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Yeterlik Belgesi 

• mesleki açıdan bireysel bir yeterlik elde etmek
• bireysel olarak güvence sağlamak (aslında 

toplum için de bir güvence sağlanmış oluyor)

 akademik yükseltmelerde olabilecek bir kriteri  

karşılamak (Kulak Burun Boğaz……doçentlik  

sınavlarında Yeterlik Belgesi almış olma 

tavsiyesi)
TTB Yeterlik Sınav Çalıştayı raporu; 28 mart 2015



TÜRK TIBBİ (KLİNİK) MİKROBİYOLOJİ YETERLİK KURULU 
(TTMYK) YÖNERGESİ 

4.5.1.4 - Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst 
düzeye çıkarmak, 

 Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji uzmanlık alanında toplumun 
en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla 
gerek uzmanlık eğitimi alanların ve gerekse uzman 
hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleki gelişim süreçlerine 
yön vermek için Yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini 
sağlar. 



Yurdumuzda durum?

43 ana dal, 45 yan dal 
30 yeterlik kurulu sınav yapıyor
21 dernek iki aşamalı sınav yapıyor

TTB Yeterlik Sınav Çalıştayı raporu; 28 mart 2015 



 Anestezi…. Hem yazılı hem de nesnel yapılandırılmış sınav 
yapılıyor. Sözlü sınav, iki kişilik jüriden 30’ar dakikalık 4 bölüme 
giriyor aday

 Dermatoloji….çep gözetilerek hazırlanıyor sorular. NYUS maket 
ve görsellerle yapılıyor. 

 Cerrahi…. Sınav 5 merkezde, 30 kolay, 30 zor, 90 orta soru, 150 
dakika. Kongrede 1 senaryo, bir travma, 1 makale 
değerlendirmesi istiyorlar. 

 Radyoloji….nesnel yapılandırılmış/bilgisayar ortamı/grafik 
değerlendirme/rapor hazırlama şeklinde. 

 KBB….. yazılı ve uygulama sınavı (yapılandırılmış klinik sınav).

 Ortopedi…. Ortopedi uzmanlık gelişim sınavı, D/Y/Bilmiyorum 
şeklinde 200 soru, 85 merkez 85 gözetmen, 725 uzmanlık 
öğrencisi katılmış

TTB Yeterlik Sınav Çalıştayı raporu; 28 mart 2015, 



 6 - Yeterlik Değerlendirmesi 6.1 - Yeterlik değerlendirmesi Tıbbi 

(Klinik) Mikrobiyoloji alanında adayın bilgi ve mesleki 
gelişimlerini problem çözme, beceri ve 
tutum özelliklerini de içerecek şekilde ölçmeye yönelik 

yapılan kuramsal bilgiyi ve uygulamayı 
değerlendiren sınavlar ve TTMYK-ÖD-SK tarafından 

belirlenmiş olan diğer değerlendirme araçları (etkinlik 
dosyası vb) ile birlikte yapılır. 



• Tıbbi mikrobiyoloji yeterlik sınavı

– 2015 yılından başlayarak online çok merkezli

– Yeterlik sınavında gizlilik esastır; sonuçları sadece adayın 
kendisi görür. Başvuru listesi ve sonuç listesi açıklanmaz.

– Çoktan seçmeli

– Teorik ve pratik yeterlik sınavı

– Her ikisinde de başarı notu 60

• Sınav puanının %70’ i + etkinlik dosyası: 100



Sınav rehberi
 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik Sınavı’na katılacak 

meslektaşlarımıza duyuru
 Sınavla ilgili genel bilgiler
 Sınav merkezleri ve Sınav salonları
 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik Sınavı’nın İçeriği



Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik Sınavı’nın İçeriği

 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik Sınavı, Tıbbi/Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının 
rutin çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve mesleki gelişimleri 
değerlendirmeyi ve uzmana geribildirim vermeyi hedeflemektedir. Yeterlik sınavında 
konuların dağılımı, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanının yetkinlikleri gözetilerek ve sistemlere 
ait örnek yönetimi temel alınarak; uygulamaya yönelik planlanmıştır.

 Sınavda, ağırlık sırasına göre; solunum sistemi, genitoüriner sistem, kan - steril vücut 
sıvıları, sindirim sistemi, santral sinir sistemi (özellikle BOS), kemik – eklem - deri -
yumuşak doku - göz örneklerinin mikrobiyolojik yönetimi yer almaktadır. Bu konulara 
ek olarak; antimikrobiyallerin hedefleri ve direnç mekanizmaları, sterilizasyon –
dezenfeksiyon, temel immünoloji, bağışıklama vb temel mikrobiyoloji konuları ile özel 
konakta enfeksiyonlar (immün yetmezlikliler, çocuklar, gebeler vb), mesleksel 
enfeksiyonlar (sağlık çalışanları, gıda sektörü çalışanları vb), hastane enfeksiyonları, 
seyahatle ilişkili enfeksiyonlar ve çevre sağlığı konularına mikrobiyolojik yaklaşım yer 
almaktadır.

 Tıbbi/Klinik Mikrobiyolojinin ana alanları (bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, 
temel immünoloji), konuların ağırlığına uygun olarak kapsanmaktadır. 

 Yeterlik sınavının uygulamaya yönelik kısmında yine bilgisayar ortamında, 
görüntülerin yer aldığı, mikroorganizma tanımlama/sonuç yorumlama /raporlama/ 
algoritma seçimlerine yönelik moleküler mikrobiyoloji, örnek yönetimi, antibiyotik 
duyarlılık, seroimmünoloji vb konularını içeren sorular hazırlanmıştır.



Sınavın yapılmasından sonra katılımcılara itirazları için 
belli bir süre veriliyor

İtirazlar değerlendiriliyor.

Sorular ilgili öğretim üyesine gönderiliyor

Yeniden değerlendirilen soru olmuşsa katılımcılara yeni 
puanlarına bakmalarını bildiren eposta/mesaj gönderiyoruz

Sınav sonucu ve etkinlik kredilerine göre yeterlik belgesi 
başvurusu yapmalarını rica eden yazılar gönderiyoruz 



Soru itiraz …örnek

36. SORU: Aşağıdaki yöntemlerden hangisi mantar elemanlarının ışık mikroskobu ile direkt 
tanısında kullanılamaz?

Doğru cevap olarak belirtilen kalkoflor beyazı, klinik örneklerin direkt mikroskobik incelemesinde 
kullanılmaktadır. Kaynak: Connie R. Mahon’un Textbook of Diagnostik Microbiology kitabı 4. Baskı,  

s: 630 ). 

Soru İPTAL edilmelidir.

PRATİK SINAV

7. SORU: EUCAST önerilerine göre kolistin duyarlılığını saptamak için aşağıdaki yöntemlerden 
hangisini/hangilerini kullanabilirsiniz ?

EUCAST’ ta kolistin direnci için “MİK yöntemi kullanılmalıdır” şeklinde bildirilmektedir. Disk difüzyon 
önerilmemektedir. Rutin uygulamada Otomatize sistem ile duyarlı bulunduğunda duyarlı olarak 
raporlamakta, direçli bulunduğunda gradient test (E test) ile doğrulanmaktadır.  Dolayısıyla 1, 2 ve 3 
kolistin duyarlılığını saptamada kullanılabilir gibi görünüyor.  

27. SORU: Anti-nükleer antikor indirekt immünoflouresan testinde aşağıdaki görüntü elde edilmiştir. Bu 
örnekteki patern hangisidir?

Soruda görüntü kalitesi/çözünülürlük iyi değildir, floresans veren yapılar yer yer sentromeri
andırmaktadır. Granuler / sentromer benzeri bir görüntü vardır, bu görüntüden bunu ayırt etmek güçtür. 
Öneri olarak;  HEP-2 yanında karaciğer görüntüsü de konulabilirdi.



2015 tıbbi mikrobiyoloji yeterlik sınavı

 Sorulan sorular (uzman ve asistan temsilcinin de katıldığı bir 
toplantıda geri bildirim alınmıştı)
 Akademik, zor ama güncel bilgiler sorgulanmış
 Fazlaca teorik konuları içeriyormuş
 Sahaya yönelik uzmanların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili 

çözüme yönelik sorular olsun
 Pratikte sorulan görüntülü soruların çözünürlükleri daha iyi 

olsun



2016, 2017 sınav soruları için geri bildirimler

 Soru itirazları ………yeniden değerlendirilen iki soru oldu 
(2017) 

 Daha az hatalı soru

 Sorularda çem, klinik yetkinlik ve girişimsel yetkinlik bire 
bir gözetildi (2017)



Sınav başarı sonuçları 2017

 Sorulara verilen doğru yanıt oranları
 Teorik…özel bakteriyoloji, solunum sistemi örneklerinde 

etkenler kategorisi, raporlama, viral hepatitler, G. 
Mikrobiyoloji, prenatal ve konjenital enfeksiyon etkenleri, 
antimikrobiyal direnç, laboratuar yönetimi/ihale ile ilgili 
sorularda doğru yanıt oranı düşük

 pratik……EUCAST/antibiyotik duyarlılık/direnç, moleküler 
teknikler, yöntem doğrulama ile ilgili sorularda doğru 
yanıt oranı düşük, etken tanımlanması ve yöntemler ile 
ilgili sorular %70 e yakın doğrulukta



2015, 2016 ve 2017 sınavlarının 
karşılaştırılması

sınav katılım Teorik başarı Pratik başarı

2015 36 %86 %91.6

2016 21 T+P / 1 P %100 %87

2017 12 T+P / 5 P / 3 T %86 %47



Başvurulan il Ü
has

Dev 
has

eah Halk sağ 
lab/özel 
lab.

kadın erkek uzman asistan yaş

Ankara 11
Antalya 2
Balıkesir 4
Bursa 2
Çanakkale 3
Denizli 1
Diyarbakır 4
Giresun 2
İstanbul 8
İzmir 11
Kastamonu 1
Kayseri 2
Kocaeli 1
Kütahya 1
Manisa 2
Mardin 1
Maraş 1
Muş 1
Samsun 3
Şırnak1
Tokat 2
Trabzon 10
Van 3

34 23 18 2/1 49 29 59 19 28-30: 6

31-35: 21

36-40: 12

41-45: 11

46-48: 4



Tıbbi Mikrobiyoloji yeterlik sınavları için
iyileştirme

 Yeterlik sınavına öğretim üyesi hocalarımız da katılmalı 

 Sınav sonrası öğretim üyeleri asistanları ile birlikte soruları 
cevaplamalı

 Son yıl asistanları sınava katılımları için hocaları tarafından teşvik 
edilmeli

 Soru hazırlanmasında daha katılımcı olunmalı 

Desteklerinizi bekliyoruz



Tıbbi Mikrobiyoloji yeterlik sınavları için
iyileştirme çalışmaları

 Uygulama sınavında nesnel yapılandırılmış, direkt görsel materyal 
üzerinden açık uçlu, senaryo üzerinden basamaklı sorular şeklinde 
bir yöntem belirlenebilir. 

 Kongrelerde konuşmacı öğretim üyelerinden konuları ile ilgili soru 
istenebilir, 

 kongrelerde soru toplantıları düzenlenebilir

 Kongrede yeterlik sınavı ile ilgili bir oturum yapılabilir

 Yeterlik sınavına hazırlık kitabı hazırlanabilir

 Anaerop bakteri ve mantar oturumlarının biraz daha ağırlıklı 
olması önerilmeli

 Sınav İtiraz süresi içinde özellikle pratik sınav soruları için ayrıntılı 
bir biçimde yorum yapmış olan sınav katılımcıları bu katkısı için 
ödüllendirilmeli




