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Akademik aile hekimli¤i bölümlerinin 20 y›l›:
Geliﬂimsel süreç üzerine bir de¤erlendirme
Twenty years of academic family medicine departments in Turkey:
an overview on the developmental process

Araﬂt›rma
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Özet

Summary

Amaç: Türkiye’de aile hekimli¤i alan›ndaki akademik geliﬂmeler
son 20 y›lda t›p e¤itimine ve t›p fakültelerine damgas›n› vurmuﬂtur. Bu çal›ﬂman›n amac›, ülkemizde 20 y›ll›k geçmiﬂe sahip akademik aile hekimli¤inin bugünkü durumunu tan›mlamak ve geliﬂim
sürecini de¤erlendirmektir.

Objective: Academic departments of family medicine have made
significant contributions to the medical schools and medical education within the last 20 years in Turkey. The aim of this study was to
define the current situation of academic family medicine departments and assess their developmental aspects.

Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu çal›ﬂma aile hekimli¤i anabilim dal›
baﬂkanlar› ya da ö¤retim üyeleriyle yüz yüze ya da telefonla yap›lan
görüﬂmelerden ya da e-posta iletiﬂimiyle (elektronik ortamda) elde
edilen bilgilere dayanmaktad›r. T›p fakültelerinde bulunan 63 aile
hekimli¤i anabilim dal›ndan 60’›na ulaﬂ›lm›ﬂ ve 58’inden bilgi elde
edilmiﬂtir. Çal›ﬂma verileri 2013 y›l› Haziran ve Aral›k aylar› aras›nda
toplanm›ﬂt›r.

Methods: This study, which is a cross-sectional survey, is based on
data obtained from the head or a faculty member of family medicine departments by interviewing face to face or via telephone or
by communicating on internet. Of 63 family medicine departments
at universities, 60 have been reached and data have been obtained
from 58 departments between June and December, 2013.

Bulgular: Elli sekiz anabilim dal›nda 27 profesör, 56 doçent, 54 yard›mc› doçent ve 40 ö¤retim görevlisi ya da uzman olmak üzere toplam 177 ö¤retim eleman› bulunmaktayd›. K›rk beﬂ anabilim dal›n›n
baﬂkan› aile hekimli¤i uzman› idi. Anabilim dallar›n›n 12’si aile hekimli¤i profesörü, dokuzu ise di¤er disiplinlerden profesörler taraf›ndan yönetilmekteydi. Aile hekimli¤i 45 üniversitede mezuniyet öncesi t›p e¤itimine katk› vermekteydi. Otuz anabilim dal› mezuniyet
öncesi t›p e¤itimine klinik stajla kat›l›rken 44 anabilim dal›n›n kuramsal dersi bulunmaktayd›. Uzmanl›k e¤itimi program›na sahip 43
anabilim dal›nda 340 asistan uzmanl›k e¤itimi almaktayd›. Hiçbir
anabilim dal›n›n mevcut birinci basamak sa¤l›k hizmetleri örgütlenmesi kapsam›nda aile hekimli¤i uygulama birimleri bulunmamaktayd›. K›rk bir anabilim dal›n›n 64’ü üniversite ortam›nda ve 13’ü toplum içinde olmak üzere toplam77 poliklini¤i vard›.

Results: There were 177 faculty members in 58 family medicine
departments, with 27 professors, 56 associate professors, 54 assistant professors and 40 other staff. The heads of 45 departments
were specialists in family medicine. The family medicine departments
were chaired by professors of family medicine in 12 universities; professors of other medical disciplines led nine departments. Family
medicine was part of the undergraduate medical curriculum in 45
universities. Thirty departments had clerkship programs of family
medicine in the clinical years of undergraduate medical education
while 44 departments had lectures of family medicine. The specialist
training in the field of family medicine was conducted in 43 medical
schools at university level. None of the departments had practice
within the organization of family practice (primary care settings).
Forty one departments had 77 outpatient clinics, 64 of which were
in the university hospital setting and 13 in the community setting.

Sonuç: Aile hekimli¤i ülkemizde 25 y›l› aﬂan bir süredir bir t›p disiplini ve uzmanl›k alan› olarak tan›nmaktad›r. Üniversitelerde aile
hekimli¤inin ö¤retilmesi oldukça iyi bir düzeydedir. ‹lk anabilim
dallar›n›n üzerinden geçen 20 y›l içinde üniversitelerdeki akademik
aile hekimli¤i bölümlerinin nicel ve nitel geliﬂimi, Avrupa’da birçok
ülkeyle k›yaslanabilir düzeydedir. Anabilim dallar›n›n gelecek on
y›lda en önemli önceli¤i, akademik aile hekimli¤i uygulama merkezleri oluﬂturmak ve sahadaki aile hekimleriyle ba¤lar›n› güçlendirmek olacak gibi görünmektedir.

Conclusions: During the last 25 years family medicine in Turkey has
been formally recognized as a medical specialty and an academic
discipline. Teaching of family medicine in Turkish universities has a
relatively well-established position. The development of academic
family medicine departments within the last 20 years is at a level
comparable with many countries in Europe. The most important priority of the family medicine departments in the next 10 years seems
to establish the academic teaching practices and strengthen the relations with family physicians in family practice.
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vrupa t›p fakültelerinde ilk aile hekimli¤i bölümlerinin kurulmaya baﬂlamas›ndan bu yana 50 y›l geçmiﬂ
bulunmaktad›r.[1] Yeni Leeuwenhorst Grubunun yay›nlad›¤› bildirge ile Dünya Aile Hekimleri Birli¤i-WONCA Avrupa Bölümü taraf›ndan belirlenen 10 hedef, akademik aile hekimli¤inin kuramsal temellerinin oluﬂmas›nda
önemli katk›s› olan belgelerdir.[2,3] Birincisinde üniversitelerde ba¤›ms›z aile hekimli¤i (AH) bölümlerinin bulunmas› gere¤i vurgulan›rken, ikincisinde AH e¤itiminin mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde zorunlu olmas› ve tüm Avrupa
t›p fakültelerinde AH akademik bölümlerinin kurulmas›
söz konusu hedeflerin ilk s›ralar›nda yer alm›ﬂt›r.

A

Ülkemizde akademik aile hekimli¤ini tan›mlayan çok
az say›da bilimsel makale bulunmaktad›r.[9-11] Aile hekimli¤i alan›ndaki akademik geliﬂmeler son 20 y›lda t›p e¤itimine ve t›p fakültelerine damgas›n› vurmuﬂtur. Temmuz 1993 tarihi ülkemizde aile hekimli¤inin geliﬂimindeki önemli kilometre taﬂlar›ndan biridir. Bu tarihte
Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) taraf›ndan al›nan üniversitelerde aile hekimli¤i anabilim dallar›n›n kurulmas› yönündeki karar, akademik aile hekimli¤i geliﬂim sürecinin
resmi baﬂlang›c›d›r. Aile hekimli¤inin akademik ve bilimsel bir t›p disiplini ve birinci basamak yönelimli bir uzmanl›k alan› olarak geliﬂimi ülkemizde kendine özgü dinamiklerle yaﬂanm›ﬂ ve yaﬂanmaktad›r.[12]
Aile hekimli¤inin akademik geliﬂiminin ilk 11 y›l›n›n
de¤erlendirildi¤i bir araﬂt›rmada, 2004 y›l› sonu itibar›yla aktif olan t›p fakültelerinin %70’inde AH anabilim
dallar›n›n bulundu¤u saptanm›ﬂt›r (35/50). Akademik aile hekimli¤inin ilk kuruluﬂ y›llar›n› de¤erlendiren yazarlar geliﬂim özellikleriyle ilgili iki temel e¤ilim tan›mlam›ﬂlard›r. Mevcut anabilim dallar›n›n yaklaﬂ›k yar›s›
YÖK karar›n›n merkezi etkisiyle ve fakülte yöneticilerinin giriﬂimleriyle baﬂka disiplinlerden akademisyenler taraf›ndan kurulmuﬂtur. Zaman içinde aile hekimli¤i uzman› akademisyenlerin de atanmas›na karﬂ›n, bir kaç› d›ﬂ›nda bu anabilim dallar›n›n geliﬂimleri göreceli olarak
daha yavaﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. Anabilim dallar›n›n di¤er yar›s› ise aile hekimli¤i uzmanlar›n›n kiﬂisel giriﬂimleriyle
aç›lm›ﬂt›r. Bu anabilim dallar›n›n ço¤unun geliﬂimi göreceli olarak daha h›zl› olmuﬂtur.[10]
Dinamik bir geliﬂim süreci yaﬂayan akademik aile hekimli¤inin belirli dönem aral›klar›yla de¤erlendirilmesi-

Gereç ve Yöntem
Kesitsel nitelikteki bu çal›ﬂma AH anabilim dal› baﬂkanlar› ya da ö¤retim üyeleriyle yüz yüze ya da telefonla
yap›lan görüﬂmelerden ya da internet iletiﬂimiyle elde edilen bilgilere dayanmaktad›r. Çal›ﬂma verileri 2013 y›l› Haziran ve Aral›k aylar› aras›nda topland›.
Veri toplama sürecinde önce Yüksekö¤retim Kurulu
web sitesinden[13] Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerde
kurulu bulunan t›p fakültelerinin listesi ç›kar›ld›. Daha
sonra bu t›p fakültelerinde kurulu bulunan aile hekimli¤i
anabilim dallar› belirlendi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i akademik veri taban›nda bulunan AH anabilim dallar›n›n listesi ve iletiﬂim bilgileri al›nd›. Listede
yer almayan anabilim dallar›n›n iletiﬂim bilgileri için üniversite ‘web’ siteleri tarand›. Web üzerinden yeterli bilgi
al›namayanlar için t›p fakültelerinin yöneticilerine telefonla ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›ld›.

Araﬂt›rma

Bat› ülkelerinde aile hekimli¤i uzun süredir iyi geliﬂmiﬂ bir disiplindir.[4] Aile hekimli¤inde araﬂt›rma ve e¤itim alan›nda son y›llarda art›ﬂ gösteren önemli birikim,
akademik aile hekimli¤inin bir disiplin olarak geliﬂmesine ciddi katk›lar sa¤lam›ﬂt›r.[5] Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerinin son 20 y›lda sa¤l›k sistemlerini birinci basama¤› merkeze alan bir anlay›ﬂla yeniden örgütlemiﬂ olmalar›, bu ülkelerde aile hekimli¤inin akademik bir disiplin ve
uzmanl›k alan› olarak tan›nmas›nda etkili olmuﬂtur.[6-8]

nin, disiplinin gelece¤e dönük planlamalar›nda yol gösterici olabilece¤ini düﬂünmekteyiz. Bu çal›ﬂman›n amac›,
ülkemizde 20 y›ll›k geçmiﬂe sahip akademik aile hekimli¤i bölümlerinin bugünkü durumunu tan›mlamak ve geliﬂim sürecini de¤erlendirmektir.

Elde edilen bilgiler ›ﬂ›¤›nda öncelikle anabilim dal› baﬂkanlar›na ulaﬂ›lmas› hedeflendi; bunun gerçekleﬂtirilemedi¤i birkaç anabilim dal›nda gerekli bilgilere sahip di¤er bir
ö¤retim üyesine ulaﬂ›ld›. Aral›k 2013 tarihi itibar›yla ülkemizde var olan 86 t›p fakültesinin 63’ünde aile hekimli¤i
anabilim dal› bulunmaktayd›; bunlardan 58’inin anabilim
dal› baﬂkan› ya da yetkili ö¤retim üyesine ulaﬂ›ld›. Aile hekimli¤i ö¤retim üyesi atama sürecinde olan iki t›p fakültesinin yöneticileri ile görüﬂüldü. Yüz yüze görüﬂmeler veri
toplama dönemi içinde gerçekleﬂen ulusal ve uluslararas›
kongreler s›ras›nda yap›ld›. Telefon görüﬂmeleri ve elektronik ortamdaki iletiﬂim ise 2013 Ekim-Aral›k aylar›nda
gerçekleﬂtirildi.
Görüﬂmelerde kullan›lmak üzere bir veri toplama formu haz›rland›. Daha önce yap›lan benzer bir çal›ﬂman›n
verileri dikkate al›narak haz›rlanan bu formda;[10] kurucu ve
ﬂimdiki anabilim dal› baﬂkanlar›n›n uzmanl›k alan› ve akademik unvanlar›, anabilim dal›nda görevli akademik personel, uzmanl›k e¤itimi, halen uzmanl›k e¤itimi almakta olan
asistan ve ﬂimdiye kadar mezun ettikleri uzman say›lar›,
mezuniyet öncesi t›p e¤itimindeki klinik staj uygulamalar›
ve kuramsal dersleri ve varsa aile hekimli¤inin baﬂka katk›lar›, aile hekimli¤i uygulamas› ortamlar›na iliﬂkin bilgiler
elde etmeyi amaçlayan sorular yer almaktayd›.
Oluﬂturulan Excel veri taban›nda toplanan veriler nicel
olarak de¤erlendirildi. Tan›mlay›c› istatistiksel de¤erlendirmeler yap›ld›. Çal›ﬂma tasar›m›n›n özelli¤i nedeniyle
herhangi bir etik kurul izni al›nmas›na gerek görülmedi.
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Tablo 1. Aile hekimli¤i anabilim dallar›n›n ö¤retim eleman› say›lar›*
Ö¤retim eleman› say›s›

Anabilim dal› say›s› (%)

Anabilim dallar›

1

22 (37.9)

Ad›yaman, Bozok, Celal Bayar, Cumhuriyet, F›rat, Harran, Hitit, ‹nönü, ‹stanbul Medipol,
‹stanbul Medeniyet, ‹zmir, Karabük, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Afyon Kocatepe, Maltepe,
Mu¤la S›tk› Koçman, Nam›k Kemal, Ordu, Sakarya, Selçuk, Yüzüncü Y›l

2

10 (17.3)

Akdeniz, Düzce, Gaziosmanpaﬂa, ‹stanbul Cerrahpaﬂa, Kafkas, Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam,
Katip Çelebi, Kütahya Dumlup›nar, Mersin, Necmettin Erbakan Meram

3

10 (17.3)

Gülhane Askeri T›p Akademisi, ‹stanbul Bilim, ‹stanbul T›p, Mustafa Kemal, Osmangazi,
Pamukkale, Süleyman Demirel, Trakya, Turgut Özal, Y›ld›r›m Beyaz›t

4

5 (8.6)

Ac›badem, Adnan Menderes, Çanakkale Onsekiz Mart, Erciyes, Bülent Ecevit

5

9 (15.5)

Ankara, Atatürk, Bezmialem Vak›f, Çukurova, Dicle, Marmara, Ondokuz May›s, Uluda¤, Yeditepe

6 ve üstü

2 (3.4)

Baﬂkent (34), Dokuz Eylül (6)

Toplam

58 (100)

*Renkli yaz›lan anabilim dallar› yak›n zamanda kurulmuﬂ ve yap›lanmas›n› henüz tamamlamam›ﬂ üniversitelerde yer almaktad›r.

Bulgular
Aral›k 2013 tarihi itibar›yla henüz kurulma aﬂamas›nda olanlar içinde olmak üzere ülkemizde 86 t›p fakültesinin bulundu¤u saptand›. Bu fakültelerin 63’ünde (%73.3)
AH anabilim dal› bulunmaktayd›. Yirmi y›ldan uzun süreden beri var olan 65 üniversitenin yaln›zca dördünde
aile hekimli¤i anabilim dal› yoktu (Abant ‹zzet Baysal,
Ege, Gazi ve Gaziantep Üniversiteleri; %6.2).
Altm›ﬂ üç aile hekimli¤i anabilim dal›ndan 58’inin
anabilim dal› baﬂkan› ya da yetkili ö¤retim üyesine ulaﬂ›ld›; iki anabilim dal› için fakülte yönetiminden bilgi al›nd› (Hacettepe ve Rize Recep Tayyip Erdo¤an Üniversiteleri; %95.2). Kalan üç anabilim dal› (Erzincan, Giresun
ve K›r›kkale Üniversiteleri) hakk›nda üniversite web siteleri baﬂta olmak üzere hiçbir kaynaktan bilgiye ulaﬂ›lamad› ve iletiﬂim kurulamad›. Aile hekimli¤i anabilim dallar›ndan 20’si son birkaç y›l içinde kurulmuﬂtu.
Akademik Kadro
AH anabilim dallar›nda 27 profesör (%15.3), 56 doçent (%31.6), 54 yard›mc› doçent (%30.5) ve 40 ö¤retim
görevlisi ya da uzman (%22.6) olmak üzere toplam 177

ö¤retim eleman› bulunmaktayd›. ‹ki anabilim dal›na ö¤retim üyesi atama süreci devam etmekteydi (Hacettepe
ve Rize Recep Tayyip Erdo¤an üniversiteleri). Ö¤retim
eleman› say›s› ortalamas› 2.95; ortanca ise 2 idi (en az 1,
en çok 34). Anabilim dallar›nda görevli ö¤retim elemanlar›n›n 162’si AH uzman› (%91.5) ve 15’i di¤er disiplinlerdendi (%8.5). Aile hekimli¤i anabilim dallar›n›n ö¤retim eleman› say›lar› Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Anabilim Dal› Yönetimi
K›rk beﬂ anabilim dal›n›n baﬂkanlar› AH uzman› olup
(%77.6); 12’si profesör, 17’si doçent ve 16’s› yard›mc›
doçent idi. Kalan 13 anabilim dal›n›n baﬂkanlar› ise di¤er
disiplinlerdendi (%22.4). Bu ö¤retim üyelerinin dördü
halk sa¤l›¤› uzman›, dördü iç hastal›klar› uzman›, üçü çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› (ÇSH) uzman› ve ikisi kad›n
hastal›klar› ve do¤um (KHD) uzman› idi. Toplamda 21
anabilim dal›n›n baﬂkan› profesör (%36.2), 21’i doçent
(%36.2) ve 16’s› ise yard›mc› doçent (%27.6) akademik
unvan›na sahipti. Son dokuz y›lda aç›lan anabilim dallar›n›n tamam› aile hekimli¤i uzmanlar› taraf›ndan kurulmuﬂtu. Anabilim dal› baﬂkanlar›n›n akademik unvanlar›na göre da¤›l›m› Tablo 2’de verilmiﬂtir.

Tablo 2. Anabilim dal› baﬂkanlar›n›n akademik unvanlar›na göre da¤›l›m›
Akademik
unvan

Uzmanl›k alan›

Profesör

Aile Hekimli¤i
Halk Sa¤l›¤›
Kad›n Hast ve Do¤um
Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
‹ç Hastal›klar›

Doçent

Yard›mc› Doçent
Toplam

18

Aile hekimli¤i
Say›

Di¤er dallar
Say›

Unvan
Say› (%)

12 (20.7)
2 (3.5)
2 (3.5)
1 (1.7)
4 (6.8)

12

9

21 (36.2)

Aile Hekimli¤i
Halk Sa¤l›¤›
Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›

17 (29.4)
2 (3.4)
2 (3.4)

17

4

21 (36.2)

Aile Hekimli¤i

16 (27.6)

16

58 (100)

45

Say› (%)

Baﬂak O, Güldal D | Akademik aile hekimli¤i bölümlerinin 20 y›l›: Geliﬂimsel süreç üzerine bir de¤erlendirme

16 (27.6)
13

58 (100)

Mezuniyet Öncesi T›p E¤itimine Katk›

Tart›ﬂma

58 anabilim dal›ndan 30’u mezuniyet öncesi t›p e¤itimine klinik stajla kat›lmaktayd›. Bir anabilim dal›n›n 4.
s›n›fta (2 hafta), üç anabilim dal›n›n 5. s›n›fta (1-4 hafta)
ve 24 anabilim dal›n›n 6. s›n›fta (2 hafta-2 ay) zorunlu
staj› vard›. Ayr›ca 4. s›n›fta bir (2 hafta), 5. S›n›fta dört (12 hafta) ve 6. s›n›fta beﬂ (2 hafta-1 ay) anabilim dal›n›n
seçmeli stajlar› bulunmaktayd›. Anabilim dallar›n›n staj
uygulama bilgileri Tablo 4’te verilmiﬂtir.
Uzmanl›k E¤itimi
K›rk üç anabilim dal›n›n uzmanl›k e¤itimi program›
vard›. Halen 340 asistana (anabilim dal› baﬂ›na ortalama
8.1; 1-31 aras›nda) uzmanl›k e¤itimi vermekte olan bu
anabilim dallar› ﬂimdiye kadar toplam 360 aile hekimli¤i
uzman› (anabilim dal› baﬂ›na ortalama 8.6; 1-63 aras›nda)
mezun etmiﬂti. Anabilim dallar›n›n uzmanl›k ö¤rencisi ve
mezun ettikleri uzman say›lar› Tablo 5’te verilmiﬂtir.
Anabilim Dal› Uygulama Alan›
Hiçbir anabilim dal›n›n mevcut birinci basamak sa¤l›k hizmetleri örgütlenmesi kapsam›nda aile hekimli¤i
uygulama birimleri (aile sa¤l›¤› merkezi ya da aile hekimli¤i birimi) bulunmamaktayd›. K›rk bir anabilim dal›n›n
toplam 77 poliklini¤i vard›; 2 anabilim dal›n›n (Katip Çelebi ve Ordu Üniversiteleri) ise ayr›ca yatakl› servisi bulunmaktayd›. Bu polikliniklerin 58’i üniversite hastanesi
ortam›nda, alt›s› üniversite kampus alan›nda ve 13’ü ise
hastane ve üniversite ortamlar› d›ﬂ›nda toplum içinde
(semt poliklinikleri) etkinlik göstermekteydi.

Aile Hekimli¤inin Bir Disiplin Olarak Tan›nmas›
Üniversitelerdeki aile hekimli¤i bölümlerinin say›s›
ve etkinli¤i akademik geliﬂimin önemli bir göstergesidir.
Bat› Avrupa ülkelerinin tüm t›p fakültelerinde ve Amerika Birleﬂik Devletlerinin (ABD) t›p fakültelerinin büyük
ço¤unlu¤unda aile hekimli¤i bölümleri bulunmakta ve
özellikle t›p e¤itimindeki etkinlikleri giderek artmaktad›r.[4] Güçlü bir birinci basama¤a ve geliﬂmiﬂ bir aile hekimli¤ine sahip Kuzey ve Bat› Avrupa’n›n tersine güney
Avrupa’da ve Akdeniz ülkelerinde aile hekimli¤i akademik bir t›p disiplini olarak yeterince tan›nm›ﬂ de¤ildir.
Bu ülkelerin ço¤unda tüm üniversitelerde aile hekimli¤i
bölümleri bulunmamaktad›r.[6]
Çal›ﬂma verilerimiz ülkemizde aile hekimli¤inin akademik geliﬂiminin say›, akademik kadro ve t›p e¤itimine
katk› bak›m›ndan ABD ve Bat› Avrupa ülkelerine ulaﬂamam›ﬂ olsa da Orta ve Do¤u Avrupa ülkeleriyle k›yaslanabilir düzeyde oldu¤unu göstermektedir. Ülkemizde t›p
fakültelerinin %73.3’ünde aile hekimli¤i anabilim dallar›
bulunmakta ve bu say› giderek artmaktad›r. Kuruluﬂunun
üzerinden 20 y›ldan fazla bir zaman geçmiﬂ üniversitelerdeki t›p fakültelerine bakt›¤›m›zda, bunlardan yaln›zca
dördünde (%6.2; 4/65) AH anabilim dal› bulunmamaktad›r. Bu durum aile hekimli¤inin akademik bir disiplin
olarak üniversitelerde yer edindi¤inin ve üniversiteler taraf›ndan benimsendi¤inin bir göstergesidir.
Anabilim dal› say›s› %80’lik bir art›ﬂla son dokuz y›lda
35’ten 63’e ç›km›ﬂt›r.[10] Anabilim dallar›n›n 20’si son birkaç y›l içinde kurulmuﬂ ve henüz kuruluﬂunu sürdürme
aﬂamas›ndad›r. Bu geliﬂmenin bir nedeni de Türkiye’de
son y›llarda kurulan t›p fakültesi say›s›ndaki art›ﬂt›r. 1990
y›l›nda t›p fakültesi say›s› 25 iken, 23 y›lda %250 art›ﬂla
86’ya ç›km›ﬂt›r. Anabilim dal› say›s›ndaki art›ﬂa koﬂut olarak anabilim dallar›ndaki akademik kadro say›s› da artm›ﬂt›r. Aile hekimli¤i bölümlerinde 2004 y›l›nda 94 olan ö¤retim eleman› say›s› 2013 y›l› sonunda %88.3’lük bir art›ﬂla 177’ye yükselmiﬂtir. Bu h›zl› art›ﬂ›n disiplinin gelece¤i
aç›s›ndan çok önemli olan akademik insan gücünün kalitesini nas›l etkiledi¤i bilinmemektedir. Akademik insan gücünün say›sal yeterlili¤i yan› s›ra niteliksel geliﬂimi de
önemlidir. Aile hekimli¤inde farkl› çal›ﬂma ortamlar›n›n
varl›¤› akademisyenli¤i daha özgül hale getirmekte, farkl›
beceri ve yeterlilikleri gerektirmektedir.[14]
Aile hekimli¤i ülkemizde 25 y›l› aﬂan bir süredir bir
t›p disiplini ve uzmanl›k alan› olarak tan›nmakta 20 y›ld›r
mezuniyet öncesi t›p e¤itimi müfredatlar›nda yer almaktad›r.[15] Bu aç›dan da ABD ve Bat› Avrupa ülkeleri ile Avrupa’n›n geri kalan ülkeleri aras›nda bir yerde bulunmaktad›r. Nitekim Orta ve Do¤u Avrupa ülkeleri son 20 y›lda bu alanda önemli bir yol kat etmiﬂlerse de,[5,16] örne¤in
ABD’de aile hekimli¤inin akademik bir t›p disiplini olarak tan›nmas› 40 y›l› aﬂan bir geçmiﬂe sahiptir.[17,18]
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K›rk dört anabilim dal›n›n t›p e¤itiminde kuramsal
dersi bulunmaktayd›. Bir üniversitede AH anabilim dal›
(AD) bulunmamas›na karﬂ›n (Ufuk Üniversitesi), mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde baﬂka bir AH anabilim dal› taraf›ndan (Ankara Üniversitesi) verilen AH dersleri yer almaktayd›. AH anabilim dallar›n›n kuramsal dersleri tüm
t›p e¤itimi y›llar›na yay›lmakla birlikte a¤›rl›kl› olarak ilk
üç y›lda (klinik öncesi y›llar) verilmekteydi. ‹lk üç y›l›n tamam›nda dersi olan AD say›s› 18 idi; ilk dört y›l›n tamam›nda dersi olan iki (Ondokuz May›s ve Trakya Üniversiteleri) ve ilk beﬂ y›l›n tamam›nda dersi olan bir (Adnan
Menderes Üniversitesi) anabilim dal› vard›. Alt› anabilim
dal› (Ac›badem, Adnan Menderes, Akdeniz, Baﬂkent, Dokuz Eylül ve Marmara Üniversiteleri), kuramsal derslere
ek olarak ilk y›llarda aile sa¤l›¤› merkezi (ASM) ve di¤er
sa¤l›k kuruluﬂu ziyaretleri, aile izlemleri gibi etkinliklerin
yer ald›¤› alan çal›ﬂmalar› ya da klini¤e giriﬂ uygulamalar›
yapmaktayd› (erken klinik temas). Anabilim dallar›n›n aile
hekimli¤i özgül konular›nda ortalama 16.0 saat, klinik konularda ortalama 8.6 saat ve di¤er konularda ortalama 53.7
saat kuramsal dersi bulunmaktayd›. Anabilim dallar›n›n
kuramsal ders bilgileri Tablo 3’te verilmiﬂtir.
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Tablo 3. T›p e¤itiminde kuramsal dersi olan anabilim dallar›, ders süre ve konular›
Anabilim Dal›

Birinci
s›n›f

‹kinci
s›n›f

Üçüncü
s›n›f

Ac›badem

10 AH, 10 KK,
49 D

17 AH, 18 KK,
49 D

18 AH, 19 KK,
87 D

Ad›yaman

2 KK, 2 D

Adnan Menderes
Akdeniz

52 D

4 KK, 30 D

16 D

7 AH, 23 D

24 D

12 AH, 6 KK, 122 D

Ankara

20 D

80 D

40 D

Atatürk

21 AH, 1 KK,
117 D

25 AH, 1 KK,
121 D

2 AH, 15 KK,
33 D

Baﬂkent

Araﬂt›rma

Bülent Ecevit

28 D
5 AH, 6 KK, 10 D

Çukurova

4 AH, 12 D

2 AH, 12 D

20 AH, 5 KK, 12 D

Dicle

20 D

8D

8D

Dokuz Eylül

168 D

1 KK, 168 D

1 AH, 1 KK, 176 D

4 AH, 16 D

Turgut Özal

7 AH, 25 D

Gaziosmanpaﬂa

14 AH

2 KK, 4 D

8 AH, 4 D
10 AH, 4 KK, 8 D
2 AH, 1 KK, 10 D

‹nönü

4 AH, 4 KK

‹stanbul Bilim

14 AH, 2 D

‹stanbul T›p

6 AH, 14 D

2 AH, 5 KK
16 D

Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam

9 AH, 3 D
15 AH, 4 D

Kocaeli

72 D

Afyon Kocatepe

3 AH

9 AH, 8 KK, 17 D

5 AH
5 AH, 4 KK, 2 D

15 AH, 21 D

13 AH, 23 D

5 AH, 12 D

24 D

2 AH, 4 KK, 48 D

2 AH, 5 KK, 32 D

Mersin

3D

2 KK, 3 D

2 KK, 3 D

4 AH, 26 D

18 D

4 AH, 6 D

4D

3 AH, 1 KK

8 AH, 2 KK, 18 D

8 AH, 2 KK, 18 D

56 D

5AH, 5 KK

Nam›k Kemal

28 AH, 28 KK
104 D

9 AH, 10 KK, 30 D
11 AH, 6 D

Marmara

Necmettin Erbakan Meram

5 AH, 11 KK, 14 D
14 AH, 8 KK

4 AH, 5 KK
5 AH, 18 D

Ordu
Osmangazi

8 AH, 8 KK

Pamukkale

2 AH, 2 D

4 KK

12 AH, 12 KK
2 KK, 26 D

Selçuk

2 KK, 4 D
6 AH, 7 KK, 12 D

Süleyman Demirel

2D

2D

21 AH, 16 D

Trakya

9D

6 AH, 5 KK

3 KK

14 AH, 28 D

14 AH

14 D

Yeditepe

32 D

5D

10 KK

Y›ld›r›m Beyaz›t

19 D

9D

21 AH, 3 KK

152 AH
27 KK
862 D

119 AH
41 KK
732 D

283 AH
177 KK
686 D

Ufuk*

14 AH, 7 KK
10 AH

Yüzüncü Y›l
Toplam

2 AH
5AH, 5 KK

6 AH, 7 D

‹stanbul Cerrahpaﬂa

Uluda¤

6 AH, 8 KK

2D
6 AH, 8 D

Gülhane Askeri T›p Akademisi

Ondokuz May›s

25 AH

10 AH, 6 KK, 2 D

Erciyes

Mustafa Kemal

15 AH, 30 KK, 3 D

22 AH, 32 KK

Düzce

Kütahya Dumlup›nar

4 AH, 16 D

Alt›nc›
s›n›f

40 AH, 40 KK

Çanakkale

Katip Çelebi

Beﬂinci
s›n›f

28 D

Cumhuriyet

‹stanbul Medipol

Dördüncü
s›n›f

39 AH
73 AH
56 KK
16 D

45 AH
41 KK
17 D

50 AH
44 KK
104 D

AH: Aile hekimli¤i temel konular›; ASM: Aile sa¤l›¤› merkezi; D: Di¤er (entegre hekimlik uygulamalar›, iletiﬂim, mesleksel beceri laboratuvar›nda beceri uygulamalar›, alan çal›ﬂmalar›, araﬂt›rma, PDÖ, klinik uygulamaya giriﬂ, uygulamal› ders, aile ziyaretleri, kültür-sanat etkinlikleri, t›p e¤itimi vb.); K: Kuramsal ders; KK: Klinik konular
*Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesinde aile hekimli¤i anabilim dal› bulunmamakla birlikte, mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde 10 saatlik aile hekimli¤i dersleri Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal› ö¤retim üyelerince verilmektedir.
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Anabilim Dal› Yönetimi ve Akademik Kadro

Ülkemizde son dokuz y›ldaki bu ciddi art›ﬂa karﬂ›n anabilim dal› baﬂ›na ö¤retim eleman› say›s› ortalamas› (2.95) ve
ortancas›n›n (2) düﬂüklü¤ü dikkate al›nd›¤›nda AH anabilim dallar›n›n henüz küçük ölçekte oldu¤u söylenebilir.
Üniversite ve fakülte yönetimleri AH anabilim dallar›n›n
kurulmas›na s›cak bakmaktad›r; ancak bu akademik birimlere verdikleri akademik kadro deste¤i henüz yetersiz görünmektedir.
T›p E¤itimine Katk›
Birleﬂik Krall›kta Genel T›p Konseyinin 1990’l› y›llar›n baﬂlar›nda yay›nlad›¤› ‘Yar›n›n Doktorlar›’ bildirgesi
aile hekimli¤i alan›nda mezuniyet öncesi t›p e¤itimine
olan gereksinimi vurgulam›ﬂt›r.[19] Bu bildirge tüm Avrupa
ülkelerinde aile hekimli¤inin mezuniyet öncesi t›p e¤itimi-

Tablo 4. Klinik s›n›flarda staj› olan anabilim dallar›
Anabilim Dal›

4. s›n›f
Zorunlu

5. s›n›f
Seçmeli

Zorunlu

Ac›badem

6. s›n›f
Seçmeli

Zorunlu

3 hafta

2 hafta

Akdeniz

3 hafta

Ankara

1 hafta

Atatürk

1 ay
1 ay

Bülent Ecevit

2 hafta

Cumhuriyet

1 ay

Çanakkale

2 hafta

Çukurova

6 hafta

2 hafta

2 hafta

Düzce

1 ay
1 ay

Gaziosmanpaﬂa

1 ay

Gülhane Askeri T›p Akademisi

2 hafta
2 hafta

1 ay

‹stanbul Bilim

1 ay

Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam

1 ay

Katip Çelebi

1 ay
4 hafta

2 ay

1 hafta

1 ay

Mustafa Kemal
Nam›k Kemal
Ondokuz May›s
Selçuk

2 hafta

3 hafta

Dokuz Eylül

Marmara

Seçmeli

2 hafta

ADÜ

‹nönü

Araﬂt›rma

Ülkemizde AH anabilim dallar›n›n büyük ço¤unlu¤u
AH uzman› akademisyenler taraf›ndan yönetilmektedir.
Baﬂak ve ark’lar›n›n 2004 y›l›nda yapt›klar› bir çal›ﬂman›n
verileriyle karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda, baﬂkan› profesör olan
anabilim dallar›n›n oran›nda son dokuz y›lda fazla bir de¤iﬂiklik görülmemektedir (%31.4’ten %36.2’ye); ancak
baﬂkan› AH uzman› olanlar›n oran› %54.3’ten %77.6’ya
yükselmiﬂtir.[10] Birleﬂik Krall›kta her t›p fakültesinde var
olan AH bölümleri bir AH profesörü taraf›ndan yönetilmektedir.[17] H›rvatistan, Estonya, Litvanya ve Slovenya’da AH bölüm baﬂkanlar›n›n hepsi AH uzman›d›r. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya’da ço¤u di¤er disiplinlerden profesörlerdir. Bulgaristan, Karada¤ ve Slovakya’da ise hiçbir AH bölümü aile hekimleri
taraf›ndan yönetilmemektedir.[6]

1 ay

1 ay
2 hafta

Süleyman Demirel

1 ay

Trakya

1 ay

Turgut Özal

1 ay

Uluda¤

1 ay

Yeditepe

2 ay

Y›ld›r›m Beyaz›t

1 ay

Yüzüncü Y›l

1 ay
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nin zorunlu bir parças› olmas› yolunda katk› sa¤lam›ﬂt›r ve
sa¤lamaya devam etmektedir.
Ülkemizde AH anabilim dallar›n›n t›p e¤itimine katk›lar› giderek artmaktad›r. Bu katk› çok çeﬂitlidir, tüm
y›llara yay›lma e¤ilimindedir ve önemli bir e¤itim yükü
oluﬂturmaktad›r (Tablo 3 ve 4). Yukar›da belirtilen 2004
y›l›nda yap›lan benzer bir çal›ﬂman›n verileriyle k›yasland›¤›nda hem kuramsal dersler hem de klinik stajlar bak›m›ndan önemli bir geliﬂme görülmektedir.[10] Klinik y›llarda staj› olan anabilim dal› say›s› iki kat artarken (15’ten
30’a), zorunlu stajlar›n seçmelilere göre a¤›rl›¤› da artm›ﬂt›r (8/15’ten 28/38’e). Kuramsal ders veren AD say›s›
da iki kattan fazla art›ﬂ göstererek 18’den 44’e ç›km›ﬂt›r.
Kuramsal ders içeriklerinin çeﬂitli konulara dengeli da¤›ld›¤› görülmektedir. Ancak mezuniyet öncesi t›p e¤itimine aile hekimli¤inin katk›s› konusunda bir standart
oluﬂturulamad›¤› da gözden kaç›r›lmamal›d›r. Aile hekimli¤i akademisyenlerinin özellikle belli bir t›p dal›na
ait olmayan ve ö¤retim üyelerinin ortak sorumluluklar›nda olan e¤itim etkinliklerinde oldukça fazla yer ald›klar›
gözlenmektedir. Ülkemizde disiplinlerin t›p e¤itimine
katk› vermeleri gereken en az e¤itim süreleri belirlenmiﬂ
olmamakla birlikte, AH anabilim dallar›n›n ortalama
ders saatlerinin çoklu¤u dikkat çekicidir.
Benzer ﬂekilde Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerinde de
tüm AH bölümleri mezuniyet öncesi t›p e¤itimine katk›
vermektedir. Çok az›nda en az e¤itim süreleri güvence
alt›na al›nm›ﬂt›r.[6] Birleﬂik Devletler ve Birleﬂik Krall›kta
AH bölümleri topluma dayal› e¤itimin sorumlulu¤unu
büyük ölçüde üstlenmiﬂ durumdad›rlar. Birleﬂik Krall›kta AH bölümleri mezuniyet öncesi t›p e¤itimi yükünün
%9’unu karﬂ›lamaktad›rlar.[20] Bu ülkelerde hala aile hekimli¤i akademik bölümlerinden mezuniyet öncesi t›p
e¤itimine katk›lar›n› art›rmalar› talep edilmektedir.
Uzmanl›k E¤itimi
Çal›ﬂmam›z›n verileri 2004 y›l›nda yap›lm›ﬂ çal›ﬂman›n sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,[10] dokuz y›l içinde
uzmanl›k e¤itimi vermekte olan anabilim dal› say›s›n›n
ikiye katland›¤›, (20’den 43’e), anabilim dallar›nda e¤itim
almakta olan asistanlar›n say›s›nda dört kattan fazla
(77’den 340’a) ve mezun edilen AH uzman› say›s›nda ise
beﬂ katl›k (72’den 360’a) bir art›ﬂ oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.[10] Bu durum anabilim dal› ve ö¤retim eleman› say›s›ndaki art›ﬂ›n yan› s›ra anabilim dallar›ndaki asistan kadrolar›n›n ve uzmanl›k e¤itimi programlar›na ilginin art›ﬂ›yla da iliﬂkili görünmektedir. Ancak ülkede yaklaﬂ›k
2500 civar›nda olan aile hekimli¤i uzman› say›s› dikkate
al›nd›¤›nda bunlar›n çok az bir k›sm›n›n anabilim dallar›
taraf›ndan yetiﬂtirildi¤i gözden kaç›r›lmamal›d›r. Bunun
nedenleri aras›nda t›p fakültelerinde kadrolar›n s›n›rl›
oluﬂu ve bu nedenle yerleﬂik ve hizmet yo¤unlu¤u olan
t›p dallar›na daha çok kadro verilmesi e¤ilimi önemli bir
yer tutmaktad›r. Di¤er bir neden anabilim dallar›n›n son
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dokuz y›lda bile tümünün uzmanl›k e¤itimi verecek kapasiteye ulaﬂamam›ﬂ olmas›d›r. Elbette tüm art›ﬂlara karﬂ›n akademisyen say›s› da halen yetersizdir.
Uzmanl›k e¤itimi program›nda e¤itim süresinin yar›s›n›n aile hekimli¤i uygulama e¤itimine ayr›lmas› yönündeki yasal düzenlemeye karﬂ›n, bu e¤itimin alt yap›s› henüz haz›r gözükmemektedir. Uzunca bir dönem tümüyle hastane rotasyonlar›ndan oluﬂan AH uzmanl›k e¤itimi
Tablo 5. Aile hekimli¤i anabilim dallar›n›n uzmanl›k ö¤rencisi ve
mezun ettikleri uzman say›lar›
Anabilim Dal›

Uzmanlik Ö¤rencisi

Uzman

Adnan Menderes

16

15

Afyon Kocatepe

2

-

Akdeniz

9

11

Ankara

16

6

Atatürk

13

-

Baﬂkent

11

12

Bezmialem Vak›f

1

2

Bülent Ecevit

4

7

Cumhuriyet

10

9

Çanakkale Onsekiz Mart

7

1

Çukurova

8

63

Dicle

5

10

Dokuz Eylül

31

15

Düzce

9

1

Erciyes

11

12

F›rat

3

2

Gaziosmanpaﬂa

1

-

Gülhane Askeri T›p Akademisi

17

39

Harran

-

9

‹nönü

5

-

Cerrahpaﬂa Tip

-

2

‹stanbul T›p

8

12

Kafkas

2

-

Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam

10

-

-

3

Kocaeli

1

10

Marmara

24

18

Mersin

4

4

Mustafa Kemal

3

1

Namik Kemal

1

-

Necmettin Erbakan Meram

12

1

Ondokuz May›s

20

9

Osmangazi

15

10

Pamukkale

15

-

Sakarya

1

0

Selçuk

10

1

Süleyman Demirel

1

8

Trakya

15

39

Karadeniz Teknik

Turgut Özal

4

4

Uluda¤

2

17

-

1

Yeditepe
Y›ld›r›m Beyaz›t

10

-

Yüzüncü Y›l

3

6

340

360

Toplam
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süresinin yar›s› 2010 y›l›nda yap›lan bir düzenlemeyle
AH uygulama e¤itimine ayr›lm›ﬂt›r. Ancak baz› yasal düzenlemeler yap›lm›ﬂ olmakla birlikte bütününün tamamlanamamas› nedeniyle anabilim dallar›n›n hala kendilerine ait aile sa¤l›¤› merkezleri bulunmamaktad›r.[21] Uzmanl›k e¤itimi program›na sahip anabilim dallar›, asistanlar›na ve t›p ö¤rencilerine aile hekimli¤i uygulama
e¤itimini genellikle hastane ortamlar›nda yer alan AH
polikliniklerinde vermektedirler. Hastane ve üniversite
ortamlar›ndakilerin yan› s›ra az say›da toplum içinde poliklinikleri bulunsa da anabilim dallar›ndaki uygulama
e¤itimi hala zay›ft›r.

lim dallar›n›n benzer etkinlikleri de araﬂt›r›labilirdi. Belki
de en önemlisi çal›ﬂman›n anabilim dallar›n›n araﬂt›rma etkinliklerini kapsamam›ﬂ olmas›d›r. Anabilim dallar›n›n
h›zl› geliﬂimi, akademik kadrolardaki hareketlilik ve yerli
t›p dizinlerinin yeterince kapsay›c› olmamas› gibi nedenlerle araﬂt›rma ve yay›n etkinliklerinin araﬂt›r›lmas› ayr› bir
çal›ﬂma konusu olarak düﬂünülmüﬂtür. Son olarak akademik bilimsel aile hekimli¤i dergileri de çal›ﬂman›n kapsam› d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›r. Say›lar› giderek artan bu dergiler de
ayr›ca de¤erlendirilmeyi hak etmektedir.

Aile hekimli¤inin akademik geliﬂimi ile birinci basamak uygulama alan› aras›ndaki kopukluk, aile hekimli¤inin ülkemizdeki geliﬂiminin temel bir dinami¤idir. Akademik aile hekimli¤inin geliﬂimi uzun bir süre sahadan
(sa¤l›k ocaklar›, aile sa¤l›¤› merkezleri) kopuk gerçekleﬂmiﬂtir. Bu ba¤lant›n›n oluﬂturulamamas› nedeniyle anabilim dallar› kendi polikliniklerini kurarak birinci basamakla bütünleﬂmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.[12]

Ülkemizde ilk anabilim dallar›n›n üzerinden geçen 20
y›l içinde üniversitelerdeki akademik aile hekimli¤i bölümlerinin nicel ve nitel geliﬂimi, Avrupa’da birçok ülkeyle k›yaslanabilir düzeydedir. Üniversitelerde aile hekimli¤i bölümleri ve aile hekimli¤i e¤itimi ülkemizde oldukça geliﬂmiﬂtir. Kuruluﬂ sürecini tamamlam›ﬂ t›p fakültelerinin neredeyse tamam›nda AH anabilim dallar› bulunmaktad›r ve
aile hekimli¤i ana ak›m t›p disiplini içinde akademik ve bilimsel bir t›p disiplini olarak benimsenmiﬂ durumdad›r.
Mezuniyet öncesi t›p e¤itimine giderek artan katk›lar›
ve uzmanl›k e¤itimindeki a¤›rl›¤›n›n giderek artmas›na karﬂ›n anabilim dallar›n›n birinci basamak aile hekimli¤i uygulamas› ile ba¤lar› henüz istenen düzeyde de¤ildir. Anabilim
dallar›n›n gelecek on y›ldaki en önemli önceli¤i, akademik
aile hekimli¤i uygulama merkezleri oluﬂturmak ve sahadaki
aile hekimleriyle ba¤lar›n› güçlendirmek olacak gibi görünmektedir.
Ülkemizdeki akademik aile hekimli¤inin tüm boyutlar›yla geliﬂimini de¤erlendirebilmek ad›na aile hekimli¤i
araﬂt›rma ve yay›n etkinliklerinin araﬂt›r›laca¤› yeni çal›ﬂmalara gereksinim vard›r. Öte yandan aile hekimli¤inin bilimsel geliﬂimi, uygulama temelli araﬂt›rma a¤lar›n›n oluﬂturulmas›n› gerektirmektedir.

Çal›ﬂman›n Güçlü Yanlar› ve S›n›rl›l›klar›
Etkin anabilim dallar›n›n tümüne ulaﬂ›lmas›, verilerin
birincil kaynaklardan toplanmas›, akademik aile hekimli¤i
bölümlerinin geliﬂim sürecine iliﬂkin veriler elde edilmesi
ve 20 y›l›n ilk ve ikinci yar›lar›n›n karﬂ›laﬂt›r›labilmesi çal›ﬂman›n güçlü yanlar› olarak say›labilir. Öte yandan çal›ﬂmam›z›n baz› k›s›tl›l›klar› da bulunmaktad›r. Birincisi, çal›ﬂma yaln›zca üniversitelerdeki anabilim dallar›n› hedeflemiﬂtir; dolay›s›yla uzmanl›k e¤itimi veren e¤itim hastaneleri gibi akademik baz› merkezler çal›ﬂma kapsam› d›ﬂ›nda
kalm›ﬂt›r. ‹kincisi her ne kadar ülke çap›nda sürekli mesleksel geliﬂim etkinlikleri ulusal uzmanl›k derne¤i ve di¤er
baz› kuruluﬂlar taraf›ndan gerçekleﬂtiriliyor olsa da anabi-

Araﬂt›rma

Ülkemizde hala e¤itim aile sa¤l›¤› merkezlerinin
oluﬂturulamam›ﬂ olmas› aile hekimli¤i uygulamas›n›n geliﬂtirilmesi aç›s›ndan da önemli bir kay›pt›r.[22] Tüm dünyada sa¤l›k hizmeti sunumundaki ve finansman›ndaki de¤iﬂiklikler, çoklu görevlerini yerine getirmede akademik
t›p merkezlerini zorlamaktad›r; bu durum akademik aile
hekimli¤i bölümlerini de etkilemektedir. Yeni klinik taleplere uyum sa¤lama, yeni topluma dayal› e¤itim giriﬂimlerini örgütleme ve yönetme, ö¤retim üyesi say›s›n›
art›rma ve koruma, araﬂt›rma kapasitesini geliﬂtirme ve
parasal k›s›nt›lar›n oldu¤u bir dönemde akademinin çoklu görevlerini yerine getirme, önümüzdeki dönem akademik aile hekimli¤i bölümlerini bekleyen baﬂl›ca yükümlülükler olarak tan›mlanmaktad›r.[15] Üniversite AH e¤iticilerinin günlük BB uygulamas›na girmesi ve uygulamadaki aile hekimlerinin e¤itim ve araﬂt›rma gibi akademik
etkinliklere kat›lmas› kuram ile uygulamay› birbirine
ba¤layabilir ve aile hekimli¤inin akademik t›p için bir örnek oluﬂturmas›n› sa¤layabilir.[23]
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