
TÜRK TIBBI ̇MIK̇ROBIẎOLOJI ̇YETERLIK̇ KURULU 

AKREDIṪASYON KOMIṠYONU 

Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu

Akreditasyon Komisyonu olarak

hedefimiz Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık

eğitimi veren tüm kurumların

standardize olması ve eğitim alan

öğrencilerin hedeflenen eğitim çıktıları

ile Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmasıdır.

Eğitimde niteliğin sürdürülebilmesi de

ancak yetkilendirme süreci ile

sağlanabilir.

 

Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminde

Akreditasyon belgesi almak için bu

broşürü okuduğunuza göre girişimlere

başladınız demektir; bu nedenle sizi

kutlarız. Kurumunuzdan uzmanlık eğitimi

alanlar yanı sıra eğiticiler olarak sizler

yıllardır uzmanlık eğitimini başarılı bir

şekilde sürdürdüğünüzü

düşünüyorsunuz. Bu eğitimin

standardize edilmesi ve

belgelendirilmesi kurumunuz için gurur

kaynağı olacaktır. Aşağıda özetlenen

maddelerde de görüleceği gibi

başvuruda bulunurken uygulamakta

olduğunuz prosedürleri, eğitimleri,

değerlendirmeleri ve geri bildirimleri

yazılı hale getirmek ve kayıt altına

almak gerekiyor. Başlamak bitirmek için

çok önemli bir adımdır, başarılar dileriz.

Bu süreçte kolaylık sağlaması adına

önerilerimiz:

1.Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Dernegĭ

Web sitesinde (https://www.klimud.org/)

“Yeterlik Kurulu” sekmesi içinde ve

“Kurum akreditasyonu” başlığı altında

yer alan “Akreditasyon Standartları

tablosu” alt başlığından “Tıbbi

Mikrobiyoloji Uzmanlık Egĭtimi Programı

ve Egĭtim Kurumlarının Akreditasyonu

için Temel Il̇keler” belgesine

ulaşabilirsiniz. Bu belge TTB-Tıpta

Uzmanlık Yeterlik Kurulu (TUYEK)’nun da

önerdiği gibi sekiz ana başlıktan

oluşmaktadır. Bu başlıklar altında yer

alan standartların açıklamaları ve

gerekli kanıtlarla ilgili bilgilendirmeler

hazırlık sürecinde yol gösterici olacaktır.

Temel olarak akreditasyon ziyaretlerinde

değerlendirilen standartlar aşağıda yer

almaktadır. Ayrıntıları ilgili belgeden

inceleyebilirsiniz.   

A. Egĭtim Programının Amacı ve

Hedefleri: 

Program amaç ve hedefleri, bir tıbbi

mikrobiyoloji uzmanından beklenen

yetkinlikleri kazandıracak şekilde

tanımlanmış olmalıdır. Uzmanlık eğitimi

veren birimde Tıbbi Mikrobiyoloji

uzmanlık eğitim programının

yapılandırma süreci açıklanmalıdır.

Amaç ve hedeflerin eğiticiler ve tıpta

uzmanlık öğrencileri tarafından bilinmesi

sağlanmalıdır. 

B. Egĭtim Programı: 

Yapılandırılmış ve yazılı bir eğitim

programı olmalıdır. Eğitim programının

yapılandırılmasında paydaşların katılımı

sağlanmalıdır. Program başlangıcında

bir uyum (oryantasyon) programı

olmalıdır. Eğitimde farklı eğitim

yöntemleri kullanılmalıdır. Öğrenme

hedeflerinin kurumda karşılanamadığı

durumlarda, bu durumun nasıl

karşılandığı açık ve net biçimde

tanımlanmalıdır. Dış rotasyonların

yapılacağı kurum/birimlerle hedefleri

karşılamak üzere eğitim yöntemleri ve

ölçme değerlendirme ölçüt/yöntemleri

konusunda uzlaşma sağlanmış
olmalıdır. Eğitim süreci, meslektaşlar ve

diğer sağlık alanı çalışanları ile

multidisipliner bir ekip içinde öğrenmeyi

sağlamalı, meslektaşları ve diğer sağlık

çalışanlarını eğitmek ve rehberlik

yapmak için gerekli yeterlikleri

geliştirmelidir.

C. Uzmanlık Ögr̆encileri: 

Uzmanlık öğrencileri tıpta uzmanlık

sınavını kazanarak eğitim programına

başlayan lisans mezunlarıdır. Her

uzmanlık öğrencisine ait kişisel egĭtim

dosyası ve karnesi olmalıdır. Her

uzmanlık öğrencisine program başında

eğitim programı ve takvimi verilmelidir.

Eğitim programı uzmanlık öğrencisinin

istek ve gereksinimleri doğrultusunda

düzenli aralıklarla gözden geçirilerek

güncellenmelidir. Uzmanlık

öğrencilerinin ve eğiticilerin birbirlerini

düzenli aralıklarla değerlendirmeleri ve

geri bildirim vermeleri için uygun ortam

oluşturulmalıdır. Eğitim sürecinde

bilimsel araştırma yönetimi, sunumu ve

yayın haline getirme yetkinliği

desteklenmelidir. Uzmanlık öğrencisinin

sorumluluğunda yürütülecek

uygulamalı, multidisipliner ve

hasta/hasta yakınları ile iletişim
gerektirecek görevler desteklenmelidir.

Uzmanlık öğrencileri eğitimlerinin bir

bölümünde bir laboratuvarı gözetim

altında yönetme sorumluluğunu

almalıdırlar. Son yıl uzmanlık öğrencileri

Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’na

girmek için teşvik edilmelidir. Uzmanlık

öğrencilerinin, meslektaşları ile birlikte

çalışmalar yapması ve uzmanlık

dernekleri çatısı altındaki etkinliklerde

yer alması desteklenmelidir. I ̇lgili

alandaki bilimsel gelişmeler

doğrultusunda, beceri kazandıracak

beceri laboratuvarlarında çalışmaları

ve uygulamalı kurslara katılmaları

sağlanmalıdır. Uzmanlık öğrencileri

özlük hakları ve eğitim programlarının

geliştirilmesi konularında bilgilendirilmeli

ve konu ile ilgili toplantılarda temsil

edilmelidirler. Uzmanlık öğrencilerinin

bir temsilcisi olmalıdır. 

Akredite olalım



2. Gerekli belgeler hazırlanıp

uygulamaya başlandıktan sonra

“Kurumun dolduracagı̆ form”

hazırlanmalıdır. 

3. Son olarak “TTMYK Akreditasyon

Başvuru Formu” doldurulmalı ve

üniversiteler için Dekan, Eğitim

Araştırma hastaneleri için Başhekim

onayı alındıktan sonra TTMYK

Akreditasyon Komisyonuna sunulmalıdır.  

Bu süreçte şimdiye kadar başvuru

yapan kurumlarda çalışan tecrübeli

eğitimciler ile TTMYK Akreditasyon

Komisyonu üyeleri memnuniyetle yol

gösterici ve yardımcı olacaktır. Eğer

eksik gördüğünüz ve yardım almayı

istediğiniz başlıklar olursa Akreditasyon

Başvuru Formunun alt kısmında belirtilen

“ön ziyaret ve bilgilendirme

istenmektedir” bölümünü

işaretlemekten kaçınmayınız. 

F. Ölçme ve Degĕrlendirme: 

Ölçme ve değerlendirmenin amacı ve

hedefleri tanımlanmış olmalıdır.

Değerlendirmede kullanılacak yöntem

ve araçlar yazılı olarak tanımlanmış
olmalı, bu yöntemler geçerli, güvenilir

ve adil olmalıdır.  

G. Program Degĕrlendirme: 

Uzmanlık öğrencileri ve eğiticilerden

yılda en az bir kez programın niteliği ve

etkinliğine yönelik geri bildirim

alınmalıdır. Mezunlardan geri bildirim

alınmalıdır. Uzmanlık öğrencilerinin

yetkinliği eğitim programı ve uzmanlık

eğitimi hedefleriyle ilişkilendirilerek

izlenmelidir.

H. Sürekli Iẏileştirme: 

Eğitim programı yılda en az bir kez

gözden geçirilmeli ve gerekli

iyileştirmeler yapılmalıdır. Kurum, mezun

ettiği uzmanlarını izlemeli ve çalışma

yerlerine ilişkin kayıt tutmalıdır. Eğitim

sorumlularının eğitim ve tıp eğitimi

uzmanları ile iş birliği içinde çalışması

sağlanarak uzmanlık eğitimi konusunda

araştırma yapması ve sonuçların

eğitime yansıtılması özendirilmelidir.

Eğitim ile ilgili olarak uzmanlık derneği ile

ilişkiler sürdürülmelidir.

 

E. Egĭtim Ortamı ve Kaynaklar: 

Eğitim kurumları mutlaka eğitimi

destekleyecek yeterli uygulama

olanaklarına sahip olmalıdır (AD

ve/veya Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma

Hastanesi olanakları). Eğitim kurumları

mutlaka eğitim amaçlarını karşılayacak

yeterli sayıda hasta ve uygun olgu

çeşitliliğine sahip olmalıdır. Eğitim,

uzmanlık öğrencisinin geniş ölçüde

deneyim kazanacağı şekilde

uygulamaları kapsamalıdır. Uzmanlık

öğrencisinin eğitim aldığı kurumda

bulunmayan uygulamalara yönelik

diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapılarak eğitim gereksinimleri

karşılanmalıdır. Eğitim kurumunda

uygulamalı eğitimin yapılacağı yeterli

laboratuvar alanı ve destek birimler

bulunmalı ayrıca uzmanlık öğrencisinin

teorik eğitimlerinin yapılacağı eğitim

ortamı sağlanmış olmalıdır. Eğitim

biriminde laboratuvarın fiziki yapısı ve

donanımı uygulamaların güvenli ve

geçerli yöntemlerle gerçekleştirilmesine

olanak tanımalıdır. Mesleki literatüre

ulaşmak için uygun ortam ve altyapı

olanakları mutlaka sağlanmalıdır. Bilgi

ve iletişim teknolojisinin etkin

kullanımına yönelik ortam ve koşullar

sağlanmalıdır. Kişisel gereksinimler ve

istekler doğrultusunda ulusal ve

uluslararası eğitim olanaklarına erişim
desteklenmelidir.

D. Egĭticiler: 

Eğitim programının yürütülmesi için

yeterli sayı ve nitelikte eğitici

bulunmalıdır. (Mevcut mevzuatta

belirtilmiş olan eğitici standartlarını

karşılamalıdır). Eğiticilerin eğitim-

öğretim etkinliklerinde sorumlulukları

tanımlanmalı ve eğiticiler tarafından

bilinmesi sağlanmalıdır. Uzmanlık eğitimi

programında eğiticilerin organizasyon

şeması hazırlanmış olmalıdır. Eğiticilerin

eğitim–öğretim etkinliklerine katılmaları

desteklenmelidir. Eğiticilerin eğitim

sorumluluklarını yerine getirmeleri

izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Eğitim

kurumunda eğitim programının

planlanmasından ve yönetilmesinden

sorumlu eğitici/ler tanımlanmış
olmalıdır. Kurumda Anabilim Dalı

Başkanı veya SB Eğitim Araştırma

Kurumları’nda Eğitim Sorumlusu     

 değiştiğinde KLIṀUD’a yazılı/e-posta

ile bildirilmelidir.


