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Sağlık Bilimleri Üniversitesi  115 yıllık geçmişi ile 

Türkiye’nin en büyük sağlık temalı üniversitesidir. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul’da 7, Ankara 

da 5 fakülteden, 5 meslek yüksek okulundan, 4 

enstitüden ve 25 araştırma merkezinden 

oluşmaktadır. Tıp fakültesi toplam 16 ilde olmak 

üzere 58 eğitim ve araştırma hastanesi ile afiliasyon 

prokolü imzalamıştır. 58 hastanenin 24’ünde Aile 

Hekimliği uzmanlık eğitimi verilmektedir.  24 Aile 

Hekimliği kliniğinde 788 Aile Hekimliği asistanı, 

uzmanları ve 40 eğiticiyi bünyesinde 

barındırmaktadır.  

 

Sağlık hizmeti sunumunda,  birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin  sürekli eğitimle geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği 

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seçil Günher Arıca 

başkanlığında Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. Aile 

Hekimliği Sempozyumu 19 Nisan 2018’de 

İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyum bilimsel 

sekreteryası Doç.Dr. Okçan Başat tarafından 

yapıldı. Düzenleme kurulunda ise Uzm.Dr. Güzin 

Zeren Öztürk, Yrd.Doç.Dr. Memet Taşkın Eğici, 

Yrd.Doç.Dr. Hilal Özkaya, Dr. Hüseyin Acar ve Dr. 

Yasemin Ceren Demirel  yer aldı. 

 

 

Açılış konuşmaları, sempozyum başkanı Doç.Dr. 

Seçil Günher Arıca ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Dekanı Prof.Dr. Ali İhsan Taşçı tarafından yapıldı.  

Sonrasında, bilimsel program iki ayrı salonda 

senkronize olarak devam etti.  

 

Aile Hekimliğinde profesyonel kimlik gelişimi ve 

birinci basamakta sık karşılaşılan diyabet, 

hipertansiyon, koah gibi kronik hastalıklarda güncel 

tedaviler, üst solunum yolu hastalıklarının yönetimi, 

aile hekimliğinde acil durum ve afet yönetimi 

hakkında akademisyenler tarafından konuşmalar 

yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 

küresel salgın olarak kabul edilen ve 1970’lerden 

beri giderek artan obezite ve mikrobiyatanın etkileri 

hakkında güncel bilgiler ve çalışmalar paylaşıldı. 

Değişen müfredat ışığında aile hekimliği uzmanlık 

eğitimi hakkında değerlendirmelerden yara 

bakımına, erişkin aşılama ve son zamanların halk 

sağlığı sorunu olan aşı reddinden aile hekimliğinde 

motivasyonel konuşmaya kadar birçok konuda fikir 

alışverişinde bulunuldu. Akılcı ilaç kullanımında 

antibiyotikler dışında proton pompo inhibitörleri ve 

statinlerin akılcı kullanımları masaya yatırıldı. 

Sempozyumda Türkiye ve Dünya’da son 

zamanların güncel konularından olan geleneksel ve 

tamamlayıcı tıp uygulamalarına da yer  verildi. 

Apiterapi, kupa terapisi, müzikoterapi alanlarında 

sunumlar yapıldı. Sunumların ardından canlı 

müzikoterapi uygulaması yapılarak sempozyum 

katılımcılarına huzur dolu dakikalar yaşatıldı.  
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Aile hekimliği uzmanlık adaylarının mecburi 

hizmette karşılaşabileceği sorunlar ile baş etme 

yolları, aile hekimlerinin klinik uygulamasında 

belirsizlikler içeren raporlar ve yasal mevzuatlar 

hakkında tecrübe ve bilgiler paylaşıldı. Soru-cevap 

şeklinde uzun süre devam eden bu oturuma özelikle 

asistan hekimler yoğun ilgi gösterdi. Selen 

Yayınevi’nin desteği ile sempozyuma verilen arada 

yapılan çekilişle asistan hekimlere Aile Hekimliği 

yardımcı kitapları hediye edildi. 

 

Günün sonunda söz alan Sempozyum başkanı 

Doç.Dr. Seçil Günher Arıca; Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi çatısı altında düzenlenen 1. Aile 

Hekimliği Sempozyumu’nu gerçekleştirmiş 

olmaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu, bu 

sempozyumun her yıl büyüyerek geleneksel hale 

gelmesi temennilerini dile getirdi. Farklı illerden 

birçok aile hekimliği kliniğini İstanbul’da bir araya 

getiren sıcak bir aile ortamında güncel bilgilerin 

paylaşıldığı, yeni arkadaşlıkların kurulduğu Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi 1. Aile Hekimliği 

Sempozyumu, katılan hocalar ve asistanların aile 

fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.  
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