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           Yurdumuzda 
Temel İmmünoloji Uzmanı sayısı ?
                                                                



            
           
Temel İmmünoloji Uzmanına gereksinim var mı ?                                                                



            
           
Temel İmmünoloji Uzmanına gereksinim var mı ?                                                                

İmmünoloji hızla gelişiyor

İmmünolojik tanı yöntemleri artıyor,gelişiyor

İmmün süpresif hasta grubu( kanser,tx vb.)  artıyor

Yaşlı popülasyon artıyor

Oto immün hst.lar artıyor

Alerjik hastalıklar artıyor

…..



            
           Yurdumuzda 
Temel İmmünoloji Uzmanlık eğitimi veren ?                                                                
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1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

1962

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana  Dalı       

Temel İmmünoloji (İmmünoloji)

Mikoloji

Parazitoloji 

Viroloji





Akdeniz Üniv. Tıp Fak. 
Temel İmmünoloji Bilim Dalı

İstanbul Üniv. Çapa Tıp Fak.
Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi
       Temel İmmünoloji Bilim Dalı 

Marmara Üniv. Tıp Fak.
               Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim 

Dalı 
Çukurova Üniv.Tıp Fak.
                Temel İmmünoloji Bilim Dalı
Adnan Menderes Üniv.Tıp Fak.

Temel İmmünoloji Bilim Dalı 

            
           YÖK / İmmünoloji yapılanması
       Bilim Dalı                     Anabilim Dalı 
                                                                

Fırat Üniv. Tıp Fak. 

Gazi Üniv. Tıp Fak.

Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fak.
 
Dicle Üniv.Tıp Fak.

Uludağ Üniv.Tıp Fak. 

Marmara Üniv.Tıp Fak.



Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Temel İmmünoloji BD

Prof.Dr.- Tıp Dr., Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı-

Prof.Dr.- Veteriner Hekim., İmmünoloji Doç.

Doç.Dr.- Tıp Dr., Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı-

Rutin immünolojik tanı testlerine  ( oto immün testler dahil ) ek 

olarak , organ nakil merkezi olmamız nedeni ile- güçlü 
yönlerimizden – akım sitometri, ELISPOT vb. yöntemler ile 
hücresel immünite testleri ……Rutin hizmetin içindeyiz…



CMV spesifik  T hücre yanıtı ölçümünün flow sitometri yöntemi 

ile optimizasyonu – uzmanlık tezi- tamamlandı.

BKV spesifik hücresel immün yanıtın ELISPOT yöntemi ile 

değerlendirilmesi- yandal uzmanlık tezi- Aralık 2013.





Prof. Dr. H. Barbaros Oral

Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan

Doç. Dr. Ali İnal İstanbul

Doç. Dr. Bilkay Baştürk

Prof. Dr. Dicle Güç

Prof. Dr. Emine İnci Tuncer

Prof. Dr. Günnur Deniz 

Doç. Dr. Şükran Köse

Prof.Dr.Cemalettin Aybay

Prof.Dr.Turgut İmir

Prof.Dr.Selim Badur

Prof.Dr.Vedat Bulut

Prof.Dr.Mehmet Baysallar

TUKMOS Temel İmmünoloji 
Komisyonu  



……. Karne ; 

Sağlık Bakanlığı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği  

,TUKMOS ( Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart 
Belirleme Sistemi ) Çekirdek Müfredat Hazırlama Kılavuzu v.1.1, 

Temel İmmunoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı çerçevelerinde

 ‘ yurdumuzda Temel İmmünoloji Yan Dal Uzmanına neden gereksinim 

duyuyoruz ‘ sorusuna verdiğimiz yanıtlar temel alınarak  

hastanemiz,fakültemiz olanakları / güçlü yanlarımız ve gereksinimlerimiz  

göz önünde bulundurularak  hazırlanmıştır. 













Personelin nitelikleri 
MADDE 11- (1) Doku tipleme laboratuvar ı sorumlusu : Laboratuvar bir sorumlu taraf ından 
yönetilir. Doku tipleme laboratuvarı sorumlusu olabilecek kişiler: 
*a) İmmünoloji, hematoloji alan ında uzmanl ık/yan dal uzmanl ığı veya doktora alm ış olan 
hekimlerden; Bu e ğitimlerden sonra, Bakanl ıktan ruhsatl ı doku tipleme laboratuvarlar ında aktif 
olarak en az altı ay doku tipleme ve transplantasyon immünolojisi alanında çalışmış olanlar.
*b) Biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik alanlarında uzman olanlardan; Bu eğitimlerinden 
sonra, Bakanlıktan ruhsatlı doku tipleme laboratuvarlar ında aktif olarak en az 1 y ıl doku tipleme 
ve transplantasyon immünolojisi alanında çalışmış olanlar. 
*c) T ıbbi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik alanlar ında doktora e ğitimini 
tamamlamış hekimlerden; Bu e ğitimlerinden sonra, Bakanl ıktan ruhsatl ı doku tipleme 
laboratuvarlarında aktif olarak en az iki yıl doku tipleme ve transplantasyon immünolojisi alanında 
çalışmış olanlar.
*ç) T ıbbi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik alanlar ında doktora e ğitimini 
tamamlamış hekim olmayan ki şilerden; Bu e ğitimlerinden sonra, Bakanl ıktan ruhsatl ı doku 
tipleme laboratuvar ında aktif olarak en az üç y ıl doku tipleme ve transplantasyon imm ünolojisi 
alanında çalışmış olanlar.
*(2) Doku tipleme laboratuvar ı sorumlusu olarak ba şvuracak adaylardan deneyim istenenler,  
deneyim istenen her alt ı ay i çin en az on be ş transplantasyon aday ı hastan ın haz ırlık testlerine 
aktif olarak katıldığını belgelemek zorundadır.







İmmünoloji alanında doktorası olan 

immünoloji,

mikrobiyoloji 

enfeksiyon hastalıkları doçent veya profesörleri 

İmmünoloji alanında uzmanlığı olan

immünoloji, 

mikrobiyoloji

enfeksiyon hastalıkları doçent veya profesörleri 

İmmünoloji alanında uzmanlığı olan 

immünoloji, 

mikrobiyoloji

enfeksiyon hastalıkları şef veya şef yardımcıları (eğitim 

görevlileri) 

       Temel İmmunoloji Uzmanlık eğitimi Çekirdek Müfredatı ‘ nda 
                                               eğitici tanımı
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immünoloji,

mikrobiyoloji 
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TUKMOS, Çekirdek Müfredat Hazırlama Kılavuzu ‘ nda eğitici tanımı 
 
……….. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre profesör  ve  doçent  unvanını  almış  ve  18  Temmuz  

2009  tarihinden  önce  ilgili  birimde  eğitim vermeye başlamış ve halen devam etmekte 
olanların eğitici hakları saklıdır. Uzmanlık eğitiminin mevzuata göre kimler tarafından 
verilebileceği bu şekilde tarif edildikten sonra, mevzuatça yetkilendirilmiş bir eğitici varlığında 
eğitimde görev alabilecekleri tarif ederek eğitim  bilimi  bakış  açısıyla  eğitici  tanımı  biraz  
daha  genişletilebilir.  Kadrolarında  bir  yıldan  az çalışmış  olan  yardımcı  doçent  ile  
başasistanlar  ve  uzmanlar  ile  ilgili  alanda  uzman  olmayan 

öğretim  üyeleri  ve  öğretim  görevlileri  (örn.  Doktora  yoluyla  kazanılmış  profesörlük  ya  da 
doçentlik  unvanı  olanlar),  eğiticiler  nezaretinde  uzmanlık  eğitiminde  görev  alabilirler.  Bu 
genişletme yine eğitim  bilimi  bakış  açısıyla  kendisi  halen  eğitim  almaya  devam  etmekte 
olan akranlarıda kapsayacak şekilde devam edebilir. 

 



1- Temel İmmunoloji Yan dal Uzmanlık eğitimi yeni bir süreç olup ,bu alanda uzman olan  kişi 
sayısı bildiğimiz kadarı ile ‘ bir ‘ dir. 

 
2-Kılavuzda  immunoloi alanında doktorası olan uzmanlığı olmayanların eğiticilik tanımı  ‘......ilgili  

alanda  uzman  olmayan öğretim  üyeleri  ve  öğretim  görevlileri  (örn.  Doktora  yoluyla  
kazanılmış  profesörlük  ya  da doçentlik  unvanı  olanlar),  eğiticiler  nezaretinde  uzmanlık  
eğitiminde  görev  alabilirler ‘   şeklindedir.Müfredatta ise eğitici tanımında sadece doktorası 
olanlar yer almıştır.

 
3-Kılavuzda var olan ‘...2547 sayılı YÖK Kanununa göre profesör  ve  doçent  unvanını  almış  ve  

18  Temmuz  2009  tarihinden  önce  ilgili  birimde  eğitim vermeye başlamış ve halen 
devam etmekte olanların eğitici hakları saklıdır. ‘  tanımı Taslak Müfredatta yer 
almamaktadır.Oysa ki yan dal uzmanlık eğitiminde yer alacak olan /alması gereken uzman 
olan eğiticiler ancak bu şekilde tanımlanabilir.

 
Dolayısı ile , Temel İmmunoloji Çekirdek Müfredat’ ında eğitici tanımının ülke gerçeklerine uygun 

olarak , kılavuzun önerdiği şekilde yapılmasını ve ‘ 2547 sayılı YÖK Kanununa göre profesör  
ve  doçent  unvanını  almış  ve  18  Temmuz  2009  tarihinden  önce  ilgili  birimde  eğitim 
vermeye başlamış ve halen devam etmekte olanların eğitici hakları saklıdır ‘ tanımlaması 
yapılmış olan kişilerin Temel İmmunoloji Yan dal Eğitiminde yer alabilmesi için Temel 
İmmunoloji uzmanı olarak tanımlanabilmesi konularında  gereğini arz ederim.











…..Eğitiminiz  , Uzmanlık Ana Dalınız Tıbbi ( Klinik ) 

Mikrobiyoloji ya da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji olduğundan Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Klinik 
(Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi ve  KLİMİK Derneği 
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistan 
karnelerinde yer  alan asgari yeterliliklere sahip olduğunuz 
öngörüsü ile planlanmıştır. Eğer var ise ana dal uzmanlık 
karnenizin bir örneğini bizimle paylaşmanız daha önceki 
eğitimlerinize ilişkin ayrıntılı bilgiye erişmemizi sağlayacaktır. 



Temel İmmünoloji Uzmanlık Eğitiminin  Tanımı 

 
Amaç :  Bağışıklık sisteminin temel yapıları, donanımları ve etkileşimlerini bilen,bu bilgilerini  

bağışıklık sistemi ile ilişkili  hastalıkların tanısı, önlenmesi ve tedavisinin yönlendirilmesinde 
uygulayabilen, destek ve öneri verebilen , bilimsel temeller çerçevesinde laboratuvar içinde 
protokoller yerleştiren ve standartlar oluşturabilen; alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme 
çalışmalarını yürütebilen ve yönetimsel sorumlulukları üstlenebilen Temel İmmünoloji Uzmanı 
olarak yetişmenizi sağlamaktır. 

Temel immünoloji ( basic )

Enf.immünolojisi

Tx immünolojisi 

İmmün sistemin ve yanıtlarının lab.tanısı “Diagnostic -“Laboratory Immunology” 



Hedefler : Eğitim süreci sonucunda aşağıda belirtilen özellikleri kazanma / geliştirmeniz 
hedeflenmektedir. 

Bağışıklık sistemi ile ilişkili hastalıkların doğal gidişine ait özelleşmiş, kanıta dayalı 

bilgi,

Laboratuvardan elde edilen verileri yorumlama yeteneği,

Hizmet verilen toplumdan ve laboratuvarda uygulanan işlemlerden elde edilen bilginin 

değerlendirilme becerisi,

Klinik probleme uygun metodoloji seçme yeteneği,

Özgün düşünce ve yayınlanmış çalışmanın eleştirel değerlendirilmesi, ekip içinde ve 

bireysel olarak hizmetin geliştirilmesine katkıda bulunmasına olanak sağlayan 
araştırma ve geliştirme deneyimi,

Sürekli tıp eğitiminin parçası olarak; literatür takip etme, meslektaşlarla fikir ve bilgi 

paylaşımı, bilimsel toplantılara katılma, bilimsel çalışma sunma alışkanlıkları,

Bölüm politikalarını planlama ve bu politikaları uygulamak için Yönetim ve iletişim 

becerileri,

Laboratuvarlarda sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin tüm yönleri hakkında bilgi 

sahibi olma ve uygulanmasını sağlama,

Etik kuralları gözetme,

İlgili yasal düzenlemelerin farkında olma ve bilgilendirme,

İlgili mesleki dernek ve kuruluşlarla iletişimde bulunma .



















……uzmanlık sınavına   girinceye değin en az dört kez 
karnenizin eğitim sorumlusu tarafından 
değerlendirilmesini (Form 11) sağlayınız.Böylece eğer var 
ise eksikliklerin saptanması ve giderilmesi 
kolaylaşacaktır.Uzmanlık eğitimi bitiminde karne , 
Dekanlık onayına sunulacak ve yan dal uzmanlık sınavı 
sonrası , etkinlikler sayfalarından birer örnek Bilim Dalı 
Arşivimiz için alınarak , size geri verilecektir. Eğitimin 
dinamikliğinin karneye yansıyabilmesi için sizin 
önerilerinize ve desteğinize gereksinimiz olduğunu 
unutmayınız. 

 



Leydi Mary Wortley Montagu 



Temel İmmünoloji yandal uzmanları yetişmelidir.

Bilim dalları yapılanması geliştirilmelidir.

Temel İmmünoloji yan dalın gelişmesi Mikrobiyoloji Anadala kuvvet 

verecektir.

Eğitim, ana dal değil yan dal eğitimidir.

Gereksinim doğrultusunda eğitim birimleri sorumlulukları paylaşarak 

üstlenmelidir.

Müfredatta yer alan eğitici tanımı değiştirilmeli, kılavuza uygun hale 

getirilmelidir.

Hedef yönelik eğitim verilerek, kariyer olanaklarına ‘ doku tipleme 

lab.sorumluluğu ‘ eklenmeldir.

Ana dalda kazandığı yetkinlikler  derinleştirilmeli- arttırılmalıdır. 

Rotasyonlar ? 



                                                                                   
Montaigne

Hedefi olmayan gemiye 

hiçbir rüzgar yardım edemez…


