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Türk Fizyolojik Bilimler Derneği e-bülteni

İkinci Sayımızdan..

Fizyoloji ailesinin değerli üyeleri; 
yoğun bir eğitim dönemini tamamlayıp 
yaz aylarına adım attığımız bu 
günlerde sizlere Derneğimizin ikinci 
e-bültenini sunuyoruz.

Bildiğiniz gibi, 9-10 Haziran 2012 
tarihlerinde İstanbul’da Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi ev 
sahipliğinde “II. Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu Toplantısı” ve “Klinik Uygula-
malarda Fizyoloji Örnekleri-I” paneli 
gerçekleştirildi. İstanbul toplantısının 
detaylarını bültenimizin bu sayısında 
okuyacakasınız ancak, mezuniyet 
öncesi ve sonrası tıpta Fizyoloji eğitimi 
için yapılan çalışmaların, tıp dışındaki 
Veterinerlik, Fen, Diş Hekimliği ve 
Eczacılık Fakülteleri gibi diğer 
alanlarda da yapılması için üyelerimiz-
den öneri beklediğimizi hemen belirte-
lim. 

Bültenin bu sayısıda ayrıca, 2012 yılı 
ulusal kongremizle ilgili gelişmeleri, 
Derneğimiz aktivitelerine ilişkin 
bilgileri ve üyelerimizden haberleri de 
okuyabilirsiniz.

Bültenimizin sürekli yayınlanabilmesi, 
ancak sizlerin katkısı ile mümkün 
olacaktır. Bu nedenle, önümüzdeki 
sayılar için yayınlanmak üzere, 
sizlerden Fizyololi ile ilgili her konuda 
görüşlerinizi içeren yazılar bekliyoruz. 
Diğer yandan, her birimizin günlük 
yaşamında karşılaştığı mesleki sorun-
lar, ancak bu sorunların paylaşılması 
ve ortak akıl ile bu sorunlara çözüm 
aranması ile çözüme kavuşabilecektir. 
Bültenimizin bu amaca da hizmet 
edebilmesi için katkılarınızı bekli-
yoruz.

Hepinizin iyi bir yaz dönemi geçir-
meniz dileğiyle, sevgi ve saygılarımızı 
sunuyoruz.

TFBD Yönetim Kurulu

Ulusal Kongremizin Hazırlıkları Devam Ediyor

25-29 Eylül 2012 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek olan 38. Ulusal Fizyoloji 
Kongresi için hazırlıklar devam ediyor. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği ve 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı işbirliğiyle 
düzenlenecek olan kongre ile ilgili detaylı bilgilere Derneğimiz web sitesi üzerin-
den veya www.Fizyoloji2012.org adresindeki kongre web sitesinden ulaşılabilir.

Erken kayıt için son tarihin 10 Temmuz 2012, bildiri özeti gönderimi için son 
tarihin ise 15 Temmuz 2012 olarak belirlendiği kongreye bildiri göndermek 
isteyen üyelerimiz, yine kongre web sitesinden yararlanabilirler.

Bilimsel ve sosyal programı ile ilginizi çekeceğini düşündüğümüz kongrede 
görüşmek dileğiyle.

Ankara İl Dernekler Müdürlüğü Tarafından Denetlendik !!!

Derneğimiz 10 Nisan 2012 tarihinde 2008-2009 dönemi öncelikli olmak üzere 
Ankara İl Dernekler Müdürlüğü tarafından denetlendi. Bu denetleme öncesinde 
31 Mart 2012 - 01 Nisan 2012 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bursa’da 
toplanarak derneğimizin tüm belgelerini elden geçirip denetlemeye hazır hale 
getirdi.

Denetleme sırasında üye listesi, iç denetim raporları, tüm defterler, 2008-2009 
dönemi faturaları ve faaliyet raporları incelendi. Denetleme sonucunda işletme 
defteri ve faturalarda hiç bir eksiklik saptanmadı. Üye Kayıt, Karar ve Evrak Kayıt 
Defterlerinde bazı eksiklikler saptandı. Denetim sırasında, Tüzüğümüzün bazı 
maddelerinin değiştirilmesi gerekliliği de ortaya çıktı. Bu eksikliklerin hızla 
düzeltileceği konusunda ikna olan denetçiler herhangi bir olumsuz rapor 
tutmadan denetimi tamamladılar.

Emeği geçen tüm önceki Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerimize teşekkür 
ederiz. 

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Resmi Web Sitesi

www.t�bd.org.tr
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Üyelerimizden Haberler

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis KÖYLÜ aynı üniversi-
tenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atandı.

Sayın Prof. Dr. Halis Köylü’yü tebrik eder, yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı ve Dekan Yardımcısı Prof.  Dr.  Şenol DANE, 
TÜBİTAK tarafından yayınlanan SCI- Expanded 
kapsamındaki Turkish Journal of Medical Science dergisinin 
baş editörlüğüne atandı.

Sayın Prof. Dr. Şenol Dane’yi tebrik eder, yeni görevinde 
başarılar dileriz.

TÜBA Asli Üyeliklerine Atamalar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu ve Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından TÜBA Asli 
Üyeliğine seçildi.

Sayın Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt ve Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu’nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kongre ve Bilimsel Etkinlikler
- Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi
 25-29 Eylül 2012, Trabzon
 www.Fizyoloji2012.org

- Scandinavian Physiological Society Meeting (SPS2012)
 24-26 Ağustos 2012, Helsinki, Finlandiya
 www.oulu.Fi/sps2012

- Joint FEPS & Spanish Physiological Society Scienti�ic Congress 2012
 8-11 Eylül 2012, Santiago de Compostela, İspanya
 www.feps2012.org

- American Physiological Society, 2012 Intersociety Meeting: Integrative Biology of Exercise
 10-13 Ekim 2012, Westiminster, Colorado, ABD
 www.the-aps.org/mm/Conferences/APS-Conferences/2012-Conferences/Integrative-Biology-of-Exercise

Derneğimiz, üyesi olduğu Türk Tabipler Birliği Uzmanlık 
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) çalışmalarına 
katılarak Fizyoloji alanı açısından gerekli katkıları sağlıyor. 

7 Nisan 2012 tarihinde Ankara’daki TTB Merkez Konsey 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “Uzmanlık Eğitimi Özgün 
Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı”na Derneğimiz adına 
Prof. Dr. Berrak Yeğen, Prof. Dr. Lüt�iye Kanıt, Prof. Dr. Metin 
Baştuğ ve Prof. Dr. Ersin Koylu katıldı. Toplantıda öncelikle 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartlar Belgesi ile ilgili 
görüşler alındı ve her bir uzmanlık alanının kendi özgün 
standartlarını oluşturması tartışıldı. Yetkinlikler konusunda 
ise bir taslak belge hazırlanmasına karar verildi. Dernek 
temsilcilerinin katkısı ile yetkinliklerin genel çerçevesinin 
aşağıdaki gibi olmasına karar verildi:

TTB-UDEK
Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayları

1. Hasta/birey bakımı ve hekimlik uygulamaları 2. Ekip çalışması/işbirliği 3. İletişim 4. Bilimsel düşünce/yaklaşım/karar 
verme (kanıta dayalı tıp, eleştirel bakış, karar vericilik, vb) 5. Liderlik 6. Sağlık savunuculuğu 7. Eğiticilik 
(toplumsal/mesleki) 8. Hizmet sunumu (klinik/temel bilimler) 9. Tıbbi bilgi 10. Yöneticilik/yol göstericilik 11. Sürekli 
mesleki gelişim 12. Etik 13. Hasta/çalışan güvenliği 14. Mesleki değerler ve sorumluluklar
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Türk Sağlık Sisteminde Fizyoloji Uzmanlığı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Transfüzyon Merkezi Hizmet Birim Sorumlusu olarak görev yapan Fizyoloji Uzmanı Dr. 
Onur Elmas, ülkemizde üniversiteler dışında çalışan Fizyoloji uzmanlarının görev tanımlarını sorgulayan ve yasal çerçevede 
alabilecekleri sorumlulukları tartışan bir makale kaleme aldı. Medimagazin gazetesinin 9 Nisan 2012 tarihli internet sayısında 
yer alan makale, sadece Fizyoloji uzmanlarının ya da uzman adaylarının değil, tüm Fizyologların okuyarak katkı vermelerine 
değecek nitelikte. Fizyoloji mezuniyet sonrası eğitiminin nasıl şekillendirilmesi gerektiği konusunda ipuçları da veren yazı, 
yakın geleceğin önemli gündem maddelerinden biri olmaya aday.

Dr. Onur Elmas’ın makalesine şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-turk-
saglik-sisteminde-Fizyoloji-uzmanligi-1-11-42360.html

Başsağlığı ve Kınama

Türk tıp dünyası, 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’ten gelen üzücü haberle sarsıldı. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet 
Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ersin Arslan, bir hasta yakını tarafından katledildi. 

Derneğimiz, Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından gazetelerde yayınlanan başsağlığı ve 
kınama ilanına destek verdi. Ayrıca, Derneğimiz resmi web sitesinde hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı. Dr. 
Ersin Arslan’ı bir kez daha saygı ile anıyor ve bu tür olayların bir kez daha tekrarlanmamasını diliyoruz.

Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ger van der Vusse, “Tıp Eğitiminin Fizyoloji ve Fizyopa-
toloji ile Entegrasyonu: Avrupa Deneyimi” başlıklı bir program kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk’ün davetlisi olarak Edirne’yi ziyaret etti. 4-8 Haziran 2012 tarihleri arasında 
gerçekleşen çalışma ziyaretinde interaktif seminer, konferans ve çalıştaylarla deneyimler paylaşıldı.

Ziyaret kapsamında şu konular detaylı olarak değerlendirildi ve tartışıldı.
 - Tıp fakültesi müfredatında probleme dayalı eğitim: Maastricht üniversitesi deneyimi
 - Tıp fakültesinin ilk 3 yılında �izyoloji öğrenimi
 - Hastalık ve sağlıkta kardiyak işlevler üzerine bilimsel çalışmalar
 - Tıbbi problemlerin çözümünde �izyoloji bilgisini kullanmak: Asit baz dengesi, kalsiyum fosfat homeostazisi
 - Tıp fakültesi müfredatında �izyoloji ve pato�izyoloji öğretmenin önemi
 - Bologna süreci ve Avrupa tıp müfredatındaki yansımaları 

Prof. Ger van der Vusse’nin ziyareti sonrasında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Selma Arzu Vardar tarafından detaylı bir izlenim raporu hazırlanarak aşağıdaki konularda edinilen deneyimler ve varılan 
sonuçlar ortaya kondu.
 - Üniversite sayısı ve uygulanan müfredat
 - Ortak soru ve sorunlar
 - Yabancı dilin önemi
 - Öğrencilerin araştırmalara katılımı
 - Fizyoloji, tıp eğitimi müfredatının neresinde?
 - Fizyologların görevleri
 - Fizyoloji eğitiminde akla gelen sorular
 - Fizyoloji hangi tür müfredatla daha iyi öğrenilir?
 - Fizyoloji ne zaman öğrenilir?

Prof. Ger van der Vusse’nin Trakya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nı Ziyareti

TTB-UDEK Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayları (devam)

9 Haziran 2012 tarihinde, yine Ankara’daki TTB Merkez Konsey Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen II. Uzmanlık Eğitimi Özgün 
Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı’na Derneğimiz adına Prof. Dr. Gülriz Erişgen katıldı. Bu çalıştayda da, daha önce 
belirlenmiş olan yetkinlikler yeniden düzenlenerek alt grupların çalışmalarını sürdürmesine karar verildi. Yeniden düzenlenen 
yetkinlikler ise şu şekilde: 1- Tıbbi bilgi 2- İletişim 3- Liderlik 4- Sağlık Savunuculuğu 5- Ekip Çalışması 6- Eğiticilik/Yol Gösteri-
cilik 7- Yöneticilik 8- Sağlık Hizmet Sunumu (Koruyucu/Geliştirici Hizmetler, Klinik Hizmetler, Laboratuvar Hizmetleri) 9- 
Bilimsellik (Eleştirel Bakış, Karar Vericilik) 10- Mesleki Değerler / Sorumluklar (Etik, Hasta/Çalışan Güvenliği, Sürekli Mesleki 
Gelişim)
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TTB-UDEK Olağanüstü Genel Kurulu

Derneğimizin de üyesi olduğu Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun ‘kuruluşu ve çalışma usulleri 
hakkında yönetmelik  değişikliği’ maddesinin ana gündem olduğu ve üyelik başvurularının değerlendirildiği Olağanüstü Genel 
Kurul 16 Haziran 2012 tarihi saat 10:00-13:00 arasında yapıldı. TTB’nin Ankara’daki Merkez Konsey Yerleşkesi'nde yapılan 
genel kurula Derneğimizi temsilen Prof. Dr. Nevzat Kahveci katıldı.

Derneğimizin düzenli olarak yapmayı planladığı Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu toplantılarının ikincisi ve “Klinik Uygulama-
larda Fizyoloji Örnekleri – I” başlıklı panel 09-10 Haziran 
2012 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Haydarpaşa 
Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İki gün süreyle elli civarında 
üyemizin katılım ve katkıları ile gerçekleştirilen toplantılarda 
hem çalışma grupları bir araya gelerek daha geniş bir 
katılımla çalışmalarını yürütme olanağı buldu, hem de küçük 
çaplı bir bilimsel etkinlik gerçekleştirildi.

İlk gün öğleden önce Tüzük Çalışma Grubu’nun öncülüğünde, 
Derneğimizin güncel gereksinimlerine yanıt verebilecek yeni 
bir tüzük hazırlanması konusunda yararlı bir çalışma 
gerçekleştirildi. Aynı gün öğleden sonra düzenlenen panelde 
ise, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ümmühan 
İşoğlu-Alkaç “Farklı duysal uyaranlara beynin cevabı ve klinik 
örneklemler”, Prof. Dr. Tamer Demiralp “Beynin içsel bağlantı 
ağları” ve Prof. Dr. Sacit Karamürsel “Beyni kullanmak ve beyni 
etkilemek: BCI, EEG feedback ve tDCs” başlıklı birer konuşma 
yaparak yürüttükleri araştırmalarda kullandıkları yöntemleri 
tanıttılar. Özellikle üniversitelerin dışında çalışan 
�izyologların görev tanımlarının tartışıldığı bir dönemde bu 
tür bilgi aktarımlarının Fizyoloji alanında mezuniyet sonrası 
eğitiminin bir parçası haline getirilmesi konusunda da 
görüşler paylaşıldı.

İkinci gün sabah oturumunda Mezuniyet Öncesi Tıpta 
Fizyoloji Eğitimi, öğleden sonra ise Mezuniyet Sonrası Tıpta 
Fizyoloji Eğitimi Çalışma Grupları öncülüğünde bu alanlardaki 
sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Çalışma gruplarının 
değerlendirme raporlarının detaylarını aşağıda okuyabilir-
siniz.

TFBD II. Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı ve
“Klinik Uygulamalarda Fizyoloji Örnekleri - I” Paneli
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Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Tüzük Çalışma Grubu, 9 
Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu toplantısında grup koordinatörü Prof. Dr. Levent 
Öztürk moderatörlüğünde bir çalışma gerçekleştirdi. 

Öncelikle Derneğimizin neden yeni bir tüzüğe gereksinim 
duyduğu tartışıldı ve bu gerekçeler şu şekilde özetlendi:
(1) Mevcut tüzük, ihtiyaçlara yanıt vermemektedir. Yakın 
dönemde bazı üyelerimizin haklarını korumak için dernek 
tarafından açılan davalar, tüzükte üyelerin hakkını korumak 
gibi bir görev tanımlanmadığı için geri çevrilme riskini 
taşımaktadır.
(2) Derneğin ticari ve parasal işlerini yürütebilmek için 
tüzükte herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Mevcut 
tüzük ile üyelerden para toplamak, anabilim dallarına ve 
�izyolojinin gelişimine maddi destek sağlamak, hesap açmak, 
ticari banka hesabı işletmek, fona para yatırmak gibi 
işlemlerin hukuki zemini bulunmamaktadır.
(3) Üye yönetimi ile ilgili ciddi sıkıntılar çekilmektedir. Üye 
tanımlarının yeniden yapılması ve üyelerle ilgili işlemlerin 
açıklanması için tüzük değişikliği gerekmektedir.

Daha sonra yeni tüzük taslağı üzerindeki çalışmalara geçildi. 
Öncelikle TFBD çalışma alanlarının güncellenmesi tartışıldı. 
Yeni tüzükte laboratuvar standardı getirme çalışmaları, 
üyelerin temsil edilmesi ve �izyoloji bağlamında haklarının 
korunması, elektronik ortamda veya basılı materyel (bülten, 
dergi, kitap, broşür vs) oluşturma ve dağıtma, iktisadi ve 
ticari işletme kurma gibi konuların da çalışma alanlarına 
eklenmesi benimsendi.

Çalışmanın sonraki bölümünde yeni bir taslak üzerinde 
maddeler tek tek okunarak ele alındı ve içerik olarak en 
uygun şekle getirilmesi için görüşler belirtildi. Özellikle 
üyelik statüleri üzerinde geniş değerlendirmeler yapıldı.  

Çalışmanın son kısmında ise yeni tüzüğün oluşturulması için 

takvim belirlendi. Buna göre, Trabzon’da düzenlenecek olan 
kongrede yapılacak Genel Kurul’da karara bağlanacak şekilde 
son hazırlıkların yapılması kararlaştırıldı. 

TFBD II. Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı
Tüzük Çalışma Grubu Etkinliği

TFBD II. Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı
Mezuniyet Öncesi Tıpta Fizyoloji Eğitimi Grubu Etkinliği

Ocak-2012’de Derneğimizin yaptığı ilk Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda kurulma kararı alınan “Mezuniyet 
Öncesi Tıpta Fizyoloji Eğitimi Grubu” çalışmaları, 10 Haziran 
2012 tarihinde düzenlenen II. Genişletilmiş Yönetim Kurulu 
toplantısında grup koordinatörü Prof. Dr. Ümit Kemal 
Şentürk moderatörlüğünde hem grup üyeleri tarafından hem 
de toplantıya katılan diğer katılımcılar tarafından gözden 
geçirildi. Şimdiye kadar Derneğimiz tarafından veya başka 
ulusal bir kurum tarafından kategorik yaklaşımla Fizyoloji 
konularının öğrenim hede�leri ortaya konulmadığından bu 
konuya öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Fakültelerimiz arasında birbirinden çok farklı yaklaşımlar ile 
verilen tıp eğitiminin, çok önemli bir parçası olan Fizyoloji 
öğrenim hede�lerinin homojen olmasını sağlamak ve bunun 
yanında yeni kurulan fakültelere yol gösterici olması 
amacıyla bu çalışmanın mümkün olduğunca kısa sürede 
tamamlanması kararlaştırıldı. Fizyoloji öğrenim hede�lerini 
oluşturmak için derneğimizin de üyesi olduğu FEPS 

tarafından 2009 yılında yayınlanmış olan “End-terms Medical 
Physiology” çalışmasının kaynak olarak kullanılmasının 
uygun olduğu görüşüne varıldı. 



Mezuniyet Öncesi Tıpta Fizyoloji Eğitimi Grubu Etkinliği (devam)

Ayrıca belirlenecek Fizyoloji öğrenim hede�lerinin Ulusal 
Çekirdek Eğitimi Müfredatı çerçevesinde ortaya konan 
“Hastalık-Durum-Semptom” listesi ile ilişkilendirilmesinin de 
bu çalışma sırasında yapılmasına karar verildi. Böylece fakül-
telerin müfredatlarını düzenlerken dikey entegrasyonun 
verimli bir şekilde yapılması hede�lendi. Bu çalışma sonrası 
belirlenen öğrenim hede�leri için tavsiye edilen ders saati 
sayısı aralığı (kürsü dersi olan fakülteler için) ve �izyoloji 
eğitimini tamamlamış bir öğrencinin edinmiş olması bekle-
nen yeterlilikler konularının ele alınabileceği tartışıldı. Ayrıca 
fakültelerimiz arasında oldukça farklı bir yapıda, sayıda ve 
olanaklarda verilen �izyoloji pratiklerinin, öğrenim hede�leri 

belirlendikten sonra çalışılmasının uygun olacağı kararı 
alındı. 

 “Fizyoloji Öğrenim Hede�leri” veya “�izyoloji çekirdek 
müfredatı” olarak hangi şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, 
hangi eğitim sistemi uygulanırsa uygulansın, bir hekimin 
eğitimi sırasında alması gereken �izyoloji 
konularının-bilgilerinin Fizyologların meslek kuruluşu 
tarafından ortaya konulması, tıp eğitimine hem önemli bir 
katkı yapacak hem de bu konuda diğer meslek kuruluşlarına 
örnek olacaktır.
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TFBD II. Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı
Mezuniyet Sonrası Tıpta Fizyoloji Eğitimi Grubu Etkinliği
9-10 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen II. Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu toplantısının son çalışma grubu etkinliği, 
Mezuniyet Sonrası Tıpta Fizyoloji Eğitimi Grubu çalışmaları 
oldu. Grup koordinatörü Prof. Dr. Berrak Yeğen 
moderatörlüğünde yapılan toplantıda öncelikle mezuniyet 
sonrası eğitimi genel hatlarıyla ele alınarak değerlendirildi. 
Yapılan bu değerlendirme sonrasında Fizyoloji uzmanlık 
eğitimi TUK (Tıpta Uzmanlık Kurulu) tarafından çalışıldığı 
için, uzmanlık eğitimine yönelik çalışmaların (yeterlikler ve 
eğitim programı) şimdilik dernek çalışmaları kapsamı 
dışında tutulması görüşü benimsendi.

Yüksek Lisans (YL) ve Doktora mezunlarının ise öncelikle 
ana görev alanlarının belirlenmesi ve düzeylendirilmesi 
kararlaştırıldı ve bu yönde ilk çalışma yapılarak beyin 
fırtınası ile aşağıda sıralanan görevler belirlendi. Ana görev-
ler belirlendikten sonra, bu görevlerin nitelikli bir şekilde 
yapılabilmesi için kazanılması gereken yeterliklerin belirlen-
mesi gerektiğine karar verildi. Belirlenen bu yeterliklerin 
YL/ Doktora için ortak olması fakat bunların YL veya Doktora 
derecelerine göre düzeylen-dirilmesi �ikri benimsendi. 

Bu konuda belirlenmiş olan mevcut yeterlikler (YÖK’ün 
Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi, American 
Physiological Society’nin Yeterlikleri, Standards for PhD 
Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe) 
incelendi. Ancak yabancı kaynakların uygun olmadığı görü-
lerek, Fizyoloji lisansüstü eğitimine yönelik yeterliklerin 
Dernek bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarınca 
belirlenmesinin daha sağlıklı olacağı görüşü ön plana çıktı. 
Yeterliklerin aşağıda sıralan ana başlıklar altında 
gruplandırılması uygun bulundu:
 - Bilginin kavranması ve analizi
 - Bilimsel düşünce ve araştırma
 - Laboratuvar uygulamaları
 - Profesyonel yeterlikler

ANA GÖREVLER

A. YÜKSEK LİSANS MEZUNU
YL eğitimini tamamlayan bir Fizyologun yerine getirmesi 
beklenen ana görevleri ve bu görevlere yönelik düzey 
aşağıdaki şekilde belirlendi. Dolayısıyla Fizyoloji YL 
Eğitiminin buna yönelik olarak geliştirilmesi, uygulanması ve 
bu yönde yapılacak değerlendirmelerle YL mezuniyetine 
karar verilmesinin daha uygun olacağı belirlendi. 

a) ARAŞTIRMA ALANI
Yüksek Lisansını tamamlayan bir Fizyolog araştırmalara 
yardımcı araştırmacı olarak katılabilir.
b) LABORATUVAR VE KLİNİK ÇALIŞMA ALANI
Yüksek Lisansını tamamlayan bir Fizyolog alanıyla ilgili 
klinik laboratuvarlarda ve ilgili klinik birimlerde çalışabilir.  
c)EĞİTİCİLİK
Yüksek Lisansını tamamlayan bir Fizyolog alanıyla ilgili 
önlisans, lisans eğitimlerinde eğiticilik yapabilir.

B. DOKTORA MEZUNU
Doktora Eğitimini tamamlayan bir Fizyologun yerine getir-
mesi beklenen ana görevleri ve bu görevlere yönelik düzey 
aiağıdaki gibi belirlendi. Dolayısıyla Fizyoloji doktora 
Eğitiminin buna yönelik olarak geliştirilmesi, uygulanması ve 
bu yönde yapılacak değerlendirmelerle doktora mezuni-
yetine karar verilmesinin daha uygun olacağı belirlendi. 
a) ARAŞTIRMA ALANI
Bağımsız olarak araştırmalar planlar ve yürütür.
Araştırma merkezlerinin yöneticiliği yapar.
Araştırmalar konusunda ilgili kişi ve kuruluşlara 
danışmanlık hizmeti verir.
b) LABORATUVAR VE KLİNİK ÇALIŞMA ALANI
Doktorasını tamamlayan bir Fizyolog, Fizyoloji alanında 
laboratuar ve klinik birimleri kurar ve buralarda klinik 
hizmet verir, idari görevlerde bulunur.
c) EĞİTİCİLİK
Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders verir. 
Yüksek lisans düzeyinde araştırma tezi yönetir.
Fizyoloji eğitimi konusunda danışmanlık verir.


