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TOPLUM HEKİMLİĞİ KÜRSÜLERİNİN MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMLERİNİN 
AMAÇ ve İÇERİĞİ NE OLMALIDIR? 

 
Dr. Recep Akdur* 

 
 
Genelde eğitimin, özelde de tıp eğitiminin eski ya da klasik anlayışla düzenlenmiş olmasının getirdiği 

tüm aksaklıkları mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde görmek mümkündür. 
Bu anlayışın tıp eğitimine getirdiği özelliklerden başlıcaları şöyle özetlenebilir: 

1. Gerek içerik olarak gerekse zaman açısından teorik yönünün ağırlıklı ve öncelikli olması, 
2. İdeal veya diğer bir deyişle en bilgili yetiştirme noktasından yola çıkması (öğrenciyi pratikte 

ve uygulamada yer almayan uygulama ve bilgilerle donatması),  
3. Ezbere ve tekrarlara dayanması, 
4. Mevcut eğitim programının eksikliklerini daha sonraki eğitim kurumunda tamamlaması veye 

tamamlamaya bırakması. 
Bu netinde ilk üç madde tartışma dışı bırakılacaktır. Dördüncü madde de sayılan özelliğin 

getirdiklerini gerek mezuniyet öncesi eğitimde gerekse mezuniyet sonrası eğitimde görmek mümkündür. 
Örneğin orta öğretimin eksikliklerini gidermek için, orta öğretimde gerekeni yapmıyoruz da tıp fakültelerine 
FKB diye bir bolüm ekliyoruz. Aynı şekilde tıp fakültelerini gerekli düzeye çıkarmıyoruz da uzman pratisyen, 
aile hekimliği gibi uzmanlık dalları düşünüyoruz. Veya tüm eğitimlerinde, mezuniyet öncesi dönemde 
kazanılması gereken bilgileri tazelemek amacı ile ve rotasyonlarla bazı stajları yineletiyoruz. 

Tüm bunların belirtilmesinin nedeni aynı anlayışın uzantılarının halk sağlığı uzmanlığı eğitiminde de 
ağırlıklı bir biçimde hissedilmesidir. Özellikle de ilk uygulama dönemlerinde halk sağlığı uzmanlıkları 
kurulurken gerekçe olarak "fakülteyi bitiren genç hekimlerin kendine verilecek belirli bir nüfusa tüm sağlık 
hizmetlerini götürmede, araştırma yapmada ve ekibini gereğince yönetmede başarılı olamayacağı" ileri 
sürülmüştür. Ayrıca pratisyen hekime uzmanlık payesi verilerek onun onore edilebileceği ve halk sağlığı 
uzmanlarının idari katmanlarda yer almasının yararlı olacağı da düşünülmüştür.  Bunun doğal bir neticesi 
olarak da halk sağlığı uzmanlığı sağlık ocaklarına pratisyen hekim yetiştiren bir kurum olarak görülmüş ve 
görülmektedir. 

Böyle bir görüş açısından hareket ve konuya böyle yaklaşmak bizce tamamen yanlıştır.  Çünkü tıp 
fakülteleri sağlık ocağı hekimi/pratisyen hekim yetiştiremiyorsa burada getirilecek ya da düşünülecek 
çözüm,  mezuniyet sonrası bir eğitimle eksiklikleri tamamlamak değil bizzat mezuniyet öncesi eğitime 
eğilmek olmalıdır. Türkiye'de 4000 sağlık ocağı planlanmaktadır. Buna göre yılda 100 halk sağlığı uzmanı 
yetişebilirse ocaklar ancak 40 yılda doldurulabilecektir. Kaldı ki yılda ortalama 10 dolayında halk sağlığı 
uzmanı yetişmektedir, 

Hekimleri böyle bir eğitimle hizmete sokarsak 4000x2 yıl=8000 hekim/yıl hizmet kaybedilmiş 
olacaktır,  

Dünya’da pratisyen hekim veya ilk başvuru hekimini yetiştirme süresinin kısaltılması gittikçe 
yaygınlaşırken, bizim böyle bir uygulama yapmamız, birinci basamak hizmeti üretecek hekimlerin eğitimini 
uzatmaktan başka bir anlam getirmeyecektir, 

Hekimin onore edilmesi konusuna gelince bu tamamen toplumun değer yargıları ile ilgili olup sağlık 
ocağında çalışan bir hekime hangi paye verilirse verilsin toplum gözünde o yine sağlık ocağı hekimi 
olacaktır. 

 
 

*As. Dr., Ankara Tıp Fakültesi 
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Hekim yönünden ise,  çalıştığı yer ve özlük hakları önemlidir. Böyle bir eğitimden geçtikten sonra yine 

sağlık ocaklarında çalışacak ve bu ona çok az bir özlük hakkı getirecek ise hiç bir anlamı yoktur, 
 İdari kademelerde yer alma konusu ise, ülkemizde belli kademelerden geçerek idari görevlere 

gelinmesi esastır. Ayrıca bir eğitimle idareci yetiştirilmesi düşünülebilir, Ancak o takdirde de belli 
kademelerden geçmeksizin direk idareci olarak tayin olmak gerekir. Bu da şu anki idari tasarrufa aykırıdır. 
Oysa bu sorun idari kademelere sırası gelen veya aday olan hekime belirli süreli kurslar verilerek çözülebilir. 
Ancak bu halk sağlığı uzmanlarından idareci olmaz anlamına gelmez. Kuşkusuz ki onlardan da idarede yer 
alacaklar çıkacaktır.  Fakat bu toplum hekimliği kürsülerince hedef veya başlı başına bir amaç değildir. 

Tüm bunlardan sonra özetle şunu söylemek mümkündür. Günümüzde halk sağlığı uzmanlığı 
eğitiminde sağlık ocakları veya diğer hizmet ünitelerine insan gücü yetiştirmek ereğiyle hareket edilmesi 
veya toplum hekimliği kürsülerinin belli başlıca amaç ve hedeflerinden birinin bu olması doğru olmayacaktır. 
Öyleyse özelde halk sağlığı uzmanlığının genelde toplum hekimliği kürsülerinin ereği ve işlevi ne olmalıdır 
sorusuna yanıt vermek gerekiyor. 

Bizce özelde halk sağlığı uzmanlarının, genelde ise toplum hekimliği kürsülerinin birincil ereği, tıp 
fakültelerini toplum gereksinimlerine uygun hekim yetiştirecek biçime sokmak olmalıdır. Gerek kendi verdiği 
eğitimle, gerekse diğer kürsülere kazandıracakları formasyonla, ülke gerçeklerine uygun prototip hekim,  ilk 
başvuru hekimi yetiştirilmesi belirli, birincil ve de kısa süreli amacı olmalıdır. Ancak bu toplum hekimliğine 
giren tüm asistanların fakültelerde kalacağı anlamına gelmez.  Kuşkusuz ki halk sağlığı uzmanlarından 
bazıları yukarıda da belirtildiği gibi diğer alanlara kayacaktır. Toplum Hekimliği kürsülerinin fonksiyon 
alanlarının özellikle tıp fakülteleri olduğunu tespit ettikten sonra işlev ve fonksiyonlarını şöyle sıralayabiliriz: 

1. Toplum Hekimliği kürsülerine öğretim üye ve yardımcılarının yetiştirilmesi  
a - Eğitim Sağlık Ocağı hekimleri 
b-Monovalan uzman ve öğretim üyeleri (sağlık idaresi, epidemiyoloji ve istatistik, beslenme,  iş ve işçi 

sağlığı vb.) 
2. Diğer kürsülerin formasyonuna yardımcı olmak üzere, klinik ihtisas verilerek o kliniklerde de hizmet 

verecek elemanların yetiştirilmesi. 
3. SSYB re diğer hizmet kurumlarında gerek idareci, gerekse eğitim ve denetim hizmetlerinde 

çalışacak veya bu örgütlerde kurulacak eğitim sağlık ocaklarında çalışacak elemanların yetiştirilmesi (Bu 
halk sağlığı uzmanlığı aldıktan sonra ayrılacaklarla veya istek üzerine kurslarla sağlanabilir.) 

Bu görevler açısından baktığımız zaman bile, kabaca bir hesap yapmak gerekir ise; günümüzde 16 
tıp fakültesi var. Bunların her birinde ortalama 15 öğretim görevlisi (eğitim sağlık ocağı hekimlikleri ve 
monovalan öğretim üyelikleri için) gereksinimi olduğunu düşünürsek, 240 toplum hekimliği uzmanı veya 
daha üst düzeydeki görevliye gerek vardır.    Bu yıllarda, yılda ortalama 10 uzman hekim yetiştirilebildiğine 
göre bu insan gücünün yetişmesi için bile 15 - 20 yıl gibi bir zaman gereklidir. 

Ayrıca genelde tıp fakültelerine özelde de diğer kürsülere formasyon vermek için yetiştirilecek insan 
gücü (Bazı fakültelerde uygulandığı gibi bazı uzmanlara bir klinik uzmanlık vermek suretiyle en azandan 
onları etkilemek,  giderekten o kürsülerde kalması suretiyle forme etmek biçiminde) ve SSYB ile diğer 
hizmet sektörlerine gidecek insan gücü de düşünüldüğünde bu zaman daha da uzayabilir. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında toplum hekimliği kürsülerinin birincil amaç ve hedefinin tıp 
fakülteleri olması,  çalışmalarının büyük çoğunluğunun buna yönelik olması gerektiğini söylemek olanaklıdır. 
En azından kısa vadeli olarak diğer amaç ve fonksiyonların ikincil üçüncül sırada yer alması gereklidir. 
Amaç böyle olunca eğitiminde buna göre düzenlenmesi gerekecektir. 

Amacı böyle saptadıktan sonra halk sağlığı uzmanlığı eğitiminde uygulanacak program ve içeriğine 
kısaca değinmek istiyorum. Teorik olarak işlenmesi düşünülen konularda yalnızca başlık vermekle 
yetinilecek, zaman ve işlenme biçimi tartışılmayacaktır. Konularda bir sıralama da yapılmamıştır. 
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Teorik Ders Başlıkları : . 
Tıbbi Sosyoloji 
Sağlık İdaresi 
Epidemiyoloji 
İstatistik ve Araştırmalar 
Ekonominin Temel İlkeleri ve Sağlık Ekonomisi 
Hukukun Temel İlkeleri ve Sağlık Hukuku 
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri 
Bulaşıcı Hastalıklar ve Savaşı 
Beslenme 
Dejeneratif Hastalıklar . 
İş ve Meslek Sağlığı 
Sağlık Eğitimi 
Okul ve Organize Topluluklar Sağlığı 
Bugünkü mezuniyet öncesi eğitiminin niteliğinde göz önünde bulundurularak,  tedavi edici alandaki 

bilgi eksikliklerini de gidermek ereğiyle klinik rotasyonlar ve sürelerini şöyle özetlemek olanaklıdır. 
Çocuk Kliniği (3 Ay) 
Kadın Doğum Kliniği (3 Ay) 
Sosyal Psikiyatri (3 Ay) 
Enfeksiyon Hastalıkları (2 Ay) 
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz (2 Ay) 
Koruyucu Hekimlik ve Hijyen Kürsüsü (Ayrı bir bölüm halinde olan fakülteler için)  (2 Ay) 
Halk Sağlığı Laboratuvarı (2 Ay) : 
Acil Servis  (1 Ay) 
Buna 8 ay teorik eğitim ve öğretim ile 10 aylık halk sağlığı bilimleri uygulaması dönemlerini de 

eklersek tüm eğitim süresi toplam 36 ay (3 yıl)  tutmaktadır. .  
Eğitim programını kabaca çizdikten sonra gerek klinik rotasyonlar sırasında gerekse yukarıda sözü 

edilen teorik eğitimler konularını toplum hekimliği çerçevesinde işleyebilecek bölümlerin yokluğu açıktır. Bu 
nedenle de toplum hekimliği kürsülerinin bir an önce kendi alt bölümlerini kurma ve diğer kürsülerin forma 
edilmesi kısa süreli amaç olmasını zorlamaktadır. Yinelemek gerekir ise toplum hekimliği kürsüleri gerek 
amaç gerekse fonksiyon açısından bu yönde organize olmalı ve gün kaybetmeksizin kendini, 
tamamlamalıdır. 
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