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Tıbbi FarmakologTıbbi Farmakolog

Farmakolog: ilaçların canlı organizmaya, Farmakolog: ilaçların canlı organizmaya, 
organizmanın ilaçlara olan etkilerini inceleyen bilim organizmanın ilaçlara olan etkilerini inceleyen bilim 
insanı. insanı. 
Tıbbi farmakolog: tıp eğitimi üzerine farmakoloji Tıbbi farmakolog: tıp eğitimi üzerine farmakoloji 
uzmanlığı eğitimi almış kişi.uzmanlığı eğitimi almış kişi.
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BeklentilerBeklentiler

Farmakoloji uzmanının çalışabileceği çok farklı iş Farmakoloji uzmanının çalışabileceği çok farklı iş 
kolları vardır. kolları vardır. 
Farmakoloji uzmanlık öğrencilerinin beklentileri;Farmakoloji uzmanlık öğrencilerinin beklentileri;
uzman oldukları zaman tüm bu iş kollarının uzman oldukları zaman tüm bu iş kollarının 
onlardan beklediği işleri başarıyla yapabilecekleri onlardan beklediği işleri başarıyla yapabilecekleri 
deneyime sahip olmaktır.deneyime sahip olmaktır.

Farmakoloji Uzmanlarının Çalışma Farmakoloji Uzmanlarının Çalışma 
AlanlarıAlanları

Araştırma görevlisi olarak tıp fakültelerinde,Araştırma görevlisi olarak tıp fakültelerinde,
Devlet ve özel hastanelerde,Devlet ve özel hastanelerde,
Hıfzısıhha kurumlarında,Hıfzısıhha kurumlarında,
İlaç firmalarında,İlaç firmalarında,
Sağlık müdürlüklerinde,Sağlık müdürlüklerinde,
Sözleşmeli araştırma kuruluşlarında görev alabilirler. Sözleşmeli araştırma kuruluşlarında görev alabilirler. 
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Farmakoloji uzmanlarının  zorunlu olarak Farmakoloji uzmanlarının  zorunlu olarak 
bulunmalarının gerektiği alanlarbulunmalarının gerektiği alanlar

Faz 1Faz 1--2 klinik araştırmalar,2 klinik araştırmalar,
Lokal ve merkezi etik kurullar. Lokal ve merkezi etik kurullar. 

Farmakoloji uzmanları bir süredir tüm uzman Farmakoloji uzmanları bir süredir tüm uzman 
doktorlar gibi devlet hizmet yükümlüğüne tabidirler. doktorlar gibi devlet hizmet yükümlüğüne tabidirler. 

Uzmanlık EğitimiUzmanlık Eğitimi

Uzmanlık eğitimi tıpta uzmanlık sınavı sonucu belki Uzmanlık eğitimi tıpta uzmanlık sınavı sonucu belki 
de “de “tesadüfentesadüfen” kazanılan bir eğitim programıdır. ” kazanılan bir eğitim programıdır. 
Hatta, klinik bir branşa geçmek için ders çalışılan bir Hatta, klinik bir branşa geçmek için ders çalışılan bir 
ortam haline gelmiştir. ortam haline gelmiştir. 
Eğitimin varlığından bahsedebilmek için, bu eğitimi Eğitimin varlığından bahsedebilmek için, bu eğitimi 
almak isteyen kişilerin olması gerekir.almak isteyen kişilerin olması gerekir.
Oysa birçok anabilim dalında asistan sayısı Oysa birçok anabilim dalında asistan sayısı 
yetersizdir.yetersizdir.
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Uzmanlık EğitimiUzmanlık Eğitimi

Doktora eğitimlerinin, ilgili Doktora eğitimlerinin, ilgili üniveresitelerinüniveresitelerin sağlık sağlık 
bilim enstitülerinin belirlediği bir eğitim programları bilim enstitülerinin belirlediği bir eğitim programları 
vardır. vardır. 
Uzmanlık öğrencilerine yasal olarak verilmesi Uzmanlık öğrencilerine yasal olarak verilmesi 
gereken bir zorunlu eğitim yoktur.gereken bir zorunlu eğitim yoktur.
Eğitim, belli süreyi geçirme ve bir tez oluşturup Eğitim, belli süreyi geçirme ve bir tez oluşturup 
sınava girmeye dayanmaktadır. sınava girmeye dayanmaktadır. 
Bu konuda kurumların kendi deneyimlerine göre Bu konuda kurumların kendi deneyimlerine göre 
hazırladığı, standart olamayan programlar vardır. hazırladığı, standart olamayan programlar vardır. 

Eğitim ProgramlarıEğitim Programları

Var olan programlar üniversite öğretim üyesi olacak Var olan programlar üniversite öğretim üyesi olacak 
farmakologların eğitim ihtiyaçlarını öne çıkartmakta, farmakologların eğitim ihtiyaçlarını öne çıkartmakta, 
farmakologların diğer iş kollarında daha başarılı farmakologların diğer iş kollarında daha başarılı 
olmalarını sağlayacak becerileri kazanmalarını olmalarını sağlayacak becerileri kazanmalarını 
öngörmemektedir.öngörmemektedir.
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Çekirdek Eğitim ProgramıÇekirdek Eğitim Programı

Türk Farmakoloji Derneği’nin farmakoloji uzmanlık Türk Farmakoloji Derneği’nin farmakoloji uzmanlık 
eğitimi için önerdiği bir çekirdek eğitim programı da eğitimi için önerdiği bir çekirdek eğitim programı da 
mevcuttur ancak uygulamalar bununla birebir mevcuttur ancak uygulamalar bununla birebir 
örtüşmemektedir.örtüşmemektedir.

Çekirdek Eğitim Programının Çekirdek Eğitim Programının 
AmacıAmacı

Tasarlanmış olan çekirdek eğitim programında Tasarlanmış olan çekirdek eğitim programında 
amaç, amaç, 
Temel ve klinik ilaç araştırmaları tasarlayacak, Temel ve klinik ilaç araştırmaları tasarlayacak, 
yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel 
bilime katkıda bulunacak; bilime katkıda bulunacak; 
İlaçlar ve klinik uygulamalarıyla ilgili bilgi İlaçlar ve klinik uygulamalarıyla ilgili bilgi 
alışverişinde bulunup, hizmet verecek; alışverişinde bulunup, hizmet verecek; 
Ülkenin ilaç ve sağlık politikalarına etkin bir biçimde Ülkenin ilaç ve sağlık politikalarına etkin bir biçimde 
katılacak, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış katılacak, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış 
uzman hekimler yetiştirmektir.uzman hekimler yetiştirmektir.
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Devlet Hizmeti YükümlülüğüDevlet Hizmeti Yükümlülüğü

İİki yıldır mecburi hizmet kapsamında kamu ki yıldır mecburi hizmet kapsamında kamu 
kuruluşlarına atamalar yapılmaktadır.kuruluşlarına atamalar yapılmaktadır.
Bu durum hem Sağlık Bakanlığı hem de farmakolog Bu durum hem Sağlık Bakanlığı hem de farmakolog 
hekimler için yeni bir durumdur.hekimler için yeni bir durumdur.
Henüz görev tanımı ve ücretlendirme konusunda Henüz görev tanımı ve ücretlendirme konusunda 
oturmuş kararlar yoktur.oturmuş kararlar yoktur.
Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu görev tanımı Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu görev tanımı 
raporunda yeterli ayrıntı bulunmamakta ve hekim raporunda yeterli ayrıntı bulunmamakta ve hekim 
arkadaşlar arkadaşlar ücretlendirmeücretlendirme konusundaki haklarını konusundaki haklarını 
kendi çabalarıyla aramaktadırlar.kendi çabalarıyla aramaktadırlar.

Kamu atamalarıKamu atamaları

Uzmanlık öğreniminin bitiminde, öncelikle devlet Uzmanlık öğreniminin bitiminde, öncelikle devlet 
hizmeti yükümlüsü olduğumuz için Sağlık Bakanlığı hizmeti yükümlüsü olduğumuz için Sağlık Bakanlığı 
kurumlarında bizden ne istendiğini bilmemiz gerekir. kurumlarında bizden ne istendiğini bilmemiz gerekir. 
Hastanelerde yerel ilaç politikalarının düzenlenmesi,Hastanelerde yerel ilaç politikalarının düzenlenmesi,
Klinik araştırmalar yapılması,Klinik araştırmalar yapılması,
İlaç etkileşimleri, yan etkileri ve doz ayarlama gibi İlaç etkileşimleri, yan etkileri ve doz ayarlama gibi 
konularda hastane hekimlerine ve personeline bilgi konularda hastane hekimlerine ve personeline bilgi 
desteği sağlama ve bu konularda eğitiminden desteği sağlama ve bu konularda eğitiminden 
sorumlu olabiliriz. sorumlu olabiliriz. 
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Klinik FarmakolojiKlinik Farmakoloji

Klinik anlamda başarılı olmak için uzmanlık eğitimi Klinik anlamda başarılı olmak için uzmanlık eğitimi 
süresince hastalarla ve klinikle bağlantının devam süresince hastalarla ve klinikle bağlantının devam 
etmesi gerekmektedir. etmesi gerekmektedir. 
Bu durum hem doktorluk mesleğinin tatmin Bu durum hem doktorluk mesleğinin tatmin 
duygusunun devamına, hem de öğrenilen bilginin duygusunun devamına, hem de öğrenilen bilginin 
kalıcı olmasına katkıda bulunabilir. kalıcı olmasına katkıda bulunabilir. 
Unutulmamalıdır ki farmakoloji dahili tıp bilimlerine Unutulmamalıdır ki farmakoloji dahili tıp bilimlerine 
ait bir uzmanlık dalıdır ve klinik farmakoloji alt dalı ait bir uzmanlık dalıdır ve klinik farmakoloji alt dalı 
doğrudan hastayla veya klinik araştırmada yer alan doğrudan hastayla veya klinik araştırmada yer alan 
sağlıklı gönüllüyle birebir ilişki içindedir.sağlıklı gönüllüyle birebir ilişki içindedir.

İİlaç Endüstrisilaç Endüstrisi

Üniversitelerde yeni kadrolar olmadığı sürece bizi Üniversitelerde yeni kadrolar olmadığı sürece bizi 
istihdam eden en önemli kuruluşlar ilaç firmaları istihdam eden en önemli kuruluşlar ilaç firmaları 
olacaktır.olacaktır.
Eğer farmakolog olarak bu kuruluşlarda Eğer farmakolog olarak bu kuruluşlarda 
çalışacaksak bu kez  eğitimimizin bu firmaların çalışacaksak bu kez  eğitimimizin bu firmaların 
yapılarını, işleyişlerini, bizden beklentilerini de bize yapılarını, işleyişlerini, bizden beklentilerini de bize 
kavratacak nitelikte olması gerekir. kavratacak nitelikte olması gerekir. 
Farmakoloji departmanlarının ilaç endüstrisi ile Farmakoloji departmanlarının ilaç endüstrisi ile 
işbirliği süreçlerinin hızlandırılması, bu konuda hem  işbirliği süreçlerinin hızlandırılması, bu konuda hem  
eğitim veren kurumların hem de bizim o kuruluşlarla eğitim veren kurumların hem de bizim o kuruluşlarla 
ilgili deneyimlerimizin artmasına yol açar. ilgili deneyimlerimizin artmasına yol açar. 
Bu konuda da yapılması gereken çok fazla iş vardır.Bu konuda da yapılması gereken çok fazla iş vardır.
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DeğişimDeğişim

Farmakoloji uzmanlık eğitiminin şu anki durumuna Farmakoloji uzmanlık eğitiminin şu anki durumuna 
bakılacak olursa, uzmanlık öğrencisinin başarısı, bakılacak olursa, uzmanlık öğrencisinin başarısı, 
Eğitim sürecinde kendine sunulanla yetinmemesi,Eğitim sürecinde kendine sunulanla yetinmemesi,
Açık kalan noktaları kendi gayretleriyle Açık kalan noktaları kendi gayretleriyle 
tamamlamaya çalışması,tamamlamaya çalışması,
Beraber çalıştığı hocanın katkılarını Beraber çalıştığı hocanın katkılarını 
gerektirmektedir.gerektirmektedir.
Ancak standart bir eğitim ve olmazsa olmazlardan Ancak standart bir eğitim ve olmazsa olmazlardan 
bahsediyorsak uzmanlık eğitiminin nasıl değişime bahsediyorsak uzmanlık eğitiminin nasıl değişime 
uğraması gerektiği tartışmaya açılmalıdır.uğraması gerektiği tartışmaya açılmalıdır.

Teşekkürler…Teşekkürler…


