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Tıp eğitiminde çok önemli bir görev üstlenen ve Tıp 

Fakültelerinin olmazsa olmaz birimleri olan Temel Tıp Bilim 

dallarının günümüzde çok ağırlaşan eğitim, araştırma ve özlük 

hakları sorunlarını ortaya koymak, çözüm önerilerini oluşturmak 

ve ilgili sorumlu birimlere sunmak üzere oluşturulmuş bir 
organizasyondur. 
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 Tıp eğitiminde çok önemli bir görev üstlenen ve Tıp Fakültelerinin olmazsa olmaz birimleri olan Temel Tıp 
Bilim dallarının günümüzde çok ağırlaşan eğitim, araştırma ve özlük hakları sorunlarını ortaya koymak, 
çözüm önerilerini oluşturmak ve ilgili sorumlu birimlere sunmak üzere organize olan Temel Tıp Bilim 
Dernekleri Platformu 15 Aralık 2008 tarihli ilk toplantısının yazılı tutanağıdır.Kendi Dernek Yönetim 
Kurulları tarafından yetkilendirilen, Türk Biyokimya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Özer, 
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Dağdeviren, Anatomi ve 
Klinik Anatomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hamdi Çelik, Türkiye Mikrobiyoloji 
Derneği Yönetim Kurulunu temsilen Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülşen Hasçelik, Türkiye Biyoetik 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nüket Örnek Büken, Fizyoloji Derneği Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Ergün, Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necla Öztürk, Biyofizik 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Biyoistatistik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Erdem Karabulut, Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Deniz 
Demiryürek'in katıldığı Temel Tıp Bilimleri sorunlarının tartışılması ve çözüm önerilerin ortaya 
konulmasına yönelik planlanan toplantı 15 Aralık 2008 günü Hacettepe Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim 
Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

 Temel Tıp Bilimleri uzmanlık ve/veya doktora kadrolarının başvuran adayların tercihinde teşvik edici 
olmasını teminen uygun cazip koşulların sağlanması, Tıp Fakülteleri Sağlık Bilimleri Enstitülerince 
oluşturulan kriter koşullarının nitelikli adayların yetiştirecek mantıklı koşullar olarak tekrar revize edilmesi, 
Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve özellikle Öğretim Yardımcılarının özlük haklarının acilen düzeltilmesi, 
Temel Tıp Bölümlerinde Uzmanlık eğitimine başlayan ve tamamlayan Öğretim Yardımcılarının mecburi 
hizmetlerinin tamamen kaldırılması, Uzmanlık eğitimi yapan Öğretim Yardımcılarının bu eğitimlerinin 
uluslararası geçerliliği olan doktora eğitimi ile eşit süre ve nitelikte bir eğitim modeline eş değer kılınması 
- dönüştürülmesi, eşit kalitede bir tıp eğitimi için Temel Tıp Bilim Dalları Yeterlik Kurullarının eksiksiz 
oluşturularak Çekirdek Eğitim Proğramlarının mutlaka tüm tıp fakültelerinde tavizsiz uygulanması, 
Üniversite Yönetimlerinin Temel Tıp Bilimleri ile ilgili sorunlara daha duyarlı olmaları konusunda yeterli 
bilgilendirmelerin yapılması, Temel Tıp Öğretim Üye ve Yardımcılarının yürüttüğü proje ve yaptıkları 
nitelikli çalışmalarının mutlaka Üniversite Tıp Fakülteleri döner sermaye birimlerince ödüllendirilmesine- 
desteklenmesine yönelik idari gayretlerin artırılması, Temel Tıp Bilim Dernek mensuplarının sorunlarına 
yönelik ortak bir çalışmanın oluşturulan platform üyelerince en kısa zamanda sonuçlandırılarak Yüksek 
Öğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü nezninde girişimlerin seçilen 
temsilciler aracılığıyla yapılmasına, Temel Tıp Bilim Dernekleri Genel Kurulunun en kısa sürede organize 
edilmesine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulanması hedeflenen Tam Gün Çalışma Yasası 
kapsamında Temel Tıp Bilim Dallarının performans benzeri eğitim ve araştırma kriterleri ile 
desteklenmesine yönelik taleplerin ilgili kuruma iletilmesine, Uzmanlık ve Doktora Öğrencisi sıkıntısının 
çözümüne yönelik somut önerilerin ortaya konulması ve sonrasında farklı Tıp Fakülteleri arası zorunlu 
değişkenlik şeklinde bir rotasyon modeli ile eğitim kalitelerinin paylaşılması için ortak gayretlerin 
başlatılmasına, karar verilmiştir.  
 





 Temel Tıp Bilim Dernekleri Platformu ikinci toplantısı 07 Şubat 2009 tarihinde Türk Anatomi ve Klinik 

Anatomi Derneği, Türk Biyokimya Derneği, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Türkiye Biyoetik 

Derneği, Türk Biyofizik Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, Türk 

Elektron Mikroskopi Derneği, Biyoistatistik Derneği, Türk Fizyoloji Derneği temsilcilerinin katılımları ile 

gerçekleştirildi. Temel Tıp Bilim Derneklerinin ortaya konulan görüşlerinin ışığında uzlaşılan noktaların yer 

aldığı bir rapor üzerinden ilgili kurum ve yetkililere acilen iletilebilmesi için bir temsilciler heyeti 

oluşturuldu.  Daha geniş katılımlı toplantılarda Temel Tıp Bilimleri sorunlarının ve çözüm önerilerinin 

tartışılması amacı ile Haziran ayı içerisinde Konya'da I. Temel Tıp Bilim Dernekleri Sempozyumu'nun 

gerçekleştirilmesi karara bağlandı. Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültelerinde öğrencilere temel tıp eğitiminin 

yanısıra yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimleri vermek üzere önemli işlevler üstlenmiş özelleşmiş 

bilim yuvalarıdır. Temel Tıp Bilimlerinde zannedildiği gibi sadece eğitim verilmekle kalınmayıp, ayrıca 

uluslar arası literatüre katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmalar ve projeler üretilmektedir.  Bu bilim 

dallarında hizmet veren öğretim üyelerinin mezun olduğu fakülteden çok, aldığı eğitim ve sonrasında 

edindiği birikimleriyle görev alanına nasıl katkı sağladığı önem taşımaktadır. Bu nedenle öğretim 

üyelerinin arasında özlük hakları konusunda ve performans uygulamalarında farklılıklar yaratılmamalı ve 

realist yaklaşımla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı anlamında yapılan çalışmalar 

ödüllendirilmelidir.  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımız tarafından hazırlanmakta olan Üniversiteler ile 

ilgili Tam Gün Çalışma kanun teklifinde Temel Tıp Bilim mensuplarına pozitif ayrımcılık mutlaka 

uygulanmalıdır.  Özveri ile tam gün çalışan, hem eğitim, hem araştırma üzerine odaklanmış fedakarca 

hizmet veren Temel Tıp Bölümü öğretim elemanları ve öğretim üyeleri özlük hakları bakımından 

desteklenmelidir.  Ek ders ücreti ödemeleri iptal edilerek, bu ödemeler maksimum rakamların aylık 

maaşlara direkt tazminat olarak eklenmesi şeklinde uygulanmalıdır. Tam gün statüde çalışan bir öğretim 

üyesinin ek ders ödemesi almasını etik olarak sakıncalı bulduğumuzdan, önerdiğimiz yöntemle bu 

konunun suistimal edilmesi engellenmelidir.  Döner Sermaye baremlerinin klinik bilim dalları ile 

eşitlenmesine çalışılmalıdır. Mecburi hizmet uygulaması temel tıp bilim dallarında kaldırılmalıdır. 

Kaldırılamadığı takdirde, Mecburi hizmet uygulaması temel tıp bilim dallarında sadece üniversiteler ile 

sınırlı tutularak, yetişmiş eleman gücünden üniversitelerimizde görevlendirmeler ile ülkemiz açısından en 

üst düzeyde verimlilik esas alınarak yararlanmalıdır.Ayrıca fiziki mekanlar ve öğretim üye adaylarına 

sağlanacak araştırma alt yapı imkanları ile Temel Tıp Bilimlerinde uzmanlaşma özendirilmelidir.  

 









Temel Tıp bilimlerinin Asistan kadrolarının hem mevcut sayısal yetersizliği, hemde bu 

kadroların devamlılığı ve ara geçiş dönemlerinde (TUS ta ilan edilmiş olan kadroların 

tercih edilme oranları, sınav sonrasında tercih edenlerin başlama oranları yanı sıra 

uzmanlık eğitimini başarılı bir şekilde tamamlama oranı ve bu uzmanlardan mecburi 

hizmet sonrası akademik hayatta yararlanma oranı incelendiğinde açık bir şekilde 

gözlemlenecek olan) ortaya çıkan boşluklar sonucunda yaşanan asistansız dönemler ile 

uzmanlık sonrası için getirilen mecburi hizmetin uzmanlık eğitim alanlarına yönelik 

tercihleri ve akademik hayatı olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. Bu süreç Tıp 

Fakültelerimizde özveri ile yürütülmeye çalışılan Temel Tıp Eğitimini de olumsuz 

etkilemektedir.   Bu konularda yukarıda tanımlanan eğitim süresine yönelik olarak 

yapılması gereken değişiklikler yanısıra uzmanlık eğitiminde standardizasyon ve 

laboratuar alt yapısı iyileştirmeleri ve özellikle de pratikte sürekli karşılaşılan bir sorun 

olarak temel tıp bilimleri öğretim elemanlarının özlük hakları yanı sıra, asistan 

kadrolarının belirlenmesinde, ilanında devamlılığında ve akademik hayata yönelik 

eğitimin sürekliliğinde karşılaşılan temel sorunlara yönelik çözüm yolları ve ülkemiz 

temel tıp bilimleri politikasının belirlenmesi için Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde Temel 

Tıp 

Bilimleri Komisyonu oluşturulmasının bir zorunluluk olduğu ortak düşüncemizdir.   















 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 bir 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 farklı teşvik yöntemler uygulanarak; Tıpta 

Uzmanlık Sınavı ile Temel Tıp Bilimlerini tercihi ve gelen uzmanlık öğrencilerinin kalıcılığı ve sürekliliğinin 

özendirilmesi ile eğitim kalitenin artırılması ve gelecek kuşaklara yönelik nitelikli akademik alt yapı 

oluşturularak 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 Bakanlığının 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. 

6- Uzmanlara yönelik mecburi hizmet zorunluluğunun uzmanlık eğitimini çoğunluğu Temel 

Tıp Bilimlerinde olmak üzere bazı anabilim dalları (Anatomi, Fizyoloji vb.) açısından 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 de kurtulmuş olacaktır. 

7- Platform olarak içtenlikte desteklediğimiz, Tam Gün Çalışma Yasasının uygulamaya 

girmesi ile Tıp Fakültelerimizde Temel Tıpta hizmet üreten öğretim üyelerimize yönelik 

pozitif ayrımcılık uygulaması beklentimizi yenileyerek, eğitim ve araştırma performansları ile 

desteklenmesi yanı sıra 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. 



Tam Gün Yasas› ve Temel T›p Anabilim Dallar›-1 

 

“Tam Gün Çal›½ma Yasas›n› destekliyor ve Kanun Tasla€›n›n detaylar›n›n ortaya konulmas›n› 

istiyoruz, ayr›ca Temel T›p Bilimlerine pozitif ayr›mc›l›k bekliyoruz” 

‹nsan hayat›n› kurtarmaktan sorumlu olan hekimlerin yeti½ti€i t›p fakültelerinde klinik dallar 

kadar klinik öncesi dallar da büyük önem ta½›maktad›r. Temel t›p bölümlerinin yeterlili€i ve 

donan›m›yla do€ru orant›l› olarak t›p fakültelerinin her alanda ba½ar›s›n›n artaca€› da 

a½ikard›r.   

Yeterli bir temel t›p e€itimi alamayan hekimin klinik bran½larda ba½ar›l› olmas›n› beklemek 

ve mezun oldu€unda hata yapmadan sa€l›k da€›tabilece€ini dü½ünmek do€al olarak 

imkans›zd›r. 

Üniversitelerimiz t›p fakültelerini marka yapan k›s›mlar›n›n temel t›p bölümlerinin oldu€unun 

unutulmamas› gerek mektedir. 

T›p Fakültelerimizde yar› zamanl› çal›½an ö€retim üyelerinin lisans ve lisansüstü e€itime 

yönelik olumsuz etkilerinin giderilmesi ve daha nitelikli doktor ve uzman yeti½tirilebilmesi 

için Tam Gün Çal›½ma Yasas›n› bir temel t›p uzmanl›k derne€i olan Anatomi ve Klinik 

Anatomi Derne€i Yönetim Kurulu olarak destekliyoruz.  

Ancak sorunun sadece tam gün çal›½ma kapsam›nda klinik e€itim faaliyetleri, muayene, 

ameliyat, anestezi, giri½imsel i½lemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çal›½ma gibi 

unsurlar› içeren yasa de€i½ikli€i ile de çözülemeyece€ inin bilinmesini istiyoruz.  

Üniversitelerde uygulanmakta olan performans ve döner sermayeden katk› pay› ödemelerinde 

ö€retim üyelerinin  e€itime  ve ara½t›rmaya yapt›klar› katk›n›n önemini vurgulayacak ½ekilde 

bir da€›t›m yap›lmas›n›n gerek ti€ini ve temel t›p bölümlerinde görev alan ö€retim üyelerine 

pozitif ayr›mc›l›k yap›lmas›n›n zorunlu oldu€unu belirtmek istiyoruz. Ancak bu düzenlemeler 

ile Sa€l›k Bakanl›€› Müste½ar› Sn. Dr. Orhan Gümrükçüo€lu’nun Tam Gün Çal›½ma Yasas› 

ile T›p Fakültelerinindeki e€itim kalitesinde olumlu geli½meler olaca€›na dair beklentilerinin 

kar½›lanabilece€ini dü½ünüyoruz.  

Bahse konu Kanun Tasla€›nda performansa yönelik döner sermaye ücretlerinin en az›ndan 

mevcut haliyle devam edip etmeyece€ ine ili½kin belirsizlik klinik bilim dallar›nda oldu€u gibi 

bizlerde de endi½e yaratmaktad›r. Bu konuda devaml›l›€›n sa€lanmas› için, Sa€l›k 

Bakanl›€›n›n önceden her y›l Bütçe Kanunlar› ile yap›lan ve her zaman ç›kmama ihtimali de 

olan düzenlemeyi de€i½tirerek, sürekli bir kanuna ba€lad›€› bilinmektedir.  Bununla birlikte, 

Bakanl›k  düzenlemesindeki ifadenin “ödenebilir”  ½eklinde olmas› nedeniyle,  ücretlerin 

kurumun gelirleri oldu€u sürece ödenebilece€ i a½ikard›r. Gelirlerin içerisindeki emeklili€e de 

yans›yacak olan ö€retim üyelerinin maa½lar›n›n düzenlenmesi temel t›p ö€retim üyeleri içinde 

ayr› bir anlam ifade etmektedir.  

Kanun tasla€›nda t›p fakülteleri temel t›p anabilim dallar› ö€retim üyelerinin konumlar› ve 

öngörülen de€i½iklikler ile ilgili detaylar bilinememektedir. Tam Gün Çal›½ma Yasas› ile ilgili 

olarak uzmanl›k derneklerinin genel yakla½›mlar›n›n yaln›zca kendi üyelerinin ve uzmanl›k 

alan›n›n ç›karlar›n› korumaya yönelik oldu€u görülmektedir. Temel t›p ö€retim üyelerinin 

özlük haklar› ile ilgili kendi uzmanl›k derneklerinin yorum yaparak tasla€a katk›da bulunmas› 

beklenmekte, ancak maalesef bu konuda haber niteli€i ta½›yan bir bilgiye ula½›lamamaktad›r. 

Temel t›p bölümlerinin genel olarak tam gün çal›½ma yasas› ile görü½lerinin olumlu oldu€unu 

tahmin edilmekle birlikte,  Charles Buxton ’un “Çok kere en kuvvetli tenkit ses 

ç›kartmamakt›r” ½eklindeki veciz sözünün bu konuda geçer li olmamas› gerek ti€i ve sonradan 

½ikayet etmemek için yap›c› ele½tiriler ile kanun tasla€›n›n olgunla½t›r›lmas›n›n gerek ti€i 

dü½ünülmektedir. 

Temel t›p anabilim dallar›nda uzmanl›k e€itimi alan hekimlerin 21.06.2005 tarih ve 5371 

say›l› Kanun ile zorunlu k›l›nan mecburi hizmetin ayn› anabilim dallar›nda doktora e€itimi 

yapan t›p fakültesi mezunlar›na oldu€u gibi gibi zorunlu olmamas› gerek ti€i çok aç›kt›r. 

Tam Gün Yasas› ve Temel T›p Anabilim Dallar›-2 

 

Geçen haftaki yaz›mda bahsetti€im öneriler k›sa vadede gerçek le½tirilemedi€i takdirde, temel 

t›p bilimlerinde uzmanl›k alan meslekta½lar›m›z›n mecburi hizmetlerini t›p fakültelerinin 

temel t›p bölümleri bünyesinde yapmalar›n›n t›p e€itimine büyük katk› sa€lad›€›n› 

görmekteyiz. Bu konuda fakültelerin talepleri do€rultusunda temel t›p bilimleri uzmanlar›na 

mecburi hizmetlerini uzmanl›k ald›klar› kendi fakültelerinde yapabilmeleri için Sa€l›k 

Bakanl›€› taraf›ndan destek verilmekte olup bu uygulama nedeniyle Sa€ l›k Bakanl›€›na 

te½ekkür etmek isteriz. 

Yurt d›½›nda, fakülte kökeni ne olursa olsun temel bilimlerden herhangi birinde doktora 

e€itimi için “Phylosophical Doctorate” (Ph.D) terimi kullan›lmaktad›r. Bu deyim t›pta 

uzmanl›€a kar½›l›k gelmektedir. Bu e€itimi alanlar, bilimsel ara½t›rmac› olma amac›n› 

ta½›d›klar›ndan, görevlerini ve çal›½malar›n› akademisyen olarak devam ettirmektedirler. 

Temel t›p anabilim dallar›n› tercih eden t›p fakültesi mezunlar› özellikle yurt d›½›nda da 

geçer lili€i olmas› nedeniyle daha uzun ve kapsaml› bir e€itim olan doktora e€itimini uzmanl›k 

e€itimine tercih etmektedirler. Yüksek Ö€re tim Kurulu taraf›ndan Doktora e€itimi T›pta 

Uzmanl›k e€itimi ile e½it kabul edilmekle birlikte y›llard›r iki e€itim aras›nda doktora e€itimi 

alanlar›n aleyhine bir  ücret dengesizli€i sürdürülmektedir. Bu adaletsizli€in de acilen 

düzeltilmesi gerek mektedir.  

Temel t›p doktora ve uzmanl›k ö€rencilerinin e€itimleri için önem arz eden yurt d›½› e€itim 

çal›½malar› verilecek burslar ile mutlaka desteklenmelidir. 

Hekim aç›€›n› ortadan kald›rabilmek için uygun bir yol olarak de€erlendirilen tam gün 

uygulamas›nda hekimlerin 8 saat kamu kurulu½lar›nda çal›½mas› sonras› kendi talebi 

do€rultusunda istedi€i yerde çal›½abilmesi ½eklinde bir öneri sunulabilir kan›s›n› 

ta½›maktay›m. Bilindi€i gibi hâlihaz›rda yar› zamanl› uygulamalarda ö€retim üyeleri 

üniversitelerde haftada 20 saat yani günde 4 saat çal›½maktad›rlar.  Bu u ygulama sonucu 

de€i½ik yan dal uzmanl›klar› olan temel t›p ö€retim üyeleri de bu yasal çal›½ma süresinin 

sonras›nda kendi talepleri do€rultusunda serbest çal›½abileceklerdir. 

Bilimsel ara½t›rmalar›n merkezi durumunda olan temel t›p bölümü anabilim dal› ö€retim 

üyelerinin bu konuda ç›kacak yasa ile her yönden desteklenmeleri ve Ar-Ge anlam›nda 

önceli€i olan ara½t›rmalar ba½ta olmak üzere, nitelikli ara½t›rma projelerine getirilecek 

performans te½vikleriyle yönlendirilmeleri  gelece€imiz ve ülke bilim politikam›z aç›s›ndan 

çok büyük önem ta½›maktad›r. 

Bu kanun çerçevesinde Sa€l›k Bakanl›€›n›n üniversitelerle ilgili YÖK Kanunun’da 

gerçek le½tirmeyi dü½ündü€ü maddeler; 

2547 say›l› Yüksek Ö€retim Kanun’unun 36’nc› maddesinin (a) f ›kras›n›n (2) numaral› 

bendine eklenecek madde: 

“d) K›smi statüde görev yapmakta olan 657 say›l› Kanun’un 36’nc› maddesinin (III) numaral› 

bendindeki sa€l›k hizmetleri s›n›f›nda (hayvan sa€l›€› hariç) say›lan meslek unvanl› profesör 

ve doçentler, özel kanunlarla belirlenen görevler ile ara½t›rma-geli½tirme faaliyetleri ve telif 

haklar› hariç olmak üzere, yüksekö€retim kurumlar›ndan ba½ka yerlerde ücretli veya ücretsiz 

hiçbir suretle mesleklerini icra edemezler.”  

ve Yüksek Ö€retim Kanun’nun 58’inci maddesinin dördüncü f›kras›nda yap›lmas› dü½ünülen 

de€i½iklik ½eklinde özetlenebilir.  Bu madde kapsam›nda detayland›r›lan “döner sermaye 

ödemelerine ili½kin usul ve esaslar, personelin unvan›, görevi, çal›½ma ½artlar› ve süresi, 

hizmete katk›s›, performans›, e€itim faaliyetleri, muayene, ameliyat, anestezi, giri½imsel 

i½lemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çal›½ma gibi unsurlar esas al›narak Maliye 

Bakanl›€›n›n uygun görü½ü üzerine üniversite yönetim kurullar›nca belirlenir” ½eklindeki 

düzenlemelerde ara½t›rma faaliyetleri mutlaka eklenerek öncelik almal›d›r. 

Tam Gün Yasası ve Temel Tıp Anabilim Dalları 









Ülkemizde lisansüstü düzeyi temel tıp 

eğitimi incelendiğinde uzun yıllardır doktora 

ve uzmanlık eğitimleri arasında kavramsal 

bakımdan bir fark olmadığı görülmektedir. 

Bu aslında eşyanın tabiatına uygundur. 

Temel tıp bilimlerinde dünyada kabul gören 

yaklaşım doktora eğitimidir. Bu da 

akademik bir ortamda, yani üniversitelerde 

ve mutlaka araştırma ortamı içinde 

gerçekleştirilir. Uzmanlık ise hastanelerde 

çalışacak klinik hizmetten sorumlu 

hekimlerin yetiştirilmesi için ihdas edilmiş 

bir eğitim biçimidir. Uzmanlık eğitiminin 

gerektirdiği bazı yönetsel zorunluluklar 

(nükleer tıp rotasyonu gibi) ya da çalışılan 

kurumların kendine özgü ve genele 

yansıtılamayacak bazı tasarrufları (acil 

servis nöbeti, vb.) dışında doktora ve 

uzmanlık eğitim süreçleri benzerdir. Hatta 

doktora eğitimi gerek organizasyonu 

gerekse ders alma ve geçme 

yükümlülükleri ile tez savunma koşulları 

bakımından daha bir yapısal bütünlüğe ve 

dış denetime sahiptir.  



Klinik dallar için uzmanlığa dayalı bir yapılanma söz 

konusu olduğundan, aynı unsurların temel tıp 

dallarında da uygulanabileceği gibi bir varsayımla, 

biraz da yönetmeliğin ilk yazıldığı dönemlerde insan 

kaynaklarının kısıtlı olması nedeni ile, ülkemizde 

anatomi, histoloji ve farmakoloji gibi doktora eğitimi 

verilmesi gereken alanlarda da uzmanlık eğitimi 

geleneği oluşmuştur. Yaşanan sorunlar kısmen 

temel tıp bilimlerinde bir uzmanlık-doktora 

karmaşası yaşanmasından kaynaklanmaktadır. 

Halihazırda, doktora ve uzmanlık eğitimleri 

akademik mevzuatta birbirine denk olarak kabul 

edilirken Sağlık Bakanlığı mevzuatında bir anlamda 

bu denkliğin göz ardı edilmesi söz konusudur. 

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda, araştırmaya dayalı 

temel tıp alanlarında doktoralı hekimlere uzmanlar 

için sağlanan özlük hakları verilmemektedir. Bu 

nedenle, hekimler TUS sisteminin içinde kalmak 

adına, temel bilimlerde dünyada rastlanmayan 

şekilde bir uzmanlık programına girmektedirler. 

 



Bu durum bir bakıma doktora eğitiminin de amacından 

uzaklaşmasına ve araştırıcı yetiştirme potansiyelini 

kaybetmesine yol açmaktadır. Bu durumun bir karmaşa 

olduğunu gösteren en açık örnek Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir 

eğitim ve araştırma hastanesinde temel tıp programının 

(kliniğinin) bulunmamasıdır. Nasıl bir durumdur ki, bakanlıkça 

tanınan bir “uzmanlık” eğitiminin bakanlık tarafından verilmesi 

mümkün değildir? Buna ek olarak uzmanlık eğitimini bitirenlerin 

zorunlu hizmete tabi olması, bu hekimlerin zorunlu olarak 

Sağlık Bakanlığı’nda en azından bir süre istihdam edilmeleri 

gerekliliğini getirmektedir. Böylece bir anlamda kendi 

yarattığımız eğitim karmaşası yine kendi yaptığımız mevzuatın 

içinde kilitlenmiş olmaktadır.Esas yapılması gereken temel tıp 

dallarının uzmanlık tüzüğünden çıkarılarak, bu alanlarda 

doktora eğitimine geçilmesi, bakanlık mevzuatında da gerekli 

değişiklikler yapılarak bu alanlardaki doktoralı hekimlerin 

uzmanlarla aynı statüde olmalarının sağlanmasıdır. 







Hasta bakmayan, para kazanmayan-getirmeyen 
bölüm değersizdir -  çalışanları da değersizdir. 
Hastaneler sınıflandırılacak, çalışanlar da 
sınıflandırılacak, I. Sınıf, 2. sınıf vb hastanelerde 
çalışan 2., 3, 4, sınıf uzmanlar, öğretim üyeleri 
meydana gelecek. 
  
Klasik tıp fakültelerinin bu bağlamda geleceği 
kötü. Ancak az öğrencili, bol destekli vakıf 
fakülteleri 1. sınıf olabilecek. 



TEMEL BİLİMLERİ TIP FAKÜLTESİNDEN VE 
HASTANESİNDEN AYIRMAK DEĞİL TAM TERSİNE 
CERRAHİYE, RADYOLOJİYE ÖZDE KLİNİĞE DAHA 
ÇOK ENTEGRE EDECEK - EDEREK HİZMET 
SUNACAK BİR MODELİ OLUŞTURMAK GEREK. 

UZMANLIK KALSIN, DOKTORA İYİLEŞTİRİLSİN. 
























