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Önsöz	  

	  

Bu	  programın	  içeriğinin	  temeli	  Ocak	  2010	  Antalya	  toplantısında	  atılmış,	  Temmuz	  2011	  Ankara	  toplantısında	  mevcut	  şekline	  getirilmiştir.	  	  	  

1. GİRİŞ	  
	  

2. DAYANAK	  

-‐	  14.4.1928	  	  tarih	  ve	  	  863	  sayılı	  Resmi	  Gazete’de	  yayınlanan1219	  Sayılı	  Tababet	  ve	  Şuabatı	  San'atlarının	  Tarzı	  İcrasına	  Dair	  Kanunun,	  26	  Nisan	  
2011	  tarih	  ve	  27216	  sayılı	  Resmi	  Gazete’de	  yayınlanan	  6225	  sayılı	  kanunla	  değiştirilen	  son	  şekli.	  

-‐	  18.07.2009	  tarihli	  Resmi	  Gazete’de	  yayınlanan	  “Tıpta	  ve	  Diş	  Hekimliğinde	  Uzmanlık	  Eğitimi	  Yönetmeliği.	  

	  
a. Müfredatın	  Amacı:	  Tıbbi	  Farmakoloji	  uzmanlık	  eğitim	  sürecinde	  standart	  bir	  eğitim	  programı	  oluşturmak	  
b. Müfredat	   Hazırlık	   Süreci:	   Bu	   programın	   içeriğinin	   temeli	   Ocak	   2010’da	   Antalya’da	   yapılan	   Müfredat	   Oluşturma	   Sistemi	  

Çalıştayı’nda	  atılmış,	  Temmuz	  2011	  Ankara	  toplantısında	  son	  şekline	  getirilmiştir.	  	  	  
c. Müfredat	  Haritası:	  Çekirdek	  Eğitim	  Programını	  oluşturduktan	  sonra	  Genişletilmiş	  Müfredat’ı	  hazırlamak	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli:	  Tıpta	  Uzmanlık	  Sınavı	  sonucunda	  Tıbbi	  Farmakoloji	  Uzmanlık	  Programına	  yerleştirilmiş	  olmak	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar:	  	  
-‐	  Tıp	  Fakültesi	  mezunu	  olmak	  
-‐	  Literatür	  takibi	  ve	  bilimsel	  yayın	  yapabilecek	  düzeyde	  İngilizce	  dil	  bilgisine	  sahip	  olmak	  

e. Asistanlık	  Süresi:	  4	  yıl	  
f. Yan	  Dallar:	  Yoktur.	  
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3.	  ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
	  
Elektronik	  ortamda	  bulunmaktadır.	  
	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  
	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
	  

6. STANDARTLAR	  
	  

a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  ve	  Kurum	  

(Nitelik	  ve	  Nicelikleri)	  

EĞİTİCİLER	  İÇİN	  EN	  AZ	  GEREKSİNİMLER	  

Tıbbi	  Farmakoloji	  uzmanlık	  eğitiminin	  verileceği	  Tıp	  Fakülteleri	  Tıbbi	  Farmakoloji	  Anabilim	  Dalı’nda	  Farmakoloji	  

alanında	  doçent	  ve	  profesör	  düzeyinde	  en	  az	  3	  tane	  öğretim	  üyesine	  sahip	  olmalıdır.	  

Bir	  öğretim	  üyesi	  aynı	  anda	  en	  fazla	  2	  tane	  uzmanlık	  öğrencisinin	  danışmanlığını	  üstlenmelidir.	  	  

Kurum,	   uluslararası	   atıf	   indeksleri	   (SCI,	   SCI-‐E,	   Scopus),	   kapsamındaki	   dergilerde	   yayınlanmış	   en	   az	   2	   tane	  

farmakoloji	  alanı	  ile	  ilgili	  makalenin,	  araştırmalarının	  tümünün	  yapıldığı,	  en	  az	  1	  araştırma	  laboratuvarına	  sahip	  

olmalıdır.	  
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Fiziksel	  	  

(Araç,	  Gereç,	  Donanım,	  vb.)	  

EĞİTİM	  KURUMUNUN	  EN	  AZ	  GEREKSİNİMLERİ	  

Kurum,	  farmakolojik	  araştırmaların	  yapılabileceği,	  aşağıda	  belirtilen	  ve	  en	  az	  iki	  sistemin	  bulunduğu	  	  

bir	  araştırma	  laboratuvarına	  sahip	  olmalıdır.	  	  

(İn	  vitro	  laboratuvarı,	  İn	  vivo	  laboratuvarı,	  Davranış	  Farmakolojisi	  laboratuvarı,	  Biyokimyasal	  Farmakoloji	  

laboratuvarı,	  Elektrofizyoloji	  laboratuvarı,	  Moleküler	  Farmakoloji	  laboratuvarı,	  Klinik	  Farmakoloji	  

laboratuvarı,vb.	  )	  

TIBBİ	  FARMAKOLOJİ	  UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRECİNİN	  EN	  AZ	  GEREKSİNİMLERİ	  

Eğitim	  programında	  bulunacak	  konular	  	  (her	  biri	  en	  az	  12	  saat	  olacak	  şekilde	  tasarlanmalıdır):	  

ZORUNLU	  (OLMAZSA-‐OLMAZ)	  DERSLER	  	  

1-‐İlaç	  etki	  mekanizmaları	  

2-‐Farmakokinetik	  

3-‐Hücrenin	  işlevsel	  anatomisi,	  farmakolojisi	  ve	  uyarı	  ileti	  mekanizmaları	  

4-‐Nörotransmitterler	  ile	  hücreler	  arası	  iletişimin	  ileri	  farmakolojisi	  	  

5-‐Otakoidler	  ile	  hücreler	  arası	  iletişimin	  ileri	  farmakolojisi	  	  

6-‐Hormonlar	  ile	  hücreler	  arası	  iletişimin	  ileri	  farmakolojisi	  	  

7-‐İleri	  deneysel	  farmakoloji-‐1,2,3,4	  

8-‐Literatür	  araştırma	  ve	  değerlendirmede	  ileri	  teknikler-‐1,2,3,4	  
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9-‐Bilimsel	  sunu	  ve	  yazımda	  (proje,	  makale,	  tez)	  ileri	  teknikler	  

10-‐Farmakolojide	  ölçme-‐değerlendirme	  yöntemleri	  ve	  bilgisayar	  uygulamaları	  

11-‐İleri	  biyoistatistik	  

12-‐Bilim	  etiği	  

13-‐Klinik	  farmakoloji	  	  

SEÇMELİ	  DERSLER	  

*	  Her	  kurum	  eğitici	  birikimine	  ve	  öğrenci	  gereksinimlerine	  göre,	  istediği	  seçmeli	  dersleri	  açabilir.	  

	  

Eğitim	   sırasında,	   farmakoloji	   araştırma	   yöntemlerinden	   en	   az	   iki	   (2)	   tanesi	   mutlaka	   (olmazsa-‐olmaz)	  

öğrenilmelidir	   (in	   vitro	   izole	  doku	   inceleme	  yöntemleri,	   in	   vitro	   izole	  perfüze	  organ	   inceleme	  yöntemleri,	   in	  

vitro	  biyoessey,	  in	  situ	  hayvan	  inceleme	  yöntemleri,	   in	  vivo	  hayvan	  inceleme	  yöntemleri,	  radyoimmünoessey	  

yöntemi,	   enzim	   immünoessey	   yöntemi,	   kromatografik	   yöntemler,	   elektroforetik	   yöntemler,	   optik	   ölçme	  

yöntemleri,	  elektrofizyolojik	  yöntemler,	  …).	  

Eğitim	  sırasında	  yılda	  en	  az	  bir	  (1)	  kez	  seminer	  sunulmalıdır.	  

Eğitim	  sırasında	  yılda	  en	  az	  dört	  (4)	  kez	  makale	  sunulmalıdır.	  

Eğitim	  boyunca	  ulusal	  veya	  uluslararası	  bir	  toplantıda	  en	  az	  iki	  (2)	  bildiri	  sunulmalıdır.	  

Eğitimin	  bitiminde,	  adayın	  uluslararası	  sitasyon	  indeksleri	  kapsamındaki	  dergilerde	  en	  az	  bir	  (1)	  tane	  yayını	  
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olmalıdır.	  

Eğitimin	  bitiminde,	  adayın	  uluslararası	  sitasyon	  indeksleri	  kapsamında	  olmayan	  dergilerde	  (yurt	  içi	  ve	  yurt	  dışı)	  

en	  az	  bir	  (1)	  tane	  yayını	  olmalıdır.	  

(Uluslararası	  sitasyon	  indeksleri	  kapsamında	  olmayan	  dergilerde	  ve	  kitaplarda	  yeterli	  sayıda	  yayını	  olmayanlar,	  

eksiklerini	  aynı	  sayıda	  uluslararası	  sitasyon	  indeksleri	  kapsamındaki	  dergilerde	  yapılmış	  yayınlarla	  

tamamlayabilirler.	  Ancak	  tersi	  uygulanamaz.)	  

Eğitimi	  bitirme	  sınavı	  yerel	  olmalıdır.	  

Eğitim	  boyunca	  en	  az	  bir	  (1)	  projede	  çalışılmalıdır.	  

	  
7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  

a. Ölçme	  Araçları	  
i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  
	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Laboratuvar görevleri Araştırma görevleri Araştırma Planlamak
Mesleki yeterlilik düzeyine ulaşacak 
farmakoloji bilgisine sahip olmak Farmakodinamik kavramları açıklamak

İlaç etki mekanizmalarını açıklamak
Farmakokinetik kavramları açıklamak
Hücrenin işlevsel anatomisi, farmakolojisi ve uyarı iletim mekanizmalarını tanımlamak
Nörotransmiterler ile hücrelerarası iletişimin farmakolojisini açıklamak
Otakoidler ile hücrelerarası iletişimin farmakolojisini tanımlamak
Hormonlar ile hücrelerarası iletişimin farmakolojisini tanımlamak
Farmakolojide ölçme-değerlendirme yöntemlerini ve bilgisayar uygulamalarını açıklamak

Araştırma hipotezini test edebilecek ve sonuça 
götürecek uygun yöntem(ler)i kullanmak Bilimsel literatürü değerlendirmek

Sebep-sonuç ilişkisi kurmak
Hipotez kurulmasına katkıda bulunmak
Araştırma projesi hazırlanmasına katkıda bulunmak

Klinik ilaç araştırmalarını tanımlamak Klinik ilaç araştırmaları için etik kurul başvuru dosyasının hazırlanmasına katkıda bulunmak
Klinik ilaç araştırması proje dosyasının hazırlanmasına katkıda bulunmak

Deney Düzeneği 
Kurmak

Araştırmada etik ilkeleri gözetmek ve 
uygulamak Laboratuvar hayvanı kullanım sertifikası almak

"İyi Klinik Uygulamalar" kavramını tanımlamak
"İyi Laboratuvar Uygulamaları" kavramını tanımlamak
Yayın etiği kavramını tanımlamak

Farmakoloji alanında kullanılan temel araştırma 
yöntemlerini tanımlamak İn vitro araştırma yöntemlerini açıklamak

İn vivo araştırma yöntemlerini açıklamak
İmmünessey yöntemlerini tanımlamak
Radyofarmasi yöntemlerini tanımlamak
Kromatografik yöntemleri tanımlamak
Elektroforetik yöntemleri tanımlamak
Optik ölçüm yöntemlerini tanımlamak
Elektrofizyolojik yöntemleri tanımlamak
Moleküler biyolojik yöntemleri açıklamak
Moleküler genetik yöntemleri açıklamak
Klinik farmakoloji yöntemlerini açıklamak

Temel laboratuvar araç ve gereçlerini tanımak 
ve kullanmak En az bir in vitro yöntemi açıklamak ve düzenlemek

En az bir in vivo yöntemi açıklamak ve düzenlemek
Veri toplamak, 
değerlendirmek ve 
raporlamak Veri toplamak ve değerlendirmek Verileri sınıflandırmak ve saklamak

Verileri araştırma defterine kaydetmek
Verileri paket programlar aracılığı ile değerlendirmek
Elde edilen verileri uygun tablolar, grafikler ile göstermek
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel yöntemleri kullanmak
Farmakolojiye özel ölçütleri hesaplamak (terapötik pencere, Emaks, EC50, IC50, LD50, 
pD2, pA2, gibi)

Araştırma sonuçlarını raporlamak Poster hazırlamak
Sözlü sunu yapmak
Araştırma makalesi hazırlanmasına katkıda bulunmak
Proje raporu hazırlanmasına katkıda bulunmak

Rutin görevler

Vücut sıvılarında 
bulunan ilaç/madde 
düzeylerinin ölçümü

İlaç/madde düzeylerinin ölçülmesine yönelik 
laboratuvar çalışmalarını açıklamak İlaç/madde düzeylerinin ölçülmesi kavramını açıklamak

Test metodları ve validasyon kavramlarını açıklamak

Klinik ve idari 
görevler İlaç düzeyi izlenmesi

İlaç düzeylerinin 
doğru şekilde 
ölçülmesi ve 
sonuçlarının 
değerlendirilmesi için 
gerekli klinik 
protokolleri 
hazırlamak ve 
sonuçları 
değerlendirmek İlaç izlem protokolü hazırlamak "Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi" kavramını açıklamak

Ölçülen ilaç düzeylerinin varyasyonlarını yorumlamak
İlaç düzeylerine göre dozlam şemasının hazırlanmasına katkıda bulunmak

Farmakoterapötik 
danışma

Farmakogenetik 
Danışma

Kişiye özel tedavi konusunda danışmanlık 
yapmak Farmakogenetik / farmakogenomik kavramlarını açıklamak

Hastanın genetik profili ile ilgili test sonuçlarını değerlendirmek ve buna uygun tedavi 
protokolünün hazırlanmasına katkıda bulunmak

Toksikolojik Danışma
İlaç/maddeye bağlı teratojenite riskini 
değerlendirmek Gebelikte ilaç kullanımı konusunda gebe ve hekimleri bilgilendirmek

Teratojenite bilgi servislerinin yapılanması, işlevleri ve işleyişini tanımlamak
Teratojenite ile ilgili ulusal ve uluslararası veri tabanlarına ulaşma yollarını açıklamak
Başvuru kayıtlarını tutmak ve ileriye dönük takip yapmak

İlaç etkileşmelerini değerlendirmek
Çok sayıda ilaç kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek istenmeyen ilaç etkileşmelerini en aza 
indirmek için hasta ve hekimleri bilgilendirmek
İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşmelerini açıklamak
Etkileşmeler nedeniyle ilaçların veya dozlarının değiştirilmesi konusunda hasta veya 
hekimleri yönlendirmek

İlaç/madde zehirlenmelerini değerlendirmek İlaç/madde zehirlenmeleri konusunda hasta ve hekimleri bilgilendirmek
Zehir danışma servislerinin yapılanması, işlevleri ve işleyişini tanımlamak
İlaç/madde zehirlenmeleriyle ilgili ulusal ve uluslararası veri tabanlarına ulaşma yollarını 
açıklamak
Başvuru kayıtlarını tutmanın ve ileriye dönük takip yapmanın ilkelerini açıklar

12/13



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Farmakoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  3/3

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Farmakovijilans 
Hizmeti

İlaç kullanımı ile ilgili beklenmeyen etkilerin 
bildirimini yönetmek Farmakovijilans kavramını açıklamak

Farmakovijilans bildirim sürecini tanımlamak
Farmakovijilans hizmeti ile ilgili kurum içi koordinasyonu sağlamaya katkıda bulunmak
Farmakovijilans irtibat noktasının görevlerini saymak
Farmakovijilans ile ilgili güncel mevzuatı açıklamak

Kurul-Komisyon 
görevleri Etik kurullar

Araştırmalarla ilişkili kurullarda görev yapmak, 
başvuruları değerlendirmek Etik kurullarla ilgili güncel mevzuatı açıklar

İlaç Ruhsatlandırma 
Otoritesi 
Komisyonları İlaç geliştirme sürecini tanımlamak İlaç ruhsatlandırması ile ilgili güncel mevzuatı açıklamak

İlaç geliştirme evrelerini açıklamak

İlaç Yönetimi
Geri ödeme komisyonlarında danışmanlık 
yapmak Sağlık uygulama tebliğini tanımlamak
Hastane komisyonları çalışmalarına katkıda 
bulunmak Eczane komisyonunun görevlerini tanımlamak

Hastane enteral ve parenteral beslenme komisyonunun görevlerini tanımlamak
Formüler kavramını açıklamak
Formüler hazırlama ilkelerini açıklamak
Akılcı ilaç seçimi ilkelerini açıklamak
Kemoterapötiklerin klinik kullanımını açıklamak
Enteral ve parenteral beslenme ilkelerini açıklamak

Akademik görevler
Farmakoloji eğitimi 
etkinlikleri Akılcı ilaç kullanımı Akılcı ilaç kullanımı eğitimi Akılcı ilaç kullanım ilkelerini açıklamak

Akılcı ilaç seçimi yapmak
Kişisel formüler hazırlamak
Kanıta dayalı tıp kavramını açıklamak

Klinik ilaç 
araştırmaları

İyi klinik uygulamaları (İKU) ve iyi laboratuvar 
uygulamaları (İLU) kurallarını açıklamak İKU ve İLU ilkelerini tanımlamak
İlaç geliştirme sürecini tanımlamak İlaç geliştirme evrelerini açıklamak

İlaç geliştirme sürecindeki araştırma yöntemlerini açıklamak
Biyoyararlanım ve eşdeğerlik çalışmalarını 
tanımlamak Biyoyararlanım kavramını açıklamak

Biyoeşdeğerlik kavramını açıklamak
Biyobenzer kavramını açıklamak
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