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* Bu üçgenin bir kenarının eksilmesi iki köşenin  

   birden kaybı demektir. 
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 “Temel Tıp Bilimleri Dernekleri Platformu 1Tıp eğitiminde çok 

önemli bir görev üstlenen ve Tıp Fakültelerinin olmazsa olmaz birimleri 

olan Temel Tıp Bilim dallarının günümüzde çok ağırlaşan 2eğitim, 

araştırma ve özlük hakları sorunlarını ortaya koymak, çözüm 

önerilerini oluşturmak ve ilgili sorumlu birimlere sunmak üzere 

oluşturulmuş bir organizasyondur.” (http://www.ttbdp.org) 

 

…1Tıp Fakültelerinin misyonu içerisinde yer alan Tıp Eğitimi, Araştırma-

Geliştirme ve Hizmet Faaliyetleri yönünden… 

 

… 2eğitim, araştırma-geliştirme, hizmet ve özlük hakları sorunlarını… 

SONUÇ:  

Türkiye’de Temel Tıp Bilimleri “HAK” aramak zorunda 

kalmıştır. 



 Temel Tıp Bilimleri Dernekleri Platformu Temsilcileri, Yüksek 

Öğretim Kurulu Denetleme Kurulu Başkanlığını yürütmekte olduğu 

dönemde (30 Mart 2010 tarihinde ) Prof. Dr. Sayın Mustafa Solak beyi 

makamında ziyaret etmiş ve Temel Tıp Bilimleri Derneklerinin sorunları 

tüm detayları ile tartışılmıştır. Ayrıca YÖK Başkanımıza arz edilmek 

üzere ortak sorunları içeren bir metin kendilerine sunulmuştur.  

http://www.ttbdp.org 



TTBDP'nun Tıp Eğitimi ve Temel Tıp Bilimlerine yönelik 

tanımladığı sorunlar ve çözüm önerileri (30 Mart 2010):  

 

1- Temel Tıp Bilimlerinin Tıp Eğitimi içindeki yeri; multidisipliner 

bilimsel alanlardaki çalışmalara katkısı, geçmişteki oluşan birikimi, 

kazanımları ve çağdaş tıp bilimlerindeki yadsınamaz pozisyonu ile 

vazgeçilmez bir işlev yürütmekte olduğu tartışmasız bir gerçekliktir. 



 

2- Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile verilmekte olan Tıpta Uzmanlık 

eğitiminin Temel Tıp bilimleri açısından objektif ve nitelikli uzman ve 

dolayısı ile akademisyen yetiştirilmesine katkıda bulunduğu ve bu 

eğitim yönteminin devamlılığının temininin gerekliliği açıktır. Sağlık 

Bilimleri Enstitüleri aracılığı ile yürütülen Lisansüstü eğitimin Tıpta 

Uzmanlık eğitiminde olduğu gibi merkezi bir bilim sınavı ile girilen ve 

kadrolu olarak devam edilen bir eğitim modeli olarak sürdürülmesinin, 

ülkemiz akademik hayatı için çok önemli olduğunu bir kez daha 

vurgulamak isteriz. 

 

 



3- Tıp Fakültelerimizin Temel Tıp Bilimlerinde akademik kan kaybı 

giderek artmaktadır. TUS sınavındaki gerek Temel Tıp Bilimlerinin 

tercih edilme oranı, gerekse sınav kazanan uzmanlık adayı 

asistanların kalıcılığı ve sürekliliğinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu 

sorun çeşitli teşvik yöntemleri uygulanarak aşılabilir. 

 

 



 

4- TUS sınavları sonrası oluşan Temel Tıp Bilimleri Anabilim 

dallarındaki araştırma görevlisi kadrolarında oluşan daralma 

yürütülmekte olan eğitim ve araştırma faaliyetlerinin aksamasına 

neden olacak düzeydedir. Tıp Fakültelerimizde yürütülen eğitim 

faaliyetinin sürekliliği ve istikrarı açısından  Temel Tıp Bilimlerine 

yönelik Anabilim dallarının gereksinimleri doğrultusunda gerek 

Fakülte yönetimleri ile YÖK'ün ve gerekse Sağlık Bakanlığı’nın 

düzenli bir kadro istihdam politikası geliştirmesinin eğitim ve 

araştırma kalitesinin korunması için zorunlu olduğunu 

düşünmekteyiz.   



5- TUS sınav başvuru koşulları arasında lisansüstü eğitim (Yüksek 

lisans yada MSc) diploması sahibi olma şartının yer almasının hem 

uzmanlık eğitiminin kalitesinin korunması hem de haksız rekabet 

oluşturmaması açısından özen gösterilmesi gereken önemli bir kriter 

olarak görmekteyiz. (Bu durum özellikle 8 yarıyıllık okullardan mezun 

olarak TUS sınavına giren öğrenciler için önem taşımaktadır) 

 



 

6- Uzmanlık eğitimini Temel Tıp Bilimlerinde ve bazı Dahili Bilim 

Dallarında (Ör: Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji vb.) tamamlayanların 

Zorunlu Hizmet yükümlülüklerini sadece Tıp Fakültelerinde yerine 

getirmelerine yönelik bir mevzuat değişikliği yapılmasının Tıp 

fakültelerimizin Temel Tıp Bilimlerinin teşvik edilmesinde ve eğitim 

niteliğinin artırılmasına büyük katkısı olacağını düşünmekteyiz. Bu 

şekilde Sağlık Bakanlığı da gereksiz ve verimsiz uzman istihdam 

yükünden kurtulmuş olacaktır.  



7- Performansa dayalı sistem içerisinde Tıp Bilimleri Bölümleri 

ve/veya Kurum bazlı sabit katkı payının üst limitte tutulmasının 

Temel Tıp Bilimlerinin teşvik edilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi 

açısından üniversite yönetimlerinin tercih ve inisiyatiflerine 

bırakılmadan, Yükseköğretim Kurumu tarafından çıkarılacak 

performans yönetmeliğinde açık olarak belirlenmiş olmasının Temel 

Tıp Bilimlerinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunacağını belirtmek 

isteriz. 

 

  



 Unutulmamalıdır ki, Tıp Bilimin 'Olmazsa Olmazı' Temel Tıp 

Bilimlerinin pozitif ayrımcılık uygulaması ile teşvik edilmesi ülkemiz tıp 

biliminin geleceğine yönelik nitelik artışı sağlayacak önemli bir 

yatırımdır.  

 

 Saygılarımızla  

 

 TTBD Platformu 



THED olarak üyelerimizin sıkça karşılaştığı sorunlardan örnekler: 

 

1- Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlık Diploması almış kişilerin  

zorunlu hizmet yükümlülükleri yönünden Sağlık Bakanlığı’na bağlı  

hastane ve/veya merkezlerde uzmanı oldukları alana uygun olmayan 

görevlerde istihdamı, 

 

2- Androloji Laboratuarı Sorumluluğu, IVF Laboratuarı Sorumluluğu, Kök 

Hücre laboratuarı sorumluluğu gibi uygun görevlerde istihdam edilen 

uzmanlarımızın eşdeğer uzmalık alanlarındaki meslektaşları ile aynı 

performans katsayılarından faydalandırılmayışları kaynaklı eşitsizlikler 

ve uygulama farklılıkları, 

 

3- Tıp Fakültelerinde yeni akademisyen istihdamı aşamasında Temel 

Tıp Bilimlerinde “hekim kökenli-hekim dışı kökenli” ayrımı yapılması, 

 

4- “Temel Tıp Bilimlerinde Uzmanlık” kavramının kaldırılması kaygısı, 

 



THED olarak üyelerimizin sıkça karşılaştığı sorunlardan örnekler: 

 

5- Temel Tıp Bilimlerinde Doktora yapanların Araştırma Görevlisi  

kadrosu yetersizliğine bağlı sıkıntıları, 

 

6- Performansa dayalı sistemde Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyelerinin 

gelirlerinde düşüş yaşanması kaygısı, 

 

7- Doktoralı öğretim üyelerinin uzmanlık eğitiminde sorumluluk almasını 

engelleyen düzenlemeler, 

 

8- Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde kaynak yaratmada yaşanan 

sıkıntılar, 

 

9- Özellikle yeni kurulan Üniversitelerde daha fazla olmakla beraber 

hemen hemen tüm Üniversiteleri de etkileyen alt yapı yetersizlikleri ve  

bununla  orantısız şekilde artan öğrenci sayıları. 



Temel Bilimlerin Tıp Bilimi içerisindeki yeri ve önemi 

DNA’nın yapısının keĢfi hikayesi içerisinde saklıdır. 

 

Bu Hikayenin En Önemli Kahramanları: 

 

James Dewey Watson (born April 6, 1928) is an American 

molecular biologist, geneticist, and zoologist,  

 

Francis Harry Compton Crick OM FRS (8 June 1916 – 28 July 

2004) was an English molecular biologist, biophysicist, and 

neuroscientist, 

 

Maurice Hugh Frederick Wilkins CBE FRS (15 December 1916 – 

5 October 2004) was a New Zealand-born English physicist and 

molecular biologist, 

 

Rosalind Elsie Franklin (25 July 1920 – 16 April 1958) was a 

British biophysicist and X-ray crystallographer.  
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