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Tescilli Uzman Sayıları 

• Tıbbi Genetik         99 

• Tıbbi Patoloji     994 
– Patolojik Anatomi                  240 

• Anatomi      192 

• Tıbbi Farmakoloji    266 

• Fizyoloji      320 

• Histoloji ve Embriyoloji   155 



• Tıbbi Mikrobiyoloji    1108 
– Mikrobiyoloji          147 

– Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji         684 

– Tıbbi Mikrobiyoloji         277 

• Tıbbi Biyokimya    1866 
– Biyokimya          418 

– Biyokimya ve Klinik Biyokimya      1058 

– Tıbbi Biyokimya           390 

 



Hastane 

• 62   Üniversite 

• 843  Sağlık Bakanlığı (180 i küçük) 

• 489  Özel 

• 42   MSB (Yarısı küçük) 

 

• Laboratuar sayısı yaklaşık 350 







Anatomi 



• Farmakoloji Eğitimi: 

• Farmakoloji asistanlık eğitimi üniversitelerde, TUS sınavı sonucu eğitime hak 
kazanan tıp doktorlarına verilir ve toplam süresi 4 yıldır.  

• Farmakoloji kürsülerinde tıp ve tıp dışı branşlarda da (eczacılık, veterinerlik vb) 
doktora eğitimi verilmektedir. 

• Avrupa ve Amerika Birleşik devletlerinde, farmakoloji eğitimi tıp ve tıp dışı alanlara 
açık olan yüksek lisans ve doktora programları aracılığı ile yürütülmektedir. 

• Bu ülkelerde farmakologlar,  
– toksikoloji,  

– moleküler farmakoloji,  

– ilaç kimyası,  

– kanser biyolojisi,  

– hücre biyolojisi,  

– klinik farmakoloji,  

– farmakoepidemiyoloji,  

– İmmunfarmakoloji 

•  gibi alanlarda uzmanlaşmakta, takiben üniversitelerde, ilaç ve kozmetik 
endüstrisinde iş sahibi olmaktadırlar.  

• Klinik farmakoloji alanında çalışacak farmakologlar ise Avrupa ve Amerika Birleşik 
devletlerinde genellikle tıp kökenli araştırıcılardan (%95) seçilmektedir.(Sebebi 
hastaya dokunma hakkı) 



• Ülkemizde uzmanlık eğitiminden sonra : 

 

• Farmakoloji uzmanlığını hak eden tıp doktorları mecburi hizmet yükümlüsü olarak, büyük 
devlet hastanelerinde ve ilaç eczacılık eğitimi genel müdürlüğünde istihdam edilmektedirler. 

• Üniversitede farmakoloji uzmanları, diş hekimliği fakülteleri ve hemşirelik yüksek okulunda da 
farmakoloji eğitimi vermektedirler. 

• Özellikle büyük eğitim ve araştırma hastanelerinde farmakoloji uzmanları; klinik farmakoloji 
alanında hizmet vermektedirler. Bu hizmetler arasında terapötik ilaç monitorizasyonu, ilaç yan 
etkileri ile ilgili danışmanlık ve hizmet eğitimi verilmesi, toksikolojik izlem, ilaç kan düzeyi 
takibi, ilaç kullanan gebe ve emziren bayan hastalara danışmanlık hizmeti verilmesi sayılabilir. 

• Ayrıca üniversite ve devlet hastanelerinin eczanelerinde farmakologlar, eczane 
optimizasyonunda görev almaktadırlar. 

• Devlet hastaneleri dışında üniversitelerde ve sınırlı olarak özel sektördeki ilaç firmalarında da 
farmakolog istihdamı mevcuttur. 

 



 

• Avrupa ve Amerika Birleşik devletlerinde farmakologlar, iş bulmada sıkıntı çekmedikleri gibi, 
ortalamanın üzerinde kazanç sahibi kişilerdir.  

• Ülkemizde ise istihdam sorunu, farmakoloji uzmanlarının devlet hastaneleri ve 
üniversitelerde, sınırlı olarak verdikleri hizmetlerin yaygınlaştırılması ile azaltılabilir.  

• Farmakoloji diğer temel bilimler grubundan (anatomi, fizyoloji, histoloji) hizmet sektöründe 
uygulama alanlarına sahip olması açısından sınırlıda olsa ayrılmaktadır. 

• Bununla birlikte farmakoloji uzmanları hastanelerdeki çalışmalarında, mikrobiyoloji uzmanları, 
enfeksiyon hastalıkları uzmanları, biyokimya uzmanları ve eczacılarla zaman zaman görev 
çakışması yaşayabilmektedirler.  

 











• Üniversitelerde Temel Bilimlerde uzmanlık 
eğitimi bundan sonra nasıl yapılmalı? 

• Temel Bilimlerde doktora eğitiminin kalitesi 
nasıl yükseltilmeli ? 

• Tıbbi Laboratuar Uzmanlığı kaçınılmaz gibi 
görülüyor. Ama nasıl? 



Tıbbi Laboratuar Uzmanlığı  

• Sağlık Bakanlığı’nın laboratuar uzmanına ihtiyacı var.  
• Zengin ülkelerde bile kaynakları etkin kullanabilmek için “polivalen” 

uzmanlık varken, ülkemizde laboratuar hizmetlerinin değişik 
uzmanlarca yürütülmesinin ne yararı var ?  

• Bir hastaya ait idrar, BOS ya da Hepatit B sonucunun, biyokimyasal 
ve mikrobiyolojik incelemelerinin ayrı uzmanlarca yapılmasının ne 
yararı var?  

• İdrar biyokimyası, BOS biyokimyası ya da karaciğer enzimleri 
sonucunun, idrar kültürü, BOS kültürü ya da ELIZA sonucu ile 
birilikte aynı uzman tarafından yapılması ve test sonuçlarının çapraz 
kontrolden geçmesi daha etkin ve doğru değil mi?   

• Hastasının derdine çare bulmak isteyen klinisyen, tereddütlü 
durumda neden birbirinden habersiz, birçok laboratuar 
uzmanlarının konsültasyonuna gerek duysun?  
 



• Avrupa’da tıbbi biyopatoloji var. Tıbbi mikrobiyoloji 
bunun içinde yer alıyor. Dolayısı ile ülkemizde de “Tıbbi 
biyopatoloji” veya “Tıbbi Laboratuvar” uzmanlığı 
kurulabilir.  

• AB ülkeleri homojen değil. Her birinde gelişim süreci 
farklı olmuş, bunun sonucunda disiplinler kazandıkları 
pozisyonları kaybetmek istememişler. Yani teknik bir 
zorunluluktan değil de konjoktürün getirdiği baskıyla 
alınan bir sonuç. Buna rağmen tıbbi biyopatoloji 
şemsiyesi altında polivalen uzmanlık bulunmakta ve 
bazı ülkelerde polivalen uzmanlık dalı devam 
etmektedir.  
 





• Medical Biopathology: Term used to comprise all 
monovalent and polyvalent laboratory based medical 
specialities.  

• Polyvalent Laboratory Medicine : The speciality of 
Laboratory Medicine (also called: biologie medicale), 
is based on training in the different fields: chemistry, 
microbiology, immunology, pathology and 
haematology. Polyvalent Laboratory Medicine is in 
some countries a fully recognized speciality. 

 





• Clinical Analysis 

• İspanya 

• Clinical Pathology 

• ABD, İngiltere, Portekiz, İtalya 

• Laboratory Medicine 

• Almanya, Romanya, Polonya 

• Clinical/medical Biology 

• Fransa, Belçika, Hollanda 

 



• Ülkemizde polivalen uzman (sadece tıp doktorları için) 
yetiştirmeliyiz. Bunu iyi bir planlama ile yeterli 
donanıma sahip üniversite veya eğitim hastaneleri ile 
yapabiliriz. Polivalen uzmanların yapabilecekleri (yetki 
ve sorumlulukları) iyi tanımlanır ve yapamayacakları 
işler için referans laboratuarları oluşturulursa hiçbir 
sorun olmayacaktır. 

• Böyle bir yapıyı üniversitelerde kurmak kurmak için 
bazı yapısal değişikliklere gitmek gerekecektir. Bu 
değişikliklerde doktora ve uzmanlık eğitimleri ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir. 



Tibbi Laboratuvar Uzmanlığı 

• Tıbbi Mikrobiyoloji 

• Tıbbi Biyokimya 

• Kan Bankacılığı ve transfüzyon tıbbı 

 

•MERKEZ LABORATUARI 



Laboratuar Tıbbı 

• Merkez Laboratuarı 

• Genetik 

• İmmunoloji 

• Patoloji 

• Adli tıp 

 



Doktora 

• Mikrobiyoloji 

• Biyokimya 

• Histoloji 

• Embriyoloji 

• Anatomi 

• Fizyoloji 

• Farmakoloji 



• Temel bilimler doktora için var olacaktır 

• Rutin hasta örneği çalışması olmayacaktır 

• Uzmanlık eğitimi müfredatı belirlenmiş olarak 
“Tıbbi Laboratuar Uzmanlığı” şeklinde devam 
edecektir. 

• Referans laboratuarlarının yükleri azalacaktır 

 



• Temel tıp içinde araştırma laboratuarları aktif 
hale geçecektir 

• Bunlar için değişik kaynakların üniversiteler 
akması sağlanacaktır 

• Araştırma ve ARGE faaliyetleri rutin 
hizmetlerin dışında yürütülecektir 



Doktora 

• Doktora yapmak ve yaptırmak çok önemli 

• Dünya çapında olmalı 

• “Temel Bilimler Doktora Programları” 

• Ülkemiz için öncelikli alanlar belirlenmeli 

• Özel teşvikler verilmeli “Kariyer Gelişim Destek 
Programları” 

• Gerekirse yurt dışında doktora eğitimleri 
yaptırılmalı 

 



• Doktora özendirilmeli 

• Sınavlar merkezi sistemle yapılmalı 

• Multidisipliner çalışma teşvik edilmeli 

• Doktora yapılan bölümlerde yatay geçişlere 
imkan verilebilmeli 

• Tıbbi Biyoloji, Biyofizik, Biyoistatistik gibi 
disiplinler yeniden değerlendirilmeli 



• KATKILARI İÇİN; 

• Prof. Dr. Recep Öztürk’e 

• Prof. Dr. Arif Kaygusuz’a 

• Ekip arkadaşlarıma 

 

• BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

• Sizlere 

 

Teşekkür ederim. 


