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Sayın Editör, 
 
Altıncı Aile Hekimliği Güz Okulu 19-23 Eylül 2012 
tarihlerinde Antalya’da, ülkemizde alanındaki en büyük 
katılım ile gerçekleşti. Önceki Güz Okullarının bilimsel, 
birleştirici çizgisi korunarak, geliştirildi. Bu yılki 
etkinliğin önemli noktalarına bakacak olursak; 
 
Ülkemizde ilk kez bir aile hekimliği etkinliğine iki 
dünya başkanı birlikte katıldılar. Dünya Aile Hekimleri 
Birliği (WONCA) Dünya Başkanı Prof. Dr. Richard 
Roberts ile bir önceki dönem dünya başkanı Prof. Dr. 
Chris Van Weel etkinliğe aktif - konuşmacı ve oturum 
başkanı- olarak katıldılar ve aile hekimliğinin ilkeleri ve 
Avrupa’da uygulama örneklerinin yanı sıra; ülkemizdeki 
durumu değerlendirerek, kendilerine yöneltilen soruları 
yanıtladılar. 
 
Artık gelenekselleşen Aile Hekimliği Tez Ödülleri 
yarışmasının bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. Bu yıl 
yarışmaya 30 başvuru gerçekleşti. Asistanlarımızın 
motivasyonlarını arttırmak, çalışmalarını teşvik etmek, 
uzmanlık eğitiminin ve tezlerinin kalitesini geliştirmeyi 
amaçlayan bu etkinliğimize ilginin artarak devam etmesi 
Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) ve Aile 
Hekimliği Eğitim Araştırma Derneği’nin (AHEAD) 
başarısı olarak yorumlandı. Farklı eğitim kurumlardaki 
akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucu belirlenen ödüller Güz 
Okulu’nun açılış töreninde sahiplerine verildi. Bu 
bilimsel yarışmada birincilik ödülüne Dr. Pınar Döner, 
ikinciliğe Dr. Leyla Akoğlu ve üçüncülüğe de Dr. Fatma 
Zeynep Oral’a ait tezler layık görüldüler (1,2). 
 

6. Aile Hekimliği Güz Okulu’nda bu yıl ilk kez bildiri 
kabul edildi, etkinliğin büyük ilgi gören bu bölümüne 
200’ün üzerinde bildiri kabul edildi. Poster bildirilerin 
belirlenen jüri üyeleri tarafından tartışılarak 
değerlendirildiği bu oturumlar, EGPRN konferanslarını 
anımsattı, ülkemizde büyük katılımlı bir etkinlikte bu 
değerlendirmelerin ciddiyetle yapılabilmesi olumlu bir 
gelişme olarak hafızalarda yerini aldı (3). 

6. Aile Hekimliği Güz Okulu’nda bu yıl ilk kez aile 
hekimliği ile ilgi sosyal konular işlendi, Aile Sağlığı 
Merkezi Yönetimi ve bilimsel çalışmaların makale 
olarak yayınlaması gibi konular, klinik konular gibi 
büyük ilgi çekti ve geç saatlerde olan oturumlarda hava 
kararmasına karşın salonların başlangıçta tam olan 
doluluğu sürdü. Aile Hekimliği uygulamasında önemli 
bir yere sahip olan, “Aile Sağlığı Merkezi Yönetimi” ile 
ilgili kitabın dağıtımı ise; Güz Okulu’nun bir diğer ilgi 
çeken etkinliği idi.  

İstek ve ihtiyaçlar doğrultusundaki etkinliklerin, 
ülkemizde kısa sürede ve iddialı bir proje olarak 
başlayan aile hekimliği uygulamasının kalitesinin 
gelişimine büyük katkıları olacağına inanıyorum. 
Saygılarımla.    

 
KAYNAKLAR 

1- Ünlüoğlu İ. Aile Hekimliği Güz Okulu ve Aile 
Hekimliği Uzmanlık Tez Ödülleri. Konuralp Tıp 
Dergisi 2011;3(1):1. 

2- Ünlüoğlu İ. Editöre mektup. Konuralp Tıp Dergisi 
2012;4(1):1. 

3- European General Practice Research Network. 
http://www.egprn.org/index.php/aims adresinden 
04.10.2012 tarihinde erişilmiştir. 

 




