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Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri, 

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’nin dördüncü ve 2020 yılının son sayısında yine birlikteyiz. Bu sayıyla, 
bir an önce kurtulmayı istediğimiz 2020’ye veda edip umutla gireceğimiz yeni bir yılı, 2021’i karşılıyoruz.    

Bu sayıda, “Farmakoekonomi” başlığıyla, 19 Kasım 2020’de sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz, 
hem üyelerimizden hem de ilaç endüstrisinden yoğun ilgi ve katılımın olduğu bilimsel toplantıyla ilgili
yazılara yer verdik. Değerli konuşmacılarımız ve katılımcılarımızın farmakoekonomi konusundaki
yazılarının ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Yine, Ata’mızı kaybetmemizin 82. yıldönümü 10 Kasım
2020’nin anısına “Atatürk ve Bilim” konulu yazıyı bu sayıda sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. 
 

Umutla beklediğimiz yeni yıldaki bilimsel etkinliklerimize ilişkin duyurularımızı bu bültende bulabilirsiniz.
Yeni yılın ilk ayında sizlerle iki önemli etkinlikte biraraya gelmeyi planlıyoruz. Bunlardan ilki 15 Ocak
2021’de Türk Farmakoloji Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilecek olan
“COVID-19’da İlaçlar, Aşılar ve Güvenlilik” başlıklı sanal toplantı. İkincisi ise Türk Farmakoloji Derneği
ve Avrupa Kardiyovasküler Araştırma Konseyi (ECCR) işbirliğiyle, 27 Ocak 2021’de gerçekleştirmeyi
planladığımız “COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem” başlıklı sanal bilimsel toplantı. Otuzuncusunu
geçen yıl olduğu gibi yine sanal ortamda yapacağımız FEKBES 2021 de 11-12 Mart 2021’de. Yeni yılda,
sanal ortamda da olsa sık sık bir arada olmanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan
Türk Farmakoloji Derneği’nin 26. Ulusal Kongresi için hazırlıklarımız devam ediyor. Hala, ulusal kongremizi
yüzyüze yapma umudumuz var. Kongrenin bilimsel ve sosyal programı ile ilgili katkılarınızı alabilmek
için süreyi Mart 2021 olarak güncelledik.   

Türk Farmakoloji Derneği’nin genç temsilcilerinin kendilerini tanıttıkları yazıyı okuyunca birlikte
çalışma çağrılarına yanıt vereceğinizi düşünüyoruz. Türk Tabipler Birliği’nin 12-13 Aralık 2020’de sanal
ortamda gerçekleştirdiği 26. Tıpta Uzmanlık Kurultayına derneğimizi temsilen katılan üyelerimizin
yazıları da ilginizi çekecektir.  
  

Dünyanın daha önce hayal edemeyeceğimiz biçimde değiştiği ve hepimizin bu değişime uyum
sağlamaya çalıştığı bugünlerde, Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak değişime uyum
sağlayarak üyelerimizle iletişimi artırma çabamız devam ediyor. Üyelerimizle iletişimi artırmada
en önemli araçlardan biri olan Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’ni de çok önemsiyor ve sürekliliğini
sağlamak için Bülten Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yeni umutlarla,
yeni yılda da birarada olmak dileğiyle…  

ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Devletlerin önemli bir sorumluluk alanı olan 
güvenli ilaca erişim, ihtiyacı olan herkese eş za-
manlı olarak ilacın ulaştırılabilmesidir. Ancak bu
erişim aynı zamanda temel bir maliyet faktörü-
dür ve sürdürülebilirlik kritik öneme sahiptir. 

2020 yılında 1,3 trilyon Amerikan doları bü-
yüklüğünde olan global ilaç pazarının 2025 yılında
yaklaşık 2 trilyon dolara ulaşması beklenmektir.
Bununla birlikte 2018’den 2022’ye kadar %5
bandında yıllık büyüme göstermesi öngörülmek-
tedir. 2012-2017 yılları arasında gelişen pazarlar-
da büyüme ortalaması % 10’un altına düşmüştür. 
2022 yılında ise bu büyümenin %6-9 arasında
olması beklenmektedir. Bazı ülke örneklerine ba-
kılacak olursa; büyüme beklentileri; Hindistan
için %9-12, Rusya  %7-10, Meksika için ise %1’in
altında seyretmektedir.  

Ülkemiz ilaç pazarında bakılacak olursa; 2018
yılında 32,04 milyar TL olan Türkiye ilaç pazarı 
2019 yılında %31,27 artışla 42,06 milyar TL’lik 
satış değerine ulaşmıştır. Kutu satış hacimlerin-
de ise 2014 yılında 1,97 milyar kutu olan satış
hacmi 2019 yılında 2,41 milyar kutuya yükselmiş-
tir. 2016-2019 yılları arasında ürünlerin kutu satış
hacimlerine göre imal ithal durumları incelen-
diğinde 2018 yılına göre 2019 yılında imal ürün-
lerin %2,39’luk bir artış gösterdiği görülmektedir.
Satış değerleri açısından 2016-2019 yılları ara-
sında ithal ürünlerin oranındaki düşüş dikkat çek-
mektedir. 2019 yılında 2016 yılına göre ithal ürün-
lerde %15,71’lik bir azalma olmuştur. 

Yapılan yerelleşme ve yerlileşme çalışmalar
sonucunda, bugün ülkemizde tükettiğimiz her
100 kutu ilacın 87’sini kendi ilaç sanayimizde
üretiyor durumuna geldik. En önemli stratejik
hedeflerimizden biri olan yerli ilaç çalışmala-
rında ülkemiz önemli bir başarıya imza atmıştır. 
2019 yılında ilaç ve eczacılık sektörü ihracatımız 

Uzm. Dr. Elif Hilal Vural 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Başkan Yardımcısı

FARMAKOEKONOMİ
VE İLACA ERİŞİM

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

bir önceki yıla göre %11,2 oranında artarak 1,4
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı iti-
bariyle ülkemiz ilaç sektörü, Avrupa Birliği (AB), 
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kuzey Afrika
ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 180’e
yakın ülkeye ihracat yapabilmektedir. 2013 yılın-
dan 2019 yılına kadar ihracatın ithalatı karşılama
oranı %4,8 artış göstererek %26 seviyelerine
ulaşmıştır. 

Gelişen ilaç pazarı ve yüksek fiyatlı ürünlerin
piyasaya girmesi devletleri özellikle de kısıtlı 
ekonomiye sahip devletleri politika değişiklikle-
rine zorlamakla birlikte ilaç fiyatlandırma uygula-
malarının da rolünü daha önemli hale getirmiştir.

Türkiye’de 2004 yılından itibaren ilaç fiyatlan-
dırma, Referans Fiyat Sistemi ile yapılmaktadır.
Fiyat belirleme usulleri Beşeri Tıbbi Ürünlerin
Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve 
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkın-
da Tebliğ ile belirlenmiştir. Referans Fiyat Siste-
minde referans alınan ülkeler, ülkemizle sosyo-
ekonomik anlamda benzerlik gösteren AB üyesi
ülkeler arasından seçilmektedir. Bu ülkeler ara-
sından en az 5 en fazla 10 ülke referans olarak
Sağlık Bakanlığı tarafından Tebliğ ile belirlen-
mekte ve duyurulmaktadır. 

Sağlığın temel bir hak olduğu gerçeği; sağlıklı 
yaşam için ilaca erişimin kesintisiz olmasının 
kaçınılmaz hale getirmektedir. İlaca erişimin en 
önemli indikatörleri ilacın elde edilebilirliği ve fi-
yattır. Bu sistematiğin kamu açısından yarattı-
ğı bariyerler ise yüksek yada düşük fiyattır. 

Ülkemizde ilaç tedariği 4 şekilde olmaktadır. 
Bunlardan ilki ruhsatlı ilaçların eczaneler aracılığı 
ile hastalarımıza ulaştırılması ya da ruhsatlı ilaç-
ların onaylı Kısa Ürün Bilgisinde (KÜB) belirtilme-
yen durumlarda kullanımı (Endikasyon Dışı İlaç 

FARMAKOEKONOMİ WEBINARI
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Kullanımı)’dır. Diğer taraftan ülkemizde ruhsatlı 
olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli neden-
lerle piyasada bulunamayan ilaçların Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu onayı ile yurtdışından te-
mini de “Yurtdışı İlaç Kullanımı” ile yapılmaktadır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onayı ile
açılan “İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Program-
ları” ile ülkemizde ruhsatlı olmayan ilaçların da 
ilgili firmalar aracılığı ile hastalarımıza ulaştırılması
sağlanmaktadır. Klinik Araştırma Programları ile
ilaçların ilgili firmalar aracılığı ile hastalarımıza
ulaştırılması da yine ülkemizde ilaca erişimin bir
ayağını oluşturmaktadır. 

Son dönemlerde Türkiye’nin en çok para harca-
dığı ürün gruplarını olan onkoloji ilaçları ve insü-
linler biyoteknolojik yöntemlerle üretilmektedir.
Gelişen ilaç sektöründe biyoteknolojik ürünlerin
etkisi geçen gün artmaktadır. 

Biyoteknolojik ürünlerin gelişimine bakıldığın-
da; Dünya ilaç pazarının %28’ini oluşturmakta-
dırlar. Bu payın ilerleyen süreçte artarak 2024 
yılında %32‘sini oluşturması öngörülmektedir.
Pazarın sürekli büyüme göstermesi daha önce
tedavi edilemeyen hastalıkların tedavi edilebil-
mesi ve artan talebe bağlıdır. Biyoteknolojik ilaç-
lar, oldukça güçlü etki, daha az yan etki ve semp-
tomatik tedavi yerine hastalıkları iyileştirme
potansiyelinin yüksek olması sebebiyle çeşitli
avantajlar sunmaktadır.  

2018 yılında dünyada satış hacmi açısından
ilk 10’a giren ürünlere bakıldığında 6 ürünün
biyoteknolojik ürünlerin olduğu görülmektedir.
Hatta ilk sırada yer alan biyoteknolojik ürünün
2018 satış değeri 20.5 milyar dolardır. 

Türkiye yenilikçilik derecelendirmesinde 100
üzerinden 21.6 ile 54 ülke arasında 46’ıncı sırada
yer almaktadır. Ülkemizde biyoteknolojik (biyo-
teknolojik/biyobenzer) ilaç pazarı, 2019 yılında
%23 artışla 6,9 milyar TL’ye ulaşmış olup ilaç pa-
zarı içerisinde %16,61’lik bir paya sahiptir. Kutu
ölçeğinde ise biyoteknolojik ilaçlar (biyotekno-
lojik/biyobenzer) 2019 yılında 29,2 milyon kutu
hacmine ulaşmıştır.  

Biyobenzer ilaçlar biyoteknolojik ilaçlar içeri-
sindeki payını hem değer hem de kutu bazında
artırmaktadır. Referans biyoteknolojik ilaçların 
patent sürelerinin bitmesiyle beraber biyoben-
zer ürünlerin sayısının ilerleyen dönemlerde daha

hızlı artması beklenmektedir. Ülkemizde biyotek-
nolojik ilaç geliştirme ve üretimine yönelik ciddi
adımlar atılmaktadır. Halihazırda Türkiye’de üre-
tilen 6 biyobenzerin yanı sıra 2018-2024 yılları
arası dönemde de hücre geliştirme, biyolojik etkin 
madde edinimi, formülasyon ve dolum aşama-
larından itibaren biyobenzer üretimi gerçekle-
şecektir.  

Biyoteknolojik ürünler arasında stratejik bir 
ürün olan aşı, pandemi süresinde de olmazsa ol-
maz önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Bu
kapsamda Covid-19 özelinde Sağlık Bakanlığına
üç adet yerli aşı faz I araştırma başvurusu ya-
pılmıştır. Bu başvurulardan bir tanesi izin almış 
olup klinik araştırması başlamıştır. Diğer iki baş-
vuru bilimsel eksikliklerinin tamamlanmasının
ardından yeniden değerlendirilecektir.  

İlaca erişim ve maliyet dengesini sağlanması
için ülkemizdeki Sağlık Teknolojileri Değerlendir-
me (STD-HTA) çalışmalarının arttırılması ve
odaklanılması gerekmektedir. Fiyatlandırma ve
geri ödemenin tek bir yapı üzerinden yürütül-
mesinin koordinasyon açısından olumlu etkileri
olabilecektir. Bu süreçte Sağlık Teknolojisi De-
ğerlendirme (STD) yöntemi ile hakkaniyetli ve 
sürdürülebilir bir ilaç finansmanı sağlanabile-
cektir. STD çalışmaları ile ilaçlarının klinik etkin-
liğinin ekonomik çıktıları, yaşam kalitesine olan
katkısı ve göreceli klinik faydası gibi karar alı-
mında etkili olacak araçlar kullanılabilecektir.
Bunun dışında hali hazırda kullanılan Alternatif
Geri Ödeme Modellerinin geliştirilmesi hedef-
lenmektedir. Dış referans fiyatlandırma yönte-
minin ana kriter olduğu sistemin farklı fiyat de-
ğerlendirme modelleri ile desteklenmesi de 
farklı bir çözüm önerisi olarak önerilmektedir.
Fiyatlandırma ve Geri Ödeme alanlarında ulus-
lararası işbirliklerinin artırılması yine arz talep
dengesini koruyabilmek için gereklidir. 

Bunun dışında ülkemizin başarılı sonuçlar 
elde ettiği yerelleşme projelerinin de hayata ge-
çirilmesi ilaca  erişimin ve sistemin sürdürülebi-
lirliği açısından önemli bir stratejidir. 
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İlaç fiyatlandırma politikaları son yıllarda tüm 
dünyada ve özellikle de gelişmiş ülkelerde önemli
bir tartışma konusu olmuştur. Bunlar 3 ana başlık-
ta toplanabilir: i. Ülkelerin gelirlerine göre ilaç 
fiyatlarının karşılaştırılması, ii. yenilikçi ürün-
lerin hastalara ve ekonomiye sağladığı değer ve 
iii. yüksek araştırma ve geliştirme yatırımları. 
İlaçların bir ülkedeki fiyatlandırma politikalarının 
yetersiz olması, ilaca erişilebilirlikte en önemli 
zorluğu oluşturur. Özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde alt yapı eksikliği  yenilikçi ilaçların değeri-
nin anlaşılamaması, değer bazlı ve rasyonel bir 
fiyatlandırma politikası için en büyük engeldir. 
Bu ülkelerde sağlık teknolojilerine yeterli değer-
in verilmemesi teknolojiye yeterince erişileme-
mesine neden olur. Araştırma-Geliştirme (AR-GE)
çalışmalarının en fazla yapıldığı gelişmiş ülkele-
rde üreticiler yüksek fiyatları, yüksek yatırım ve
AR-GE giderleriyle, topluma ve ekonomiye sağ-
ladıkları değerle açıklamaktadırlar (1). Sağlığın
ekonomiye etkisi ve sağlığın korunup geliştirilme-
sinin değeri yaşadığımız COVID-19 pandemisinin
büyük ekonomik etkileri (2) sonrasında daha da
dikkat çekici olmuştur.  

Türkiye’de uygulanan Dış Referans Fiyatlan-
dırma ya da diğer adıyla Uluslararası Referans
Fiyatlandırma (URF), ülkelerin ilaç fiyatlarını dü-
şürmek ya da uygun fiyata ilaç alımını sağladık-
larını göstermek amacıyla kullandıkları bir kıyas-
lama yöntemidir. Dünyada sadece referans alı-
nan ülkeler, sadece  katı referans sistemi kulla-
nanlar ve aynı zamanda diğer ülke için referans 
oluşturan ülkeler vardır. Sıkça referans alınan 
ülkeler, üreticiler açısından ayrı bir önem taşı-
maktadır. URF sisteminde referans alınan ülkele-
rin seçimi ve kıyaslama şekli ayrı bir tartış-
ma konusudur. Referans ülke seçiminde makro
ekonomik veriler, sağlık sistemi organizasyonu,
demografik özellikler, yeni ilaçlara erişim, sağlık 
finansman şekli, ilaç dağıtım sistemi gibi daha 

birçok değişkenin birlikte ele alınması, tek başı-
na referans  fiyatın sadece bir maliyet kontrol 
sistemi olarak kullanılmaması gerektiği ortak 
görüştür. Fiyatın en önemli etkileşimi ödeme 
sistemiyle gerçekleşmektedir. Geri ödeme mo-
delleri açısından ülkeler 4 arketipte  sınıflanabilir
(3) ve bu özellikler fiyatlandırma içinde dikkate 
alınmalıdır. Bu arketipler şöyle sıralanabilir; i) 
cepten ödemelerin ağırlıklı olduğu sistem, ii) 
yarışmacı sigorta sistemi, iii) ek tedavi katkısına 
göre değerlendirme yapılan sistem ve iv) sağlık 
ekonomisi  değerlendirmesinin yapıldığı sistem.
Ülkemizde kullanılan sistemin sosyal güvenlik
yapısı ve alt yapı yeterliliği doğrultusunda daha
çok ek tedavi katkısının değerlendirildiği siste-
me yakın olduğu söylenebilir.  URF paketi içinde-
ki  ülkelerin sayısı (tek ülke, bir ticari bölge vs…),
temel alınan fiyat (ortalama, en düşük, medyan),
ne kadar sıklıkla değerlendirildiği, hangi fiyatın
referans alındığı (üretici satış, tüketici alım vs...), 
resmi ve gayri resmi referanslama gibi değişken-
ler URF’u daha karmaşık bir hale getirir. 

Türkiye’de URF sisteminin kullanılmaya
başlanması 14.02.2004 tarih 6781 Sayılı “Beşeri 
Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar” ile 
gerçekleşmiştir. Söz konusu düzenleme ile beş 
Avrupa ülkesi ve ithalatın yapıldığı ülkedeki  Avro 
cinsinden en düşük fiyatın referans fiyat olarak 
alınacağı kabul edilmiştir. Ancak bu tarihten son-
ra Türk Lirasındaki değer kaybının, kur değişik-
liklerinin, yıl boyunca kullanılacak sabit ilaç ku-
runa yansıtılmaması özellikle 2009-2016 yılları 
arasında ilaç fiyatlarında önemli bir değer kay-
bına neden olmuştur. 2016 yılından sonra da, bir 
önceki yılın ortalama Avro kurunun %70’ine inen, 
daha sonra da %60’a kadar çekilen kur farkı, ilacı 
üreten ve dağıtımını yapanlar için önemli zorluk-
lar yaratmaya başlamıştır (Günümüzde gerçek 
kur ile ilaç kuru arasındaki fark 9.18’e karşın 3.81 
ile %59 ulaşmıştır). Bunun yanı sıra; neredeyse 

Dr. Mete Şaylan
Pazara Erişim, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürebilirlik Direktörü
Bayer Türk  

KÜRESEL BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE’DE 
ORİJİNAL İLAÇLARDA FİYATLANDIRMA 

POLİTİKALARININ DÜNÜ,
BUGÜNÜ VE YARINI

FARMAKOEKONOMİ WEBINARI
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tüm yenilikçi ilaçlara uygulanan %41 geri ödeme 
iskontosu Türkiye’yi global ilaç pazarında fiyatları 
riskli referans ülke konumuna getirmiş ve  yatı-
rım almaktaki yarışmacı rolünü zayıflatmıştır. 
Türkiye’de ilacın Avro cinsinden referans fiyat-
larının herkese açık olarak yayınlanan tek resmi 
kaynağı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web 
sayfası olmakla birlikte  (4) , mevcut fiyatlandırma-
geri ödeme ve dağıtım kanalı sistemi nedeniyle
gerçek bir fiyat gizliliği mümkün olmamaktadır.
Tanım olarak tam fiyat gizliliği; ödeyici ile sağ-
layıcı arasında özel bir anlaşma ile belirlenen, sa-
dece tarafların bildiği ve fiyat gizliliği anlaşmada
açıkça belirtilmiş anlamına gelmektedir. Sınırlı
erişimin olduğu resmi kaynaklar, gayri resmi fiyat 
listeleri ve dağıtım kanallarında açık olan fiyat
bilgisi, düşük fiyatlı ürünün dolaşımda bulunması
Türkiye’de ilaç üreticileri üzerinde ağır baskı un-
suru oluşturmaktadır. 

Türkiye fiyatlarını resmi ya da gayri resmi ola-
rak referans alan ülke sayısı giderek artmaktadır.
Referans fiyat sisteminin ve özel olarak
Türkiye’deki fiyatlandırmanın zorluklarının tüm 
sağlık sistemi için dışsal etkileri de daha önce 
tartışılmıştır (5). Sağlık sektörü ve daha özel 
olarak ilaç sektörü açısından daha az ilacın üretici
tarafından ruhsatlandırma sürecine dahil edil-
mesi, bununla ilişkili sayılabilecek birçok yatırı-
mın (klinik ve preklinik araştırmalar, yeni ilaç
üretimi) yarışmacı olarak başka ülkelere kayması,
ilk akla gelebilecek sorunlardır. Ancak bunların 
ötesinde yatırımlarla birlikte daha az sektör is-
tihdamı, sektörün beyaz yakalı çalışanlarının ya-
rattığı yüksek değerin kaybı, diğer olumsuz eko-
nomik etkiler arasında sayılabilir. Toplum sağlığı 
tarafından bakıldığında ilaç değer kaybı; daha az 
düzeyde yenilikçi tedaviye erişim, hasta memnu-
niyetinde düşüş, temel sağlık sonlanımlarında
gerileme, karşılanamayan ihtiyaçlar nedeniyle 
diğer sağlık giderlerinde artışla birlikte kısır bir
kaynak eksikliği döngüsüne girilmesine neden ol-
maktadır. Bu beklenen sonuçların bir kısmı ha-
lihazırda  kendini göstermiş ve bu bağlamda
2015-2018 yılı arasında Avrupa’da ruhsatlanan
4 yenilikçi ilaçtan sadece biri Türkiye’de kulla-
nıma girebilmiştir (6). 

İlacın değeri için yapılan yatırımlar sadece 
yenilikçi ilacın ruhsatlandırılması öncesi yapılan 
yatırımlarla sınırlı kalmamaktadır. İlacın tüm
yaşam döngüsü boyunca sağladığı yarar, ek hiz-
metlerle (gerçek yaşam çalışmaları, farmakoepi-
demiyoloji ve farmakovijilans programları, hasta

destek programları) ve yeniden konumlandır-
ma projeleriyle devam etmektedir (Şekil 1). Uzun 
geliştirme süresince molekülün kullanılabilir
olması için yapılan yatırımdaki belirsizlik, üretici-
leri erken fazda daha az risk alınan açık inovasyon
modellerini kullanımına yöneltmiştir (7). İlacın
değerini oluşturan en önemli iki unsur insan 
sağlığına ve sağlık bilimlerine katkısıdır. İlacın,
net maliyetinin düşüklüğü ve sağlığa doğrudan 
yararı ötesinde ölçülebilecek katma değerleri 
vardır (Şekil 2) (8). Gelecekte, ilaç fiyatlandır-
masının sadece referans düzenlemelerin dar 
çerçevesinden değil, topluma, ekonomiye ve bili-
me sağladığı değerle birlikte ele alınarak daha
geniş çerçeveden değerlendirilmesi beklenmek-
tedir.  

Şekil 1. İlacın yaşam döngüsü boyunca değer

Şekil 2. Değerin Parçaları

İlaç fiyatlandırma sisteminde, ileri teknolojik
tedavilerin değerinin anlaşılmasını ve yenilikçi
teknolojilerin sürdürülebilir finansmanını sağla-
yabilecek bir reform tüm dünyada gerekli görül-
mektedir. Bu yenilikçi bakış açısı ülkemizde İlaç
Sanayinin gelişmesi ve Cumhuriyetimizin 2023
sağlık hedeflerine ulaşmaması için temel bir
gereksinimdir. 
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KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Türk Farmakoloji Derneği tarafından 19 Kasım
2020 Perşembe günü 14:00-16:30 saatleri ara-
sında “Farmakoekonomi” konulu bir webinar dü-
zenlenmiştir. Toplantının ardından  katılımcılara 
yönelik hazırlanan sonuçlarına göre; 

•	 Ankete toplam 71 kişi katılmıştır. 

•	 Ankete katılan katılımcıların büyük bir
kısmını (%65) sektör çalışanları oluşturmaktadır.

•	 Katılımcıların çok büyük bir bölümü otu-
rumların faydalı olduğunu düşünerek etkinliğe
yüksek puan vermiştir (Ortalama puan:87,5)

•	 “TFD’nin Farmakoekonomi konusunda bir
çalıştay yapmasını ister misiniz?” sorusunu anke-
te katılanların % 98,5 u “Evet” olarak yanıtlamıştır.

Doç. Dr. Ahmet Altun
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Araş. Gör. Mehmet Günata
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

FARMAKOEKONOMİ SANAL
TOPLANTISI GERİ BİLDİRİMLERİ

Şekil 1.

Şekil 2.

•	 TFD Ulusal Kongresinde “Farmakoekonomi” 
başlıklı bir oturum yapılmasını ister misiniz?” soru-
sunu ankete katılanların % 98,5 u “Evet” olarak
yanıtlamıştır. 

•	 Ankette belirtilen yorumlara göre; etkin-
liğin verimli geçtiği, bu tarz webinar etkinliklerin 
belli periyotlarda tekrarlanması gerektiği belir-
tilmiştir.  Ayrıca, bu alanda uzman kişilerin katılabi-
leceği, daha derin konuların tartışılabileceği, kamu 
katılımcılarının daha aktif rol alacağı, mevcut du-
rumda sektörün yaşadığı sıkıntılar, karşılaştıkları 
sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılabileceği 
bir ortam sağlanmasının toplantıyı daha etkili 
kılacağı dile getirilmiştir. Sektör ve kurum yöneti-
cilerine yönelik daha fazla soru sorulması için et-
kinlik süresinin daha uzun olmasının etkinlikten
faydalanma oranını artıracağı ifade edilmiş olup
bu tür etkinliğe dernek tarafından düzenlenen 
kongrede de yer verilmesi önerisi gelmiştir. 

FARMAKOEKONOMİ WEBINARI
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Derneğimiz 19 Kasım 2020 tarihinde yarım
günlük “Farmakoekonomi”  konulu bir webinar
düzenledi. Katılımcılara iki oturum olarak gerçek-
leştirilen program çerçevesinde Farmakoekono-
minin ana paydaşları olan Sağlık Bakanlığı Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu 
ve ilaç firması yöneticileri tarafından güncel bilgi-
ler verilirken, sektörde yaşanan sorunlara dikkat

çekildi. Toplantı dernek başkanımız Prof. Dr.
Yeşim TUNÇOK’un açılış konuşması ile başladı.
Webinar programının birinci oturumu Prof. Dr.
Berna Simten MALHAN’ın “Farmakoekonomi;
Temel Kavramlar ve Dünya Uygulamaları” adlı 
konuşması ile başladı. Konuşmasında küresel sağlık
harcamalarından ve medikal maliyetleri etkileyen
küresel hastalıklardan bahseden Prof. Dr. Berna
Simten MALHAN, konuşmasını dünyada ve ülke-
mizde kaynakların kısıtlılığına vurgu yaparak 
sonlandırdı. Toplantıya Sağlık Bakanlığı TİTCK 
adına katılan Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL, “Farmako-

Doç. Dr. Semil Selcen Göçmez
KOÜ Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

FARMAKOEKONOMİ
WEBINARI’NIN ARDINDAN…

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

ekonomi ve İlaca Erişim” adlı konuşmasında
Türkiye’deki ilaç pazarı 2016-2019 verilerini pay-
laşırken, bakanlığın ilaç fiyatlandırma prensiple-
rinden bahsetti. Elif Vural’ın biyoteknolojik ürünler
ve gelecek vizyonunu anlatırken Türkiye’nin biyo-
teknolojik innovasyon derecesinin 54 ülke arasında
46. olduğuna dikkat çekerek bu konuda hızla ürün 
sayısında artış beklediklerini ifade etmesi bir far-

makolog olarak vizyonumu geliştirmeme katkıda
bulundu. Birinci oturumun son konuşmacısı olan
Dr. Refik ALTUN, Sosyal Güvenlik Kurumu adına
yaptığı “Geri Ödeme Bakış Açısıyla Farmakoeko-
nomi” adlı konuşmasında 2019-2020 ilk 7 aylık 
reçete analizi verilerine göre, reçete sayısında
%16,04’lük artışa rağmen reçete başına düşen 
tutarda %33,39 artış olduğunu ifade etti. İlk
ağızdan paylaşılan bu veri, yaşanan küresel mali
krizin ilaç fiyatlarına olan yansımasının somut bir
örneği olarak dikkatimi çekti. 

FARMAKOEKONOMİ WEBINARI
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Toplantının ikinci oturumunda ilaç firması yet-
kililerinin konuşmaları vardı. İlk konuşmacı olan 
Bayer Kurumsal İlişkiler ve Pazar Erişim Direktörü
Uzm. Dr. Mete SAYLAN’ ın “Orijinal İlaçlarda Fi-
yatlandırma Politikaları” adlı konuşmasında uygu-
lanan fiyat politikaları nedeniyle Avrupa İlaç Ajansı
tarafından onaylanan yeni moleküllerin 1/4’ünün 
Türkiye’de kullanımda olduğunu gösteren bir veri 
paylaşılması ile, ilaç fiyatlandırma prensiplerinin 
güncellenmesine olan ihtiyacın altı çizildi. Ayrıca
konuşmacının ülkemizde değer bazlı sağlık hizme-
tine ivedilikle geçiş yapılmasının öneminden bah-
setmesini, özel sektörden gelen bir yorum olarak 
anlamlı buldum. Son konuşmacı olan TEVA Pazar
Erişim ve Ruhsatlandırma Direktörü  Elif ASLAN, 
“Biyoeşdeğer İlaçlarda Fiyatlandırma Politikaları”

adlı konuşmasında Türkiye’deki ilaç fiyatlandırma
prensiplerini genel olarak anlattıktan sonra, özel-
likle biyoeşdeğer ilaçların fiyatlandırmalarındaki 
sorunların ilaç firmalarında neden olabileceği;
üretim yatırımlarının sınırlandırılması, bazı ilaç-
ların piyasadan çekilmesi, yabancı firmaların
Türkiye pazarına girerken iki kere düşünmesi gibi
problemleri özetledi. Toplantının ardından ko-
nuyla ilgili güncel ve doğru bilgiye ulaşabildiğim 
bu toplantıyı düzenlediği için dernek yetkililerimi-
ze çok teşekkür ederim. Ayrıca pandemi sürecin-
de düzenlenen online toplantıların bilgimizi gün-
cellemenin yanı sıra, bizleri bilimsel olarak motive
ettiğini de ifade etmek isterim. En kısa sürede bir
arada olabileceğimiz toplantılarda buluşabilmek
dileğiyle… 
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“Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme
ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu
meşale pozitif bilimdir. Benden sonra, beni 
benimsemek isteyenler, bu temel mihver üze-
rinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse,
manevi mirasçılarım olurlar.” 

Mustafa Kemal Atatürk hemen her fırsatta
dile getirdiği bu görüşlerini Cumhuriyet’in daha
ilk yıllarından itibaren hayata geçirmiştir. O yaşamı
boyunca bilime ve akılcı düşünceye önem vermiş-
tir. “Belgelere dayanınız” sözü etrafındakilerin en
sık duyduğu söz olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milletinin uy-
garlık dünyasında hak ettiği yeri en kısa zamanda
almasını istiyordu. Bunun için bizzat onun isteğiyle
kurulan Maden Teknik Arama Enstitüsü, Elektrik
İşleri Etüd Dairesi ve Etibank sanayi alanında bilim-
sel araştırma uygulamalarını başlatan ilk kuruluş-
lardır. Ankara Hukuk Mektebi (1924), Gazi Eğitim
Enstitüsü (1926) ve Ziraat Enstitüsü (1930) bu he-
defler doğrultusunda kurulan yükseköğretim
kurumlarıydı. Atatürk Ankara Hukuk Mektebi’nin
açılış konuşmasında “Cumhuriyet’in ürünü olan
bu büyük kurumun açılışında duyduğum mut-
luluğu başka hiçbir girişimin açılışında duyma-
dım. Bunu açığa vurmakla ve belirtmekle hoş-
nutum” diyerek ne kadar mutlu olduğunu
anlatmıştır. Bilimsel araştırmaya dayalı bu kal-
kınma hamlesi, hukuktan kıyafete, dil araştır-
malarında tarih yazımına kadar Türkiye’nin
modernleşme sürecinin en kararlı ve planlı
dönemi olarak tarihe geçmiştir. 

Fakat O’nun bilime dayanmayı ve onu rehber
almayı amaçlayan en önemli reformu 31 Mayıs
1933’te 2252 sayılı yasayla yapılan Üniversite
Reformu’dur. Bu reformu kafasında Cumhuriyet’in
ilk yıllarında şekillendirmiş ve çalışmaya başlamış-
tır. Bu amaçla tüm Türkiye’den sınavla seçilen öğ-
rencileri yurt dışına göndermiştir. 1927 - 1928 eği-

tim döneminde 42, 1928 - 1929 eğitim döne-
minde 170 ve 1929-1930 eğitim döneminde
de 288 öğrenci yurtdışına gönderilmişlerdir. 

Cumhuriyet Türkiye’si Osmanlı’dan devraldığı 
Darülfünun’a kollarını açmıştır. Henüz 1924 yılında
499 sayılı kanunla ekonomik bağımsızlık ve tüzel
bir kişilik kazandırılmıştır. Fakat Darülfünun hiçbir 
zaman değişime ayak uydurmak istememiş ve
medrese yapısını korumak istemiştir. 

Atatürk 15 Aralık 1930 günü yanına Kılıç Ali ve 
Hasan Ali Yücel’i alarak Darülfünun’u habersizce 
ziyaret eder. Atatürk derslere girme isteğini belir-
tir, getirilen ders programını inceledikten sonra
Hukuk Fakültesi birinci sınıflarına Müderris Tahir
Bey tarafından verilen ders öğrencilerin arasında
dinler. Sonra üçüncü sınıfına Müderris Mustafa
Reşit Bey’in verdiği dersi de bir süre izledikten
sonra Darülfünun Eminliği’ne geçer ve öğretim
kadrosuyla tanışır. Buradan Hukuk Fakültesi üç-
üncü sınıfına Müderris Ali Kemal Bey’in verdiği
Deniz Ticareti Hukuku dinler. Bu ders sonrası
Darülfünun’dan ayrılır. Öğrencilerin ve öğretim
üyelerinin bilgi düzeyleri hiç hoşuna gitme-
miştir. Kılıç Ali anılarında, Dolmabahçe’ye döner
dönmez Maarif Vekili Reşit Galip’i aradığını ve

ATATÜRK VE BİLİM

Dr. Sedat Altuğ
Teva İlaçları
Medikal Direktörü

TARİHTEN SAYFALAR

Atatürk Darülfünün’da ders dinlerken
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Darülfünun’la daha çok ilgilenilmesini istediği
yazar. Düşündüklerini gözleriyle de görmüştür.
Bu ziyaretle kafasında en ince ayrıntılarıyla
planladığı Üniversite Reformunun ne kadar ge-
rekli olduğunu bir kere daha anlamıştır. 

Karar verilmiş ve doğruluğu yerinde teyit edil-
miştir. Artık harekete geçme zamanıdır. Cenevre
Üniversitesi’nden eski rektör, pedagoji uzmanı 
Prof. Dr. Albert Malche incelemeler yapıp bir re-
form taslağı oluşturmak üzere Türkiye’ye davet
edilir. Daveti kabul edip, 1932 yılında Türkiye’ye
gelir. Prof. Malche, Darülfünun’u değerlendirir ve
çözüm önerilerini de içeren raporunu 4 ay içeri-
sinde hazırlayıp Atatürk’e sunar. Profesör Malche,
49 maddeden oluşturduğu 95 sayfalık raporun-
da Darülfünun’da ki eğitimin Ortaçağ tipi bir eği-
tim olduğunu, araştırmaya, konuşma ve düşün-
meye yer  olmadığını belirtir. Atatürk Profesör
Malche’in İstanbul Darülfünunla ilgili raporunu
her zaman yaptığı gibi altını çizerek ve kenarla-
rına notlar alarak dikkatle inceler. Raporla ilgili
düşüncelerini defterine büyük harflerle  “MÜHİM”
başlığını atarak 81 madde halinde yazar. As-
lında onunda Darülfünun’da hakkında benzer
görüşleri vardır. “Üniversitelerde birinci elden
araştırma yapanları profesör görmek istiyorum.
İlim tercüme ile olmaz tetkik ile olur” demiştir.

Prof. Malche’ın raporu ile birlikte Atatürk’ün en
ince ayrıntısına kadar kafasında yıllardır planladı-
ğı Üniversite Reformu için harekete geçilir. Yapıl-
ması gereken yenilikler ortadadır. Daha donanım-
lı, deneyimli ve nitelikli kadro için Avrupa ülkele-
rinden profesör talep edilir. O günlerde Türkiye’ye
bulunan Prof. Philipp Schwartz’ın da aracı olma-
sıyla Türkiye’ye gelen 63 Alman profesör ve Al-
manya’dan Nazi baskısından kaçan Musevi asıllı 
profesörler Üniversite Reformu’nun itici gücünü 
oluştururlar. Bu kadroya yavaş yavaş yurt dışın-
daki eğitimlerini bitiren Cumhuriyet akademis-
yenler de eklenir. Böylece kadrosu tamamlanan re-
form, 1933’te çıkarılan yasa ile resmileşir. İstanbul
Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak
kurulur. Reformla birlikte köhne ve toplumdan
kopmuş Darülfünun’dan Türkiye’nin ilk üniversi-

tesi olan İstanbul Üniversitesi doğar ve çağdaş
üniversiteye giden yol açılır.  

Üniversite reformunun ikinci aşaması başka 
fakültelerin açılmasıyla başlar. Bunların içerisinde 
en önemlisi bahçesinde Atatürk’ün isteğiyle yap-
tırılan Mimar Sinan’ın heykelinin olduğu Ankara
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin açılışıdır. Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesinin adını Atatürk vermiş
ve sadece bir Edebiyat Fakültesi değil, hedefleri
daha geniş olacak bir Fakülte olmasını istemiştir. 

Atatürk, bir “Bilim Cumhuriyeti” yaratmak is-
temiştir. Bilim, bilimsel düşünce olmaz ise yeni ku-
rulan Türkiye Cumhuriyetinin ayakta kalamayacağı
için üniversite reformuna çok önem vermiştir. Bi-
lim olmadan teknoloji ve üretim olamayacağını;
bunlar olmadan ülkenin refaha ulaşamayacağını
çok önceden görüp; bu bilinçle hareket etmiştir.
Üniversite reformuyla öğretim süreçleri ve prog-
ramlar, bilimsel çalışma ve araştırma etkinlikle-
ri, köhnemiş düşüncelerden kurtarılmak istenmiş 
ve devrimleri benimseyen yeni kuşaklar yetiştir-
meyi amaçlamıştır. Ve Cumhuriyete uyum sağ-
lamamak için çabalayan “görünen” son kale olan 
Darülfünun düşüncesini madden ve manen yık-
mıştır. Çağdaş bilime ve uygarlığa yönelişin en
son fakat en önemli adımıdır.  

“Ben manevi miras olarak hiçbir nas-ı kati (de-
ğişmeyen söz), hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve
kalıplaşmış kural bırakmıyorum” diyen Atatürk’ün
manevi mirasına özellikle 1950’den sonra yete-
rince sahip çıkılmamıştır. 

Bize “akıl ve bilim” dışında bir miras bırakmadı-
ğını söyleyerek, gelecek için aydınlanma ışığını
yakan büyük insana saygıyla... 

Meraklısı için ek okumalar ve izleme 

•	 Atatürk	ve	Üniversite	Reformu,	
	 Horst	Widmann,	
	 Kabalcı	Yayınevi	

•	 Atatürk	Bilim	ve	Üniversite,	
	 Metin	Özata,	
	 Tübitak	Yayınları	

Prof. Dr. Albert Malche Prof. Philipp Schwartz
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GELECEK BİLİMSEL TOPLANTILAR

Prof. Dr. Aslı Ceylan Işık

GELECEK BİLİMSEL TOPLANTI DUYURULARI

Tarih Toplantı Adı Yeri Web Adresi

15 Ocak 2021 COVID-19’da İlaçlar,  Aşılar ve Güvenlik Online http://www.tfd.org.tr

27 Ocak 2021 European Council of Cardiovascular
Research and Turkish Pharmacological Soci-
ety Joint Webinar: Covid-19 and the Cardio-
vascular System From Basic Mechanisms to 
Clinical Perspective

Online http://www.tfd.org.tr

11-12 Mart 2021 Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin 
Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası 
Bilimsel Etkileşme Sempozyumu (FEKBES) 
Prof. Dr. Burhan Kıran ve Prof. Dr. Sezen 
Koşay Toplantısı

Online http://www.tfd.org.tr

17-22 Temmuz 
2022

The World Congress of Basic & Clinical
Pharmacology 

Glasgow,
İskoçya

https://iuphar.org/wcp-2022/

5-8 Aralık 2021 EPHAR’s 8th European Congress of
Pharmacology 

Prag, 
Çekya

https://www.ephar2021.org/

European Council of Cardiovascular Research
and Turkish Pharmacological Society Joint Webinar

Covid-19 and the Cardiovascular System
From Basic Mechanisms to Clinical Perspectives

Section I. Cardiovascular disease as a risk factor and complication of Covid-19 
Plenary lecture: Rhian Touyz, Glasgow, United Kingdom 

Section II. Covid-19, an endothelial disease 
Plenary lecture: Thomas Lüscher, London, United Kingdom 

Section III. Round Table Covid-19: New Evidences and Possible Treatment Options Targeting  
Cardiovascular System  
•	 Covid-19 - Vascular Aging: Rosa M Bruno, Paris, France 
•	 Covid-19 - ACE2- RAAS Inhibition: Matthias Barton, Zürich, Switzerland  
•	 Covid-19 - Vascular Endothelium and Inflammation: Bioactive Lipid Mediators - A Target for 

 Therapeutic Intervention? Gökçe Topal, Istanbul, Turkey 
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7-9 Mart 2018 tarihleri arasında Ilgaz/
Kastamonu’da yapılan Kuşaklararası Bilim-
sel Etkileşme Seminerleri sırasında önemli bir
saptama yapılmıştır. Mezuniyet sonrası eğitim-
lerini almakta olan genç üyelerimizin sorunlarının
giderek arttığı,  çeşitlendiği ve bu sorunları daha
iyi anlayabilmek ve daha kalıcı çözümler bula-
bilmek için bu sorunları bizzat yaşayan genç
üyelerimizin de Yönetim Kurulunda temsil edil-
melerinin uygun olacağı düşünülmüştür. Nisan 
2018’de derneğimiz tarafından yapılan duyuruda
genç üyelerimizin kendi aralarındaki bağlantıyı 
güçlendirmeleri, kendi sorunlarını ve çözüm
önerilerini bizzat paylaşabilmeleri için Yönetim
Kurulu ile yakın ilişki kurmaları gerektiği ve bunu
sağlamak için bir uzmanlık bir de doktora öğren-
cisinin Yönetim Kurulu toplantılarına katılması-
nın uygun olacağı belirtilmiştir. Seçilecek bu iki
öğrencinin gönüllülük esasına göre belirlenmesi-
nin uygun olacağı ve Yönetim Kurulunda oy
hakları olmaksızın toplantılara katılabilecekleri
ifade edilmiştir.  

Bizler; doktora ve uzmanlık öğrencisi temsil-
cileri olarak Haziran 2018’de Ankara’da ilk kez 
katıldığımız bir Yönetim Kurulu toplantısında, bu
görev için neden gönüllü olduğumuzu, sorunları-
mızı ve önerilerimizi ifade etme ve yönetim kuru-
lunun bizden beklentilerini dinleme fırsatı bulduk.
Belli aralıklar ile bazı Yönetim Kurulu toplantıları-
na da katılarak, imkanlarımız ölçüsünde, der-
neğimizin yapmış olduğu etkinliklerde büyük bir 
zevk ve heyecanla görev aldık. Derneğimizin yap-
mış olduğu kongre, seminer, kurs vb. etkinliklerde
özellikle genç üyelerimiz başta olmak üzere, üye-
lerimizin katılım ve paylaşımlarını artırmaya 
yönelik aidiyet duygusunun oluşması ve geliştir-
ilmesi için yapılabilecekler adına fikir ve projeleri-
mizi bildirme fırsatı bulduk. Ayrıca bir toplantı-
da derneğimiz üyesi lisansüstü öğrencilerimizin

birbirleri ile ve derneğimiz ile ilişkilerini güçlendir-
mek amacıyla tüm Farmakoloji Anabilim Dallarına
duyuru yapılması isteğimiz Yönetim Kurulu tara-
fından kabul görmüş ve duyurusu yapılmıştır. Bu 
duyuru ile her bir Anabilim Dalı lisansüstü öğren-
cilerinin kendi aralarından seçecekleri birer
dernek temsilcisini bildirmeleri istenmiştir. Böy-
lece, Nisan 2019’da, doktora ve uzman öğrenci
temsilciliği, farklı il ve bölgelerden Anabilim Dal-
larımızdan birer temsilci ile daha zengin, daha 
çoğulcu ve daha katılımcı hale geldi. Temsilcilik
ilişkilerini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için 
yeni arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı, istek ve
görüşlerimizi hızlı bir şekilde değerlendirebilmek
adına oluşturduğumuz grubumuzda; derneğimi-
zin yaptığı/yapacağı kongre vb. etkinlikler ve 
planlamalarda tüm fikir ve eleştirilerimizi kendi
aramızda yaparak sonuçlarını Yönetim Kurulu
toplantılarında dile getirme fırsatı bulduk. Yapı-
lacak kongre, seminer ve kurs programı ve 
duyurularını tüm iletişim kanallarımızı en hızlı ve 
aktif şekilde kullanarak, üyelerimizin katılımlarını 
ve sosyal paylaşımlarını artırmaya çalıştık. Bu 
amaçla; temsilci grubumuzda yer almayan diğer 
şehir ve bölgelerimizdeki Farmakoloji Anabilim 
Dallarından genç farmakolog arkadaşlarımızın 
da bizlere güç katacağı inancı ve heyecanı ile 
onları da her zaman aramızda görmek isteriz.

Akademik yaşama başladıktan sonra; gerek
farmakolojide ve gerekse akademik hayatta
yaşadığımız bazı konularda ortak paylaşımlar
yapmak, yaşadığımız sorunlara hızlı çözümler
üretmek ve bilimsel etkinliklerimizde yeni geliş-
melere uyum sağlamak adına, daha yakın olarak
çalışma fırsatı verdikleri için gerek bir önceki
dönem gerekse şimdiki Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Üyelerine şükran ve teşekkür-
lerimizi sunarız. 

Fatih Berktaş
TFD Doktora Öğrenci Temsilcisi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Mert Can Ongun
TFD Uzman Öğrenci Temsilcisi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ 
GENÇ TEMSİLCİLERİ

TFD ÇALIŞMA GRUBU / KOMİSYON / KURUL / TEMSİCİLİKLERİNDEN HABERLER
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Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 
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Osman
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gmail.com

Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji 
Ab.D.

Cemal Kubilay 
TİFTİK 

kubilay.tiftik@
gmail.com

Düzce
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji 
Ab.D
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mail.com.tr

Celal Bayar 
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji 
Ab.D.
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gmail.com

Ege Üniversitesi  
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Fakültesi 
Farmakoloji Ab.D.
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gmail.com

Dokuz Eylül 
Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 
Ab.D.

Dilşat ERÜMİT 

dilsatsfl@hot-
mail.com

Trakya
Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 
Ab.D.

Serkan KEMER

kemers@gmail.
com

Ankara
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji 
Ab.D.

Gamze Eroğlu 
ERDOĞAN

gamzeerogluer
dogan@gmail.com

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi
Eczacılık 
Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.

Şefika Pınar    
ŞENOL 

pnr.snl@hotmail.
com

Mersin
Üniversitesi
Eczacılık 
Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.

Nezaket ADA 

adanezak@win-
dowslive.com

İstanbul
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji 
Ab.D.

Şule AYDIN 

ssuleaydin@
gmail.com

Eskişehir
Osmangazi 
Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi
Farmakoloji Ab.D.

Türkiye’deki Çeşitli Farmakoloji Anabilim Dallarından Öğrenci Temsilcileri
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26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK)
Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde 12-13 Aralık 
2020 tarihinde dijital ortamda gerçekleşti. TUEK
Çalışma Grupları etkinliklerini Türk Farmakoloji
Derneği TTB-UDEK temsilcisi olarak izledim.
Kurultayla ilgili toparlayabildiğim kısa notlar
aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

A - TIBBİ FARMAKOLOJİ UZMANLIK
ÖĞRENCİLERİMİZİN PANDEMİ SÜRESİNCE
KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR* 

1-	 Online eğitim süreçlerine bağlı eğitimde
aksamalar oldu. Ders ve sunumların yapılma-
ması veya yetersiz yapılması. 

2- Teratojenite Polikliniği gibi klinik eğitim 
yapılan Anabilim Dallarında hasta başvurusu
azalması sebebiyle, eğitim verilememesi. 

3- Esnek mesai ya da hastalık kaynaklı çekin-
celer nedeniyle, hocalarla yüz-yüze eğitimin aksaması.

4- Pratisyen hekim iş gücü kaynaklı pandemi 
poliklinikleri ya da servislerinde görevlendirme-
ler nedenli, eğitim süreçlerinin askıya alınması.

5- Pandemi poliklinik hizmetleri ve servis
hizmetleri amaçlı görevlendirmeler yapıldığında,
oryantasyon eğitimi eksikliği kaynaklı yaşanan
sorunlar. 

6- Görevlendirmeler ve ek ödemeler konu-
sunda, özellikle Bakanlık adına Üniversite Tıp
Fakültesi Anabilim Dallarında görevlendirilen
uzmanlık öğrencilerinin sorunları. 

7- Pandemi koşullarının sona ermesi konu-
sunda belirsizlik ve telafi eğitimler yapılacaksa,
nasıl yapılacağı konusundaki belirsizlikler. 

*Kaynak: Uzmanlık öğrencisi arkadaşlarımızın aralarında kurdukları whatsapp grubundan, aktardıkları özet sorunlar 

8- Tez çalışmalarının aksaması, deney hay-
vanı ile çalışma sertifika programlarında aksa-
ması, kaynaklı sorunlar. 

9- Bölümlerin fiziki koşulları, her uzmanlık
öğrencisine oda verilemeyen koşullarda, bulaş
korkusunda artış. 

10- Rotasyonların iptal edilmesi veya uygun
şekilde yapılamaması. 

B - KURULTAY SÜRESİNCE YAPILAN
SUNUMLARDA ÇEŞİTLİ UZMANLIK ÖĞRENCİ-
LERİNİN DİLE GETİRDİĞİ GENEL SORUNLAR

1- Pandemi dönemi boyunca eğitim faali-
yetleri aksadı ve yapılanların da kalitesi düştü.

2- Özellikle “usta-çırak” tipi eğitimin yo-
ğun olduğu cerrahi dallarda eğitim daha
fazla aksadı. 

3- Eğiticilerin bulaş korkusu sebepli 
düşük motivasyonları, eğitimi çok etkiledi.

4- Bulaş korkusu nedenli ruhsal gerginlik
artışı, en fazla yeni başlayan uzmanlık 
öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini etkiledi.

5- Önceden belirlenen çekirdek eğitim
müfredatında aksamalar arttı. 

6- Pandemi öncesi düzenli yapılan semi-
ner ve literatür saati etkinlikleri aksadı. 

7- Pandemi bazı anabilim dallarını çok
fazla etkilemiş, tüm eğitici faaliyetler askıya
alınmıştır. Pandemi geçince, telafi edileceği
söylenen eğitimin, nasıl bir telafi, sorusuna
yanıt alınamamaktadır. 

ÇANAK ÇÖMLEK PATLADI!

Dr. Bekir Faruk Erden
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

TFD ÇALIŞMA GRUBU / KOMİSYON / KURUL / TEMSİCİLİKLERİNDEN HABERLER
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8- Uzaktan eğitim yapmaya çalışan öğ-
retim üyelerinin bir bölümü, bu konuda ha-
zırlıklı olmadıkları ve ölçme ve değerlendirme 
konusunda belirsizlikler nedeniyle, yetersizlik
ve eşitsizlikler iyice belirginleşmiştir. Eğitimin
olmazsa olmazı “geribildirim” yok denecek
seviyede gerçekleşmektedir. 

C - ÇÖZÜM İÇİN GENEL ÖNERİLER

1- Uzmanlık eğitim süresine getirilen 6 
aylık uzatmanın gerektiğinde daha da artı-
rılması. 

2- Uzaktan eğitimde kullanılan mater-
yallerin artırılması. 

3- Ücretli eğitim materyallerine, “kurum-
sal ücretsiz” olması konusunda girişimde
bulunulması. 

4- Tıp Eğitimi Anabilim dallarından destek
alınması. 

5- Verilen eğitimi ölçen, asistan karnesi,
board sınavları ya da resertifikasyona daha
fazla önem verilmesi. 

6- Simülasyon merkezlerinin sayılarının
artırılması. 

7- Çekirdek eğitim müfredatının yeni 
gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi. 

8- Tıp bilişimi, etik, iletişim gibi konuların 
her uzmanlık eğitimi müfredatına eklenmesi.

9- Ülke çapında hangi anabilim dalın-
da, ne tür eğitimler deneyler vs yapılabildiğine 
dair bir veri tabanı oluşturulması. 

10-  Yapılacak telafi eğitimlerde, konusunda 
en iyi birimlerin, eğitici olmasının sağlanması.

SONUÇLAR 

1- Mart-2020’den beri süren pandemi koşul-
larının ne zaman biteceği belli değildir. Bu neden-
le pandemi sonrası, “eski sisteme geri döneriz” pek
inandırıcı olamıyor. Eski sisteme dönmek de ar-
tık mümkün değildir. 

2- Pandeminin ilk dönemlerinde yaşadığımız, 
yüz-yüze eğitim aksaklıkları nedenli sorunlara

çözüm yolu olarak, uzaktan online eğitime
belli bir alışkanlık sağlandı. Eğitim ve dayanışma
webinarlarına uyum, hatta online kongrelerin
avantajları konuşulmaya başlandı. Fakat her ye-
nilikte olduğu gibi, birçok sorun da gündeme
geldi. 

3- Bu tip eğitim faaliyetlerinin etik ve teknik
sorunlarına çözümler aranıyor. 

4- Bu tip faaliyetlerin, mesayi saatleri 
dışında veya hafta-sonu yapılması, özellikle 
uzmanlık öğrencilerinin, dinlenme haklarının 
elinden alınması kavramını gündeme getirdi.

5- Pandemi sona ererse, pandemi öncesine
bir daha asla dönülemeyeceği, bu online deneyim-
lere dayanarak, hibrit (harmanlaşmış) bir eğitim
sisteminin sürdürüleceği fikri gelişmektedir. 

6- Sanal yapılan toplantılara katılımcı sayı-
larının fazla olması da göz önüne alındı-
ğında, daha verimli hale dönüştürme faali-
yetlerine kafa yorulması kaçınılmaz bir
durumdur. Özellikle uzmanlık öğrencilerinin 
yol ve katılım ücretlerinin azalması ya da ol-
maması, yurt-dışı gidişlerdeki vize sorunları-
nın gündemden kalkması avantajlı gözüküyor.

7- Uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantaj-
ları tartışılırken, pandemi döneminde eğitimini
almakta olan uzmanlık öğrencilerinin sorunları-
nı gözardı etmemek gerekiyor. Telafi yapılması
ve yapılacak telafiler konusunda, bu dönemin
öğrencilerinin fikirlerinin sorulması şarttır. 

8- Uzmanlık öğrencilerinin kurumda bulun-
ma nedeninin, “eğitim almak” olduğu kavramı
asla unutulmamalıdır. 

9- Eğitim alma konusundaki aksama-
ların çözümünü, YÖK, Bakanlık, ya da Uzman-
lık Derneklerine yönlendirmekten vazgeçilerek, 
somut yapılabilecek iyileştirmelerin Anabilim 
Dalı seviyesinden başlanması planlanmalıdır.

10- Rotasyonları ve tez çalışmaları aksayan
ya da çekirdek eğitim programında aksama-
lar olan uzmanlık öğrencilerinin, eğitim süresin-
de uzatma kararının, öğrencilerin katılımıyla ve
öğrencinin lehine olacak şekilde planlanmalıdır.
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26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), 
12-13 Aralık 2020 tarihlerinde Ankara Tabip Odası 
ev sahipliğinde sanal ortamda çevrimiçi olarak 
gerçekleşti. COVID-19 pandemisi nedeniyle ilk
kez dijital ortamda gerçekleştirilen kurultayın 
içeriği de yine COVID-19 pandemisinin tıpta uz-
manlık eğitimine yansımaları çerçevesindeydi.
Kurultayın ilk günü çalışma grupları, aşağıda be-
lirtilen konularda, mevcut durumun belirlenmesi,
çözüm önerileri ve yol haritasının belirlenmesi
üzerine bir beyin fırtınası yaparak etkinliklerini
gerçekleştirdi: 

1-	 COVID-19 

2- E-sağlık, E-eğitim 

3- STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme
Kurulu “E - Öğrenme İlkeleri” 

4- Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 

5- Asistan, Genç Uzman Hekim – Pandemi
Döneminde Özlük Haklar 

6- Asistan, Genç Uzman Hekim – Pandemi
Döneminde Uzmanlık Eğitimi 

Kurultayın 2. günü, sırasıyla, TTB Merkez
Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı,
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Ali Karakoç ve TTB-UDEK Başkanı Dr. Umut 
Akyol’un yaptıkları açılış konuşmalarıyla başladı. 
Daha sonra TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. 
Şebnem Korur Fincancı “Türkiye Sağlık Ortamı 
ve TTB Gündemi” konusunda, OBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve
Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa
Turan ise “Uzaktan Eğitim İlkeleri” konusunda 
konferanslarını verdiler. Yine aynı gün içerisinde 
“COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Tıpta Uz-

manlık Eğitimi” paneli yanı sıra “Pandemi Sonrası
Uzmanlık Eğitimi: Nasıl Telafi edeceğiz?” forumu
da gerçekleşti. TTB-UDEK üyesi uzmanlık der-
neklerinin iyi uygulama örneklerini katılımcılarla
paylaştığı oturum sonrası kurultayın ilk günü 
yaptıkları çalışmalara ait sonuç metinlerini sun-
mak üzere “Çalışma Grubu” sözcüleri sırayla söz
aldılar. 

Türk Farmakoloji Derneğini temsilen katıldı-
ğım STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu
“E - Öğrenme İlkeleri” çalışma grubunda Dr.
İskender Sayek ve Dr. Orhan Odabaşı’nın mode-
ratörlüğünde çalıştı. Toplam 94 katılımcının ka-
tıldığı çalışma grubunun sonuç raporu aşağı-
da özetlenmiştir: 

E–ÖĞRENME İLKELERİ: 

1-	 E-öğrenme; eşzamanlı (senkron) ve eş-
zamansız (asenkron) yapılır. Eşzamanlı eğitim,
uzaktan eğitim süresinin en az 1/10’u kadar ol-
malıdır. Eşzamanlı eğitimlerde sanal sınıflarda
katılımcı sayısı 25 kişiden fazla olamaz. 

 
2-	 Her modülün en az bir sorumlu eğiticisi

olmalıdır. 

3-	 Modül içerikleri uluslararası standartlara
uygun çoklu ortamlarla (yazılı, işitsel ve oturum
içeriğine uygun görsel materyal) desteklenmiş
bir şekilde hazırlanmalıdır. 

4-	 Her bir modülün amaç ve öğrenim hedef-
leri kısa, açık maddeler halinde belirtilmelidir. 

5-	 Katılımcının her bir modül için harcaması 
gereken en az zaman belirtilmelidir. Katılımcının 
harcadığı sürenin nasıl ölçüleceği ve süre dökü-
münün nasıl yapılacağı açıkça belirtilmelidir.

XXVI. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ
KURULTAYI’NDAN NOTLAR

Prof. Dr. Tolga Reşat Aydos
TFD Yeterlik Kurulu Üyesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

TFD ÇALIŞMA GRUBU / KOMİSYON / KURUL / TEMSİCİLİKLERİNDEN HABERLER
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6-	 Kurum, sanal sınıf uygulamasında, her
sınıfın en fazla katılımcı sayısını ve eğiticilerin
o sınıfla hangi saatler arasında iletişim için-
de olacağını belirtmelidir. 

7-	 Program güncel bilgi ve pratiği yansıt-
malıdır. Programın bu yansıtmayı hangi sıklıkta
yaptığı belirtilmelidir.  

8-	 Eğitim içinde kullanılan yazılı, görsel ya
da işitsel materyallerden herhangi birinin ora-
nı %50’den fazla olamaz. Eğitim içeriğinde
kullanılan yazılı, görsel ve işitsel materyalin da-
ğılım oranı belirtilmelidir. 

9-	 Katılımcıların kazanımlarını belirlemeye
yönelik ne tür ölçme-değerlendirme araç ve 
yöntemlerinin kullanılacağı, katılımcının grup 
düzeyi dağılımındaki yeri, ölçme ve değerlen-
dirme sonuçlarına dayalı uygun istatistiksel
yöntemler kullanılarak belirlenmelidir. 

10-	Modül içinde kullanılan materyal, ticari
olarak daha önce üretilmiş ise, telif bilgileri
belirtilmelidir.  

 
11-	 Katılımcının E-öğrenme ile ilgili bilgi al-

mak için kullanabileceği danışma yolları ve
sorumluları belirtilmelidir.  

12-	 Katılımcı E-öğrenme sonunda başarılı ya 
da başarısız olduğunda, sonucun katılımcıya nasıl 
bildirileceği ve sonraki süreçler belirtilmelidir. 

13-	 Katılımcıların eğitim programına katılım-
larının ve giriş-çıkışlarının nasıl denetlendiği ve 
bu denetlemenin sıklığı açıkça belirtilmelidir.

14-	 Kurum, kayıt için ödenen bedel dışında,
herhangi bir nedenle ek bir ücret isteyemez. 

15-	 Programın bütününe ilişkin katılımcı gö-
rüşünün nasıl alınacağı belirtilmelidir.  

16-	 Kurum, hiçbir kayıt, kabul ve eğitim ma-
teryalinde ve E-öğrenme sitesinde herhangi bir
ticari şirketin ya da markanın dolaylı ya da doğ-
rudan tanıtımına ve reklamına ya da (sponsorluk
dahil) bu anlama gelebilecek kullanımına yer
veremez.  

17-	 Doğrudan endüstri desteği alan konuş-
macıların bu durumu, sunumlarında açıkça be-
lirtmeleri gerekir (Conflict of Interest). 

SONUÇ VE YOL HARİTASI: 

a.	 SMG E-Öğrenme Kontrol Listesi Avrupa
Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (EACCME)
ölçütleri gözetilerek geliştirilecek. 

b.	 Yeterlik Kurulları STE - SMG Komisyonlarına
yönelik E-Öğrenme Eğitici Gelişimi Seminerleri
akademi deneyimleri ve desteği ile düzenlenmesi
için bir çalışma başlatılacak. 

c.	 İlkelerden özellikle senkron / asenkron
oranı ve sanal sınıf katılımcı sayısı üzerinde ça-
lışılacak, tıpta uzmanlık yeterlik kurullarından
görüş alınacak. 

d.	 E-eğitim konusunda derneklerden – ye-
terlik kurullarından ihtiyaç, talep ve öneriler
alınacak.  

e.	 E-öğrenme STE deneyimli dernek / yeterlik
kurulları ile olmayanlar eşleştirilerek, paylaşım
ortamı sağlanacak. 

f.	 Toplantı öncesi kurulan TUEK SMG Ça-
lışma Grubu “WhatsApp etkileşim grubu” şu an 
gönüllü 34 katılımcı ile çalışmalarını sürdürecek.

Çalışma Grupları sunumlarının ardından ku-
rultay başkanı Dr. Umut Akyol’un kapanış ko-
nuşmasıyla 26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulta-
yı sona erdi. 
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TTB UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın 
(TUEK) yirmi altıncısı Ankara Tabip Odası’nın ev
sahipliğinde 12-13 Aralık 2020 tarihinde olağan-
dışı koşullar nedeni ile çevrimiçi düzenlendi. 12 
Aralık 2020’de, 14.00-16.00 arasında “Asistan, 
Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu,  Pandemi
Döneminde Özlük Hakları” oturumu yapıldı. Türk
Farmakoloji Derneğini temsilen, Tıpta Uzmanlık
Özlük Hakları Komisyonu Başkanı olarak katıldı-
ğım oturumun başkanlığını Bağcılar EAH Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı Asistan Dr. Fikret Çalıkoğlu
üstlendi. Bu oturumda, pandemi döneminde asis-
tan hekimlerin karşılaştığı özlük hakları sorunları
üç başlık altında incelendi: 

 1. MALPRAKTİS – SİGORTA PRİMLERİ
ALAN DIŞI ÇALIŞMAYI KAPSAR MI? 

Ankara Tabip Odası’ndan Avukat Ender 
Büyükçulha’nın sunumunda, personel yetersizliği
ve pandemi yönetimindeki başarısızlığın asistan-
ların görevlendirilmesiyle giderilmeye çalışıldığı 
vurgulanıp aşağıdaki noktalara dikkat çekildi:

•	 Mevzuatta tıpta uzmanlık eğitimi alan 
kişi hukuki olarak hizmet sunumunda ön planda
değildir.  Mevzuata göre; eğitim almakta olan 
hekim alanı dışında işlerde çalıştırılamaz, tıbbi
uygulamaları ve nöbetlerini uzman hekim gö-
zetiminde yapması gerekir. Ancak Bakanlığın
daha önceki uygulamaları ve malpraktis dava-
larında bilirkişi görüşü olarak sunulan genel
kanıya göre; Bakanlık nezdinde asistan hekim-
lerin aynı zamanda pratisyen hekim olarak
görüldüğü anlaşılmaktadır.  

•	 Buna benzer bir yaklaşımla; pandemi 
başında uzmanlık eğitimi mevzuatı değiştiri-
lerek olağandışı hallerde uzmanlık eğitimi alan
hekimlerin ihtiyaca yönelik olarak il içi görev-
lendirilmelerinin (pratisyen hekim olarak çalış-
malarının) önü açılmıştır.  

•	 Zorunlu tıbbi sorumluluk sigortasında;
branşların çalışma koşulları göz önüne alınarak 
risk durumuna göre primlerin tutarı belirlen-
mektedir. Ancak pandemi nedeniyle yapılan 
görevlendirmelerde sigortanın; branşın doğa-
sında yer almayan tıbbi riskleri kapsayıp kap-
samayacağı, asistan hekimlerin oluşacak tıbbi
sorunlarda ne kadar sorumluluk sahibi olacağı
gibi sorular gündeme gelmiştir.  

•	 Dikkat edilmesi gereken bir nokta; pan-
demi gibi olağanüstü durumlarda yapılan gö-
revlendirmelerde, göreve başlama öncesinde 
hekimin tıbbi sorumluluk sigortasının mutlaka
yapılmış olması gerekmektedir. Sigortası olan 
hekimlerin pandemi görevlendirmesi nedeniy-
le ayrı bir prim ödemesi ya da sigorta kurumu-
na başvuru yapması gerekmemektedir. Ancak 
zorunlu olmamakla birlikte sigorta acentesine
şifahen bildirim (örneğin bir mail atarak) yapı-
labilir. Bu bildirimde, pandemi sürecine ilişkin 
faaliyetlerin poliçe güvencesinde olduğu vur-
gulanmalı; 23 Mayıs 2020 tarih ve 27648 sayılı 
Resmi Gazete de yayımlanan tebliğ değişikliği 
ve 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 sayılı 
Resmî Gazetede yapılan değişiklikler dikkate 
sunulmalıdır. Bu değişikliklere göre pandemi 
dönemindeki görevlendirmeler sırasında tıbbi 
sorumluluk sigortası risk grubu 3. düzey olarak 
belirlenmiştir ve görevlendirmelere bağlı yer 
değişiklikleri için primlerde değişiklik yapılmaya-
cağı (artırılamayacağı) kararına varılmıştır.

2. COVID-19’UN MESLEK HASTALIĞI 
OLARAK SAYILMASI GEREKLİLİĞİ 

Ankara Tabip Odası iş yeri hekimliği çalışma
grubundan Dr. Onur Erden’in sunumunda aşağı-
daki saptamalar yapıldı.  

•	 DİSK tarafından yapılan çalışmada 
COVID-19 prevalansı toplumda %4, işçilerde %7

Uzm. Dr. Ayşe Pelin Kurtoğlu
Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu Başkanı
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü

TFD ÇALIŞMA GRUBU / KOMİSYON / KURUL / TEMSİCİLİKLERİNDEN HABERLER

XXVI. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ
KURULTAYI: “PANDEMİ DÖNEMİNDE 

ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU”
TOPLANTISI ÖZETİ
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iken, sağlık çalışanlarında bu oran %11 olarak
tespit edilmiştir. Bazı çalışmalarda sağlık ça-
lışanlarının riskinin 10 kat daha yüksek olduğu
bildirilmektedir. 

•	 Sağlık çalışanlarının korunması; kaynağa
yönelik önlemler (toplumsal düzeyde alınan
önlemler, koruyucu hekimlik uygulamaları ve aşı
çalışmalarıyla salgının sınırlandırılması) ve çalış-
ma ortamına yönelik alınacak önlemler (sağlık 
çalışanına uygun korunmanın, beslenmenin ve 
dinlenme imkanlarının sağlanması) ile mümkün 
olmaktadır. Şu anda salgın yönetimi her yönüy-
le eksik sürdürülmekte ve bu durum özellikle
sağlık çalışanlarında hızla tükenmeye yol
açmaktadır.  

•	 COVID-19’un bir meslek hastalığı olarak 
ele alınması ve sağlık çalışanlarının hasta olma-
sının iş kazası olarak değerlendirilmesi süre-
cindeki başvurular halen devam etmektedir. 
Sosyal Güvenlik Kurumunun Mayıs 2020’de 
yayınladığı bir genelge ile COVID-19’un iş kaza-
sı ve meslek hastalığı olarak bildirilmesinin 
önünde engel oluşturulmuştur. Genel olarak iş
kazası/vazife malulü olarak değerlendirilen du-
rumlarda illiyet bağı (sebep-sonuç ilişkisi) ku-
rulması gerekmektedir ve bu durum uzun yıllar
süren davalarla çözülmeye çalışılmakta, çalı-
şanın hakkını elde etmesinde zorluklar ortaya 
çıkmaktadır. Ancak COVİD-19 meslek hastalığı 
kapsamına alındığı takdirde illiyet bağı aran-
maksızın sağlık çalışanları geçici/kalıcı iş göre-
mezlik ödeneği, vefat eden çalışanların yakın-
larına yapılan çeşitli ödemeler ve maaş hakkı 
gibi pek çok özlük hakkı dava gerekmeksizin elde 
edilebilecektir. Şu andaki mevzuat; COVİD-
19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için 
uygundur. SGK Yüksek Sağlık Kurulu tarafın-
dan kararın alınarak yürürlüğe konmasının 
önünde yasal engel bulunmamaktadır. (Konu 
hakkında TTB tarafından yayınlanan bildiri için 
https://ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b75ad608-
2a4d-11eb-9fec-5d38005ac4c8) 

3. İŞ YÜKÜ ARTIŞI, TÜKENMİŞLİK VE
MOBBING  

Bu konuda, çalışma grubunda yer alan
dernek temsilcilerinden saha hakkında görüş-
leri alınarak aşağıdaki sorunlar saptandı:  

•	 Anlık nöbet listeleri, son dakika görevlen-
dirmeleri,  

•	 Uzun çalışma saatleri ve bu durumun
viral yükü artırması,  

•	 Resmi mola saatleri belirsizliği, temel
ihtiyaç molalarının engellenmesi veya uygunsuz
koşullarda dinlenme molası verilmesine bağlı
bulaş riskinin artması,  

•	 İş tanımında yer almayan sekreterya iş-
lerinin asistan hekimlere yaptırılması, 

•	 Uzman hekim ve hocaların iş yükünü
yeterince paylaşmamaları,  

•	 İstifa ve izin haklarının engellenmesi, 

•	 Ek ödemelerdeki adaletsizlikler,  

•	 Hem eğitim hem de çalışma koşulları ile
ilgili kararlarda asistan hekimlerin söz hakkı
olmaması, 

•	 Nöbet ertesi izin hakkını kullanamama
(talep edildiği hallerde daha fazla nöbet yazılması
gibi mobbinge maruz kalma),  

•	 Klinik olmayan branşların klinikte görev-
lendirilmeleri sırasında oryantasyon alamamaları,

•	 Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon, İç Hasta-
lıkları ve Anesteziyoloji gibi branşların pandemi 
servis ve yoğun bakımda görevlendirilmelerinin 
uzmanlık eğitimlerinin bir parçası gibi görülmesi 

Bu sorunlara yönelik olarak toplantıda yer 
alan dernek temsilcisi hekimlerin çalışma grubu 
oluşturması ve iletişimin artırılması kararı alındı.
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Araş. Gör. Dr. Zakir Khan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 

Saygıdeğer hocalarıma ve tüm meslektaşları-
ma merhaba. Benim adım Zakir Khan; 29 yaşın-
dayım ve Pakistanlıyım. 5 yıllık lisans eğitimimi 
2015 yılında Pakistan, Lahor Üniversitesi Eczacılık 
bölümünde (Pharm-D) tamamladım. Üniversite
yıllarımda araştırma faaliyetlerine derin bir ilgi ve
tutkum vardı; bu nedenle iki ayrı projeye katıldım:
“Complementary and Alternative Medicines Use
in Diabetes Mellitus: A Descriptive Cross-Sectional
Study in a teaching hospital” ve “Molecular
detection of rifampicin resistance among treated
and untreated pulmonary tuberculosis patients
in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan”. İkinci araş-
tırma projemiz Journal of Global Antimicrobial
Resistance’ta yayımlandı. Bu projeler araştırma
faaliyetlerine ilgimi artırdı ve becerilerimi geliş-
tirmeme yardımcı oldu. 

Mezuniyetimi takiben Pakistan’ın en üst düzey 
üniversitesi olan Quaid-i-Azam Üniversitesi,
İslamabad’ da yüksek lisans (Eczane uygulaması 
/Klinik Eczacılık) eğitimine, üniversite bursu ile 
kabul edildim. Yüksek lisansta aldığım dersler:
Kamu Sağlığı Eczacılığı, Belirli Popülasyonun 
Farmasötik Bakım Gereksinimleri, Araştırma 
Planlaması ve Rapor Yazımı, Eczane Uygulama 
Yönetimi, Klinik Eczacılık, Klinik farmakoloji ve 
Biyoistatistik I; II dersleridir. Araştırma yöntem-
leri (Nicel ve Nitel), karma yöntemler, çalışma 
tasarımları, araştırma makalesi yazma, anket 
geliştirme ve analiz ve teknikler için istatistiksel
yazılım (Microsoft Excel, SPSS) kullanımı amacıy-
la uygulamalı eğitim ile ilgili bilgilerimi geliştirmeye
çalıştım. Yüksek lisans eğitimim sırasında, araş-
tırma projem “Prescription Analysis and Factors
Affecting Prescribing Practice for Elective 
Surgeries in Tertiary Care Hospitals Islamabad,
Pakistan” idi ve bu proje sonuçlarımız da uluslar-
arası hakemli dergilerde yayımlandı. 

2017 yılında yüksek lisansımı tamamladıktan
sonra Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki Shahbaz

YURTDIŞINDAKİ ÜYELERİMİZDEN HABERLER

FARMAKOLOJİDE
YURTDIŞI DENEYİMLERİ

College of Pharmacy Enstitüsüne öğretim görev-
lisi olarak atandım. Elde ettiğim deneyimler ışığında,
kendimi geliştirmek için projeler tasarladım. Öğ-
rencilerimle beraber “Antimicrobial utilization
pattern in common infectious diseases at a tertiary
care hospital” ve “Attitude and perception of
surgical department interns about antimicrobial
resistance and pharmacovigilance in teaching
hospitals” adı altında projeler de yaptım. 

Başkentte bir yıl öğretim görevlisi olarak görev
yaptıktan sonra Eylül 2018’de Çukurova Üniversi-
tesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalında çalışmak üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye bursu ka-
zandım. 2018 yılında Tıbbi Farmakoloji bursuyla
Pakistan’dan seçilen tek kişi bendim. 

Türkiye Bursları doktora, kısa zamanlı özel-
leşmiş programlar ve buna ek olarak belli hedef
kitlelerine uygun olarak tasarlanmış olup,
Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS) üzerinden
(https://turkiyeburslari.gov.tr/tr) Şubat-Mart
ayları arasında dünyanın her ülkesinden başvru
yapılabilmektedir. YTB kapsamında doktora öğ-
rencilerine sunulan bursun kapsamı aşağıdaki
gibidir: 

•	 Üniversiteye ve bölüme yerleştirme 

•	 Aylık cep harçlığı (ilk geldiğimde aylık
1400TL şimdi COVID-19’dan ötürü 1600 TL) 

•	 Üniversite harcı 
 
•	 Türkçe dil kursu (1 Yıl) 

•	 Sağlık sigortası 

•	 Bir kerelik uçak bilet (ilk geliş bileti ve 
doktora bittikten sonra ülkeye dönüş bileti)
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Bu program kapsamında lisans ve yüksek li-
sans öğrencileri, doktora öğrencilerine göre daha
şanslı oluyor. Özgeçmişimize, tüm eğitimlerimize,
yapmış olduğumuz araştırmalara ve katıldığımız 
tüm konferansların bilgisine göre Türkiye Cum-
huriyeti’ndeki üniversitelerde doktora program-
ları planlanıyor. Bir aday doktora öğrencisi en
fazla 6 üniversiteyi seçebiliyor. Başvuru yaptıktan
sonra iki ay içerisinde, seçilen doktora öğren-
cileri, ilgili büyük elçiliğe yüz yüze mülakata
gidiyor ve sonuçta, kriterleri karşılama ve yüz
yüze mülakat sonucuna göre seçtikleri üniversi-
telerin birine kabul ediliyor. 

Şu anda Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında dokto-
ra eğitimi alıyorum. Farmakolojiyi seçtim; çünkü, 
özellikle akılcı ilaç kullanımı, farmakovijilans, ilaç 
güvenliği vb. alanlardaki farmakolojik çalışma-
larla ilgileniyorum. Çukurova Üniversitesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı bana Farmakoloji al-
anında öğrenme, araştırma becerileri edinme ve
uzmanlık kazanma fırsatı veriyor. Bununla birlik-
te, Anabilim Dalımızda yeni araştırma sorularına
ve çok boyutlu araştırma faaliyetlerine odakla-
nabilme olanakları da oldukça geniş. Danışmanım
ve diğer öğretim üyeleri hocalarım, bir aile gibi.
Burada danışmanım Prof. Dr. Yusuf Karataş’tan
farmakovijilans, antimikrobiyal yönetim ve akılcı
ilaç kullanımı dahil, ilgi duyduğum araştırma
alanlarıyla ilgili çok şey öğrendim. Türkiye’deki far-
makovijilans ve akılcı ilaç kullanımı konularında, 
araştırma makaleleri ve editörlere mektup ya-
yımladık. Ayrıca yenilenmiş uluslararası dergilerde
COVID-19 hakkında çok güzel detaylar (Editore
mektup ve derleme) yayımlama fırsatımız da oldu.

Pakistanda akılcı antibiyotik kullanımı benim
özellikli çalışma alanımdı. Türkiye’de de farmako-
vijilans anket uygulaması alanında çalışmaktayım 
ve aynı alanda çalıştığım için kendimi çok şanslı ve
mutlu hissediyorum. Pakistan’da farmakovijilans
merkezi 2018’de kuruldu; Türkiye’deki geçmişi 
ise oldukça eski… O yüzden, Türkiye’de almakta
olduğum eğitim ve yapmakta olduğum araştırma-
lar, Pakistan’dakilere göre daha yararlı. Bu anlam-
da, kazanacağım bilgi ve deneyimle, Pakistan’a
yararlı olacağımı düşünüyorum. Türkiye’de 
danışmanım ile birlikte pek çok farklı pro-
jede çalıştığım için, anket uygulama teknikleri, 
çevrimiçi anket uygulama teknikleri, prospek-
tif ve retrospektif çalışmalar ve farmakovi-
jilans eğtimi hakkında bilgi edinme fırsatım 
oldu. Pakistan’da böylesi olanaklar kısıtlı. Pa-
kistan’da doktora eğtimi 3 yıl iken (1 yıl ders 2 
yıl araştırma) Türkiye’de yıl. Türkiye’de farklı 
kültürleri tanıma fırsatım da oldu; Pakistan’da 
farklı ülkelerden gelen öğrenciler az olduğun-
dan, farklı kültürleri tanıma olanağım da yoktu.

Çalışma alanı olarak farmakolojiyi seçtiğim için
fazlasıyla mutluyum ve kesinlikle memnunum. 
Doktora çalışmalarım sırasında kazanacağım
bilgi, deneyim ve araştırma becerileri Pakistan’ın
bilimsel gelişimine katkıda bulunacaktır. Say-
gıdeğer danışmanım Prof. Dr. Yusuf Karataş, 
Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ergin Şingirik ve
bölümdeki tüm hocalarıma moral, bilgi ve des-
tekleri için teşekkür ediyorum. Maddi destek için 
YTB’ ye teşekkür etmek istiyorum. Son olarak 
Türk Farmakoloji Derneği’ne eğitim geçmişimi pay-
laşma şansı verdiği için çok teşekkür ediyorum.
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

KASIM-ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA 
ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Prof. Dr. Beyzagül Erkayman

Yazar Adı Tez Başlığı Tez Danışmanı

Aslı Çakır Çetin Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin
İncelenmesi

Prof. Dr. Yeşim Tunçok,
Dokuz Eylül Üniversitesi 

Dilara Bayram Birinci basamakta eşdeğer ilaç reçeteleme oranı Prof. Dr. Ahmet Akıcı,
Marmara Üniversitesi 

Dilara Nemutlu
Samur

Rotenon ile oluşturulmuş parkinson hastalığı 
modelinde vortioksetinin nörodejenerasyon ve 
bilişsel disfonksiyon üzerine etkilerinin in vivo 
olarak incelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Gül Özbey,
Akdeniz Üniversitesi 

Elif Kaya Tilki Epigenetik mekanizmalar üzerine etkili ilaçların 
nöroinflamasyon hücre modelinde nöroprotektif 
rollerinin araştırılması

Prof. Dr. Miriş Dikmen,
Anadolu Üniversitesi 

Esra Şumlu Yüksek fruktoz diyetinin oluşturduğu metabolik 
sendromda insülin sinyal yolağı, inflamasyon ve 
intestinal mikrobiyotanın incelenmesi:
Kefirin tedavi potansiyelinin belirlenmesi

Prof. Dr. Fatma Akar,
Gazi Üniversitesi 

İsmail Çağrı Aydın Deneysel parkinson hastalığı modeli oluşturulmuş 
ratlarda glutamat geri alınım parametrelerinin 
ölçülmesi ve yeni tedavi önerileri

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,
Atatürk Üniversitesi 

Kadir Giray Erkayman Farelerde indometazinle indüklenen gastrik
ülsere karşı vazopeptidaz/anjiyotensin 
dönüştürücü enzim inhibitörü omapatrilatın 
koruyucu etkisinin araştırılması

Prof. Dr. Elif Çadırcı,
Atatürk Üniversitesi

Mehmet Tevfik
Kitapçı

Geriatrik yaş grubunda kardiyovasküler ilaçların 
uygunsuz kullanımının türkiye ölçeğinde
değerlendirilmesi

Prof. Dr. Canan Uluoğlu,
Gazi Üniversitesi

Oğuzhan Ekin Efe Sıçan izole torasik aorta preparatlarında
asitretinin damar gevşetici etki mekanizmasının 
araştırılması

Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos, 
Başkent Üniversitesi

Rümeysa Macide 
Kaya

Böbrek taş hastalığı modelinde urtıca dıoıca
bitkisinin koruyucu ve tedavi edici etkileri

Prof. Dr. Göksel Şener,
Marmara Üniversitesi

Selin Engür Öztürk THP-1 kökenli makrofaj ve A549 akciğer kanseri 
ko-kültür modelinde epitelyal-mezenkimal 
değişim yolağına immünterapötik yaklaşımlar

Prof. Dr. Miriş Dikmen,
Anadolu Üniversitesi

Songül Özkula Santral sinir sistemine akut uygulanan topiramatin 
morfin yoksunluk sendromuna ve beyin kaynakli 
nörotrofik faktöre etkisi

Doç. Dr. Hasan Raci Yananlı,
Marmara Üniversitesi

Zümra Kara İvabradinin kardiyovasküler pleiotropik etkilerinin
ve bu etkilere aracılık eden mekanizmaların 
streptozotosin diyabet modelinde incelenmesi

Prof. Dr. Arzu Beşikci,
Ankara Üniversitesi

Doktora Tezleri
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Nurdan Tekin Ketaminle indüklenen şizofreni modelinin 
davranışsal, nörokimyasal ve immünohistokimyasal 
olarak değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Zafer Gören, 
Marmara Üniversitesi

Yazar Adı Tez Başlığı Tez Danışmanı

Ali Shabani Kronik sosyal izolasyon modelinde agmatinin 
etkilerinin araştırılması

Prof. Feyza Arıcıoğlu,
Marmara Üniversitesi

Damla Gizem Sabur İzole sıçan kalbinde oluşturulan iskemi reperfüzyon 
hasarı üzerinde D-limonen'in etkileri

Prof. Dr. Arif Tanju Özçelikay, 
Ankara Üniversitesi 

Kaan Kayış Kaempferolün analjezik etki mekanizmasına
katkıda bulunan sistemlerin incelenmesi

Prof. Dr. Rana Arslan,
Anadolu Üniversitesi

Merve Biliktü Farelerde oluşturulan deneysel otoimmün
ensefalomiyelit modelinde çözünebilir epoksit
hidrolaz inhibisyonunun etkisinin nlrc4
inflamazomu ve antienflamatuvar NLRC3 ile
ilişkilendirilerek araştırılması

Prof. Dr. Bahar Tunçtan,
Mersin Üniversitesi

Merve Fatma Kasap Rutinin Analjezik Etki Mekanizmasının Araştırılması Prof. Dr. Rana Arslan,
Anadolu Üniversitesi

Mine Kaynak LPS ile indüklenmiş hipokampal toksisitede
ramelteon'un etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Savran, 
Süleyman Demirel Üniversitesi

Özge Özcan Kersetin ve kersetin yüklü siklodekstrin 
formülasyonlarının akut ağrı üzerindeki etkilerinin 
karşılaştırılması

Prof. Dr. Rana Arslan,
Anadolu Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezleri

Tıpta Uzmanlık Tezleri

Akademik Yükselmeler

Ödül Alanlar

Görevde Yükselmeler

Doç. Dr. Duygun Altıntaş Aykan - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Tolga Reşat Aydos - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Elif Çadırcı - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 2020 yılı TÜBİTAK Bilim, 
Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri- Sağlık Bilimleri Alanında Teşvik Ödülü
Prof. Dr. Hakan Parlakpınar - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asil Üyeliği

Prof. Dr. Hatice Kübra Elçioğlu - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Eda Kumcu - Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Yeni Üyeler

Prof. Dr. Sadi S. ÖZDEM
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji  ABD
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TFD’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

TFD’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

https://www.instagram.com/turkfarmakolojidernegi/
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