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Tanım 

 
Farmakolog 

   
İlaçların ve diğer maddelerin insanlar 
ve hayvanların organları, hücre ve 
dokuları  üzerindeki etkilerini 
araştıran,  yeni  tıbbi ilaçlar 
geliştiren kişidir.  

http://www.meslekrehberi.org/meslek-tanitimlari/farmakolog.html 



Farmakoloji Nedir? 





Klinik Farmakoloji  

Klinik farmakoloji ilaçların, özellikle yeni 
geliştirilenlerin, gönüllü hasta veya sağlam kişiler 
üzerinde onların özgür iradelerine ve haklarına azami 
saygı göstererek yanlılıktan arınmış bir biçimde 
objektif ölçme yöntemleri ve inandırıcı istatistiksel 
değerlendirme yaklaşımı kullanılarak denenmesi veya 
araştırılması ile uğraşan farmakoloji ağırlıklı 
multidisipline bir bilim dalıdır  

Oğuz Kayaalp  
Klinik Farmakoljinin Esasları ve Temel Düzenlemeler 

2001 



Klinik Farmakoloji  

• Klinik farmakoloji varolan ilaçların daha iyi 
tanınmasına, anlaşılmasına ve kullanılmasına ve 
gelecek için daha etkili ve daha güvenli ilaçların 
geliştirilmesine katkıda bulunan bir bilim dalıdır. 

 

• Klinik farmakoloji’nin amacı toplumda güvenli, etkili 
ve ekonomik ilaç kullanımı için araştırmalar 
yapmaktır. 

Işık Tuğlular  



Farmakoloji Eğitimi 

 

• Farmakoloji eğitim programının amacı ülkenin ilaç 
ve sağlık politikalarına etkin biçimde katılacak 
bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış uzman 
hekimler yetiştirmek 

 

• Üniversitelerdeki kadro sorunu farmakoloji 
uzmanlarını istihdam için farklı arayışlara 
yönlendirmiştir 



Türkiye’de ki Farmakologların Dağılımı 

 

 

 

İlaç Endüstrisi + CRO: 49 (2011) 
 

Dernek üye listesi  

 



Lokal ve Uluslararası CRO 

1. ALTİS Tıbbi Araştırma  

2. ARES Sözleşmeli Araştırma 
Kuruluşu  

3. ASRA Tıbbi Danışma Araştırma 
Organizasyon 

4. Atlas Medikal Services Ltd.  

5. CRM Sözleşmeli Araştırma 
Kuruluşu  

6. ENCORIUM Ltd.  

7. Klinar CRO  

8. KUANTUM-CRO  

9. mediSMART CRO  

10. MENE Research  

11. MONİTOR Medikal Araştırma   
 

12. NEPTUN-CRO  

13. NOVAGENİX Bio Analitik İlaç   

14. OMEGA Sözleşmeli Araştırma   

15. OPTİMUM Araştırma  

16. PPD GLOBAL CRO  

17. QUINTILES-Türkiye  

18. VG-FAR Tıbbi Araştırmalar   

19. ZEINCRO Medikal Araştırma   

20. Kappa 

21. Mek Consulting 

22. İ3 Research  

 



Medikal Danışman Aranan Özellikler 
 

• Tıp doktoru. Uygun uzmanlık / alt uzmanlık konusunda bir kurul 
tarafından uygun görülmüş ya da sertifika verilmiş, ya da çalışmada 
yer aldığı ülkedeki benzer seviyedeki tıp öğrenimi sonrasında klinik 
eğitimi tamamlamış olmalı ya da belirli bir terapötik alanda kapsamlı 
bir klinik tecrübeye sahip olmalıdır.  

 

• Klinik araştırma konusunda ya da farmasötik ilaçlarda deneyim 
tercih sebebidir.  

• Ülke/bölge ile ilgili ilaç geliştirme bilgisi tercih sebebidir. 

 

• Mükemmel bir İngilizce iletişim yeteneğine (yazılı ve sözlü) sahip 
olmalıdır.  

• Ekip çalışması yeteneğine, sosyal, organizasyonel becerilere ve 
müzakere becerisine sahip olmalıdır.  

 



Özel Sektör Olarak İlgi Alanlarımız 
 

önümüzdeki 10 sene 

 
• Klinik Araştırmalar  
 
• Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlilik 

 
• Farmakoekonomi 

 
• Farmakovijilans 

 
• Farmakogenetik 

 



Özel Sektör Olarak İlgi Alanlarımız 
 

önümüzdeki 10 sene 

• Özel gruplarda ilaç etkileri ve 
kullanımı ile ilgili araştırmalar yapma 

  - Yaşlı 

  - Çocuk 

  - Organ Bozuklukları 

  - İlaç Etkileşmeleri 

  - Gebelik ve Emzirme 



Klinik Araştırmalar  
 

• Klinik araştırmaların tasarımı, protokol 
yazılımı, organizasyonu ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi 

 

• Ürün geliştirilmesi 

 

• Ulusal veya Uluslararası roller 

 



Daha fazla klinik 
araştırma;  
 
Ama en önemlisi erken 
aşamalarda; faz I faz II 

Klinik Araştırmalar  





İlaç Geliştirilmesi 
 

Zaman İçinde Değişen Yaklaşım 

 
 

Moleküle Yönelik  Hedefe Yönelik  

•Hedef belli değildir 
 
•Bir çok farklı molekül test 
edilir 

•Hedef bellidir 
 
•Az sayıda benzer molekül 
test edilir 

“Screen  
& 

See” 

“Think First  
& 

 Test Then” 



Bengtsson, Ther. Drug Monit., 26(2), 145-151, 2004 

İlaç Geliştirilmesi 
 

Zaman İçinde Değişen Yaklaşım 



Future 

  If it were not for the great variability 
among individuals, medicine might as 
well be a science and not an art 

 

                                         Sir William OSLER (1892) 



Future 

Most statistical analyses of clinical trial data make  

inferences about measures of central tendency, not  

targeted towards individiual patients 

 

Dr. Sedat ALTUG (2011) 



Farmakogenetik 



Farmakogenetiğin Avantajları 



İlaç Geliştirilmesinde Farmakogenetik 

• Geliştirilme aşamasına erişen ürünlerin 
%80’i pazarlanma aşamasına 
ulaşamamaktadır 

 

• Farmakogenetik 
– Klinik geliştirme sürecinde etkinlik/toksisite 

ayarlanabilir 

– Daha az hasta, daha az maliyet, daha kısa süre   



Bünye Farkları ve İlaç Tesirleri 

    Son zamanlarda tıbda insanların bünye farklarına 
ehemmiyet veriliyor.  

     
    Ziyadeleşmiş veya değişmiş hassasiyet, hastalıklar 

bahsinde mühim bir yer tutmaktadır.  
 
 

Akil Muhtar Özden 
Farmakodinami ve Tedavi Dersleri (1948) 

Fenni Tedavi ve Seririyatı başkanı  

  



Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlilik 

• İki ilaç ürününün biyoeşdeğer olması, farmasötik 
olarak eşit olması ve aynı dozları için emilim hızı ve 
derecelerinin benzer deneysel koşullar altında 
çalışıldığında istatistiksel olarak önemli bir 
farklılık göstermemesi olarak tanımlanır. 

 

• Son yıllarda ülkemizde biyoyararlanım/biyoeşdeğer 
çalışmaları artmaktadır 



Farmakoekonomi 
 



Farmakovijilans 
 

 

 

• Farmakovijilansın rutinde uygulanmasını 
sağlama  

 

• İyi farmakovijilans uygulamalarını 
geliştirme 



Artık bitirelim mi? 

 



Netice 

• Bu sektörde ayakta kalmanın koşulu, 
devamlı yeni ürünler piyasaya sürmek 

 

• Yeni ilaçların bulunması ve 
geliştirilmesi çok yüksek Ar-Ge 
harcamaları ve yüksek seviyede 
kalifiye personel gerektirir  



Netice 

 

• Farmakoloji uzmanlık eğitiminde klasik farmakoloji 
eğitiminin yanında özel sektöründe ihtiyaçlarına 
uygun değişimlere ihtiyaç vardır.  

 

• Özel sektörle farmakoloji anabilim dallarının 
işbirliği süreçleri daha da arttrılmalıdır.  





“Hedef Aynı Olunca Her Şey Mümkün” 

TEŞEKKÜRLER 


