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Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanının görev tanımı;

• İnsanda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısı, ayırıcı 
tanısı, önlenmesi-korunulması

• Tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi 

• Antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi 

AMACIYLA

Hastaya ait tüm biyolojik örneklerin incelenmesinde; 
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Tıbbi Mikrobiyoloji eğitiminde basamaklar

• Tıpta uzmanlık sınavı

• Asistanlık süreci

• Uzmanlık bitirme sınavı

• Zorunlu hizmet (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)

• Yan dal eğitimi

• Zorunlu hizmet (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)



Mesleki olanaklar

• Kamu ve özel hastanelerde mikrobiyoloji uzmanlığı ve yöneticilik

• Kan bankası sorumlu uzmanlığı

• Halk sağlığı laboratuvarlarında uzmanlık

• Özel sektörde çeşitli iş olanakları

• Akademik kariyer

• Yurtdışı olanakları



TUS ve Tıbbi Mikrobiyoloji

• 2017 Nisan TUS’unda Tıbbi Mikrobiyoloji’nin puanları 62,40 – 68,00 
aralığında

• En az ilk 600-700. kişiye girmek gerekmektedir



Tıbbi Mikrobiyoloji asistanlık süreci

• Ülkemizde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlığı 26.04.2014 Tıpta uzmanlık 
eğitimi yönetmeliğine (TUEY) göre 

• 4 yıl olarak belirlenmiştir

• Rotasyonlar 24.03.2016 tarih ve 695 No’lu Tıpta Uzmanlık Kurulu 
(TUK) Kararıyla kabul edilmiştir

• Uzmanlık tezi şartı aranmaktadır



Birim dışı Rotasyonlar









Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık

1. Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısında, tedavinin 
yönlendirilmesi ve izlenmesinde bilimsel bir yaklaşım oluşturmak,  

2. Uygun tanı tekniklerinin bilinmesini sağlamak ve uygulama becerisi 

3. Uygun tedavinin verilmesinde ve takibinde etkin rol alma

4. Toplumda ve Hastanede mikrobiyal hastalıklarının önlenmesi ve 
kontrolü

5. Uzmanlık alanlarına ilişkin epidemiyolojik çalışmaları yürütmelerini 
ve verileri değerlendirmelerini sağlamak

6. Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarının işletilmesinde gerekli yönetim 
becerilerini kazandırma

Eğitim Programının Hedefi

1. Hastalıkların tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi

2. Uygun tanı teknikleri

3. Uygun tedavi ve takibi

4. Hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü

5. Epidemiyolojik çalışmalar

6. Laboratuvarın işletilmesi



7. Araştırma ve geliştirme projelerinde yer almasını sağlamak, 

8. Sürekli mesleki gelişim 

9. Kanıta dayalı tıp uygulamaları

10. Etik kuralları ve hasta haklarını gözeten uzmanlar olmalarını 
sağlamak, 

11. Hasta ve çalışanlar ile iyi iletişim becerisi kazandırmak,

12. Diğer dallarla örtüşen veya çakışan alanlarda kendi alanını koruyan 
ancak meslektaşları ile profesyonel ilişkilerini bozmadan davranma 
becerisini kazandırmaktır

7. Araştırma ve geliştirme projeleri

8. Sürekli mesleki gelişim

9. Kanıta dayalı tıp uygulamaları

10. Etik kuralları ve hasta hakları

11. Hasta ve çalışanlar ile iyi iletişim becerisi

12. Profesyonel iş ilişkileri



http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf1/TUKMOS_MMF11.pdf

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf1/TUKMOS_MMF11.pdf


Uzmanlık bitirme sınavı

• 5 kişilik öğretim üyelerinden oluşan jüri katılımı
• En az üç üye mevcut ana daldan olmalıdır

• Mesleki bilgi sınavı

• Uygulama ve beceri sınavı

• Her iki sınavdan en az 60 puan alma şartı aranır

• Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı 100 
üzerinden puan verir

• Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri 
üyeleri tarafından imzalanır ve ek-1 sınav tutanağına eklenir





Devlet Hizmet Yükümlülüğü

• 350 ile 600 gün arası

• Her iki ayda bir hizmet bölgeleri yayınlanır alt bölge tayinleri ve eş 
durumu atamaları bu bölgelere göre yapılır

• Ocak ve Temmuz aylarında kurum içi atamaları
• http://www.yhgm.saglik.gov.tr

• Alttaki linkten atama ve tayin yönetmeliğine ulaşmak mümkün
• http://www.saglik.gov.tr/Eklenti/231,1629pdf.pdf?0





Yan dal uzmanlık eğitimi

• Parazitoloji (2 yıl)

• Tıbbi Viroloji (2 yıl)

• Tıbbi Mikoloji (2 yıl)

• Temel İmmünoloji (2 yıl)

• Enfeksiyon hastalıkları (3 yıl)* ikinci anadal

*Zorunlu hizmetin tamamlanmış şartı aranmaktadır.



Yan dal uzmanlık sınavı

• ÖSYM tarafından Aralık ayında Ankara’da yapılıyor

• 20 adet yazılı sorusu (her sorunun en az 4 alt şıkkı var)

• 60 dk

• Tıbbi Mikrobiyoloji asistanları ve uzmanlarının sınava katılma hakkı var

• Yan dal branşlarına tercih yapabilmek için uzman olma şartı 
aranmaktadır

• Eğitim süreci sonunda zorunlu hizmet mevcut





Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

• Yaklaşık 40 günlük bir sertifikasyon süreci

• Bağlı bulunulan il sağlık müdürlüklerine başvuru

• 5 yılda bir sertifika yenileme sınavı
• http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/3964,kan-bankaciligi-yayinlanan-

standartlarpdf.pdf



Akademik kariyer

• Doktora programlarına başvurularak spesifik bir alanda doktora 
yapma imkanı mevcut (PhD ünvanı)

• Üniversitelerin açmış olduğu yardımcı doçent kadrolarına başvuru 
yapılabilir

• Şartlar yerine getirildiği takdirde doçentlik sınavında başarılı olduktan 
sonra doçentlik kadrolarına başvurulabilir



Doçentlik kriterleri

• 06 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik

• Kriterler www.uak.gov.tr sitesinden ulaşılabilir



Yurtdışı olanakları

• TMC ve KLİMUD belirli dönemlerde yurtdışı eğitim bursları 
sağlamaktadır (Ör: FEMS Genç Araştırmacı Bursu..)

• ABD’de önce USMLE sınavı ile denklik kabulü, sonra ABD’de fellowship
ardından post-doc (CPEP) tamamlandıktan ve ABMM sertifikası 
aldıktan sonra klinik mikrobiyolog olarak iş başvurusu

• İngiltere’de klinik mikrobiyolog olarak hekimler görev yapmaktadır. 
Bilim ve dil alanında denklik sınavları var (IELTS, PLAB1-2)

• Almanya’da doktora kadrolarına başvurmak mümkün, ileri düzey 
Almanca gerekiyor



Birleşik Krallık

• IELTS dil sınavı

• PLAB1-2 denklik sınavları (Professional and Linguistic Assessments Board)

• Bir yıllık intörnlük aşaması( Foundation programme-F1)

• Medikal yeterlilik sınavı (MRCP) Membership of the Royal College of Physicians 
examination

• General Medical Council(GMC)  kayıt olunur

• Eğitim yeterli görülürse denklik belgesi Certificate of Eligibility for Specialist 
Registration (CESR)



ABD

• TOEFL

• USMLE sınavı (3 basamaklı)

• ASM’nin board sınavında başarı (ABMM examination)

• Uzmanlık denkliği kabul edilmezse en az 2 yıl fellowship

• 2 yıllık CPEP programı (Commitee on Postgraduate Educational Programme)



Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının ek görevleri

• Merkezi sterilizasyon ünitesi sorumluluğu

• Enfeksiyon kontrol komitesi üyeliği

• Kan merkezi sorumluluğu

• Anlaşmalı başka bir hastaneden gelen kültür örneklerinin işlenmesi, 
raporlanması, diğer gelen kan örneklerinin çalışılması, raporlanması 



Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının ek görevleri

• Hizmet alımı ile ilgili komisyon görevleri

• Bulunulan aydaki gerçekleştirilen ihaleler

• Kalite birimi sorumluluğu

• İdari görevler



Uzmanlık eğitimindeki problemler

• Standardize ve akredite bir eğitim programı

• Yüksek veya düşük iş yükü problemleri

• Fakültelere göre değişen düşük ek ödeme

• Asistan kadro sayılarındaki azalma

• Nöbet hizmeti..



•Anketin yapıldığı tarih 15-31 Ekim 2015

•Ankete verilen cevap sayısı: 49



İhale hazırlama ve stok yönetimi 34

Kan bankası 33

Kalite ve verifikasyon 30

Sterilizasyon ünitesi 28

Enfeksiyon Kontrol Komitesi 25

Laboratuvar yönetimi 19

Moleküler mikrobiyoloji 16

Parazitoloji 16

İmmünoloji 12

Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram 11

Mikoloji 9

Viroloji 9

Mikobakteriyoloji 7

Seroloji 6

Bakteriyoloji 2

Soru: Mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışırken aşağıdaki alanlardan
hangilerinde eksikliğinizin olduğunu hissettiniz? 



Asistanlar ve Uzmanlardan Görüş ve Öneriler

• Mobbing !!

• Derneklerimizin yayınladığı kılavuzların yasal bağlayıcılığı ve koruyuculuğu 
olması, tüm hastanelerde uygulanma standartının sağlanması

• Bazı üniversitelerde viroloji, mikoloji, parazitoloji, immünoloji eğitimleri 
yetersiz. Yeterli yerlere rotasyona gönderilmelerini isteyen asistanlarımız 
mevcut

• Checklist şeklinde yeni uzman olanlara kullanması kolay kılavuzlar 
hazırlanması

• Yandal uzmanlarımızdan atandıkları hastanelerde yeterli donanım 
olmaması sebebiyle rutin hizmet vermeye zorlanmaktan şikayetler



Asistanlar ve Uzmanlardan Görüş ve Öneriler

• Bazı üniversitelerde asistanlar teknisyen yerine çalıştırılmaktan şikayetçiler

• Hekim mikrobiyoloji asistanları; tıp dışı kökenli mikrobiyoloji asistanlarının 
TUS sınavında farklı şekilde puanlandırılmaları ve tıp dışı asistanların 
zorunlu hizmete tâbi tutulmamalarından şikayetçiler

• Enfeksiyon Hastalıkları branşının, laboratuvara hâlen müdahale etme 
hakkının bulunması meslektaşlarımızda rahatsızlık yaratıyor

• Asistanlarımız hocalarından, derneğimizden ve firmalardan kongre ve 
sempozyumlara katılım konusunda daha fazla destek ve öncelik bekliyor

• Kongreye katılım ve konaklama ücretleri çok yüksek






