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Mikrobiyoloji
Çıplak gözle görülmeyen mikroskobik canlıları 
yani mikroorganizmaları inceleyen bilim dalı  

Bu canlıların fonksiyonlarını, anatomik, biyolojik 
ve genetik yapılarını, şekillerini, 
metabolizmalarını, çoğalma yollarını, fiziksel ve 
kimyasal etkilere gösterdikleri tepkileri, çevre 
ortamındaki yoğunluklarını, sınıflandırılmalarını 
insan ve çevre ile olan ilişkilerini inceler 



Mikrobiyoloji
Ziraat mikrobiyolojisi

Veteriner mikrobiyolojisi

Gıda mikrobiyolojisi

Su/Deniz mikrobiyolojisi

Çevre mikrobiyolojisi

Toprak mikrobiyolojisi

Orman/Fauna mikrobiyolojisi

...... 

Tıbbi mikrobiyoloji



Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Mikroorganizmaların insanlar üzerindeki etkileri

İnsanda oluşturdukları hastalıklar 

Bu hastalıkların tanı ve tedavi yollarıyla 

ilgilenir 



Tıbbi Mikrobiyoloji / Klinik Mikrobiyoloji

Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji



Tıbbi Mikrobiyoloji
Kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi/uzmanlık 

alanıdır

Hastaya ait tüm biyolojik örnekleri insanda 
mikroorganizmaların neden olduğu 

hastalıkların tanısı, 

ayırıcı tanısı, 

önlenmesi-korunulması, 

tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi, 

antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi

amacıyla inceler



Tıbbi Mikrobiyoloji
Kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi/uzmanlık 

alanıdır

Mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler 
testlerin seçimi, 

Testlerin yapılması, 

Sonuçların yorumlanması 

Tıbbi konsültasyon

hizmetlerini sunar



Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanı
Konum

Tanısal

Terapötik

Epidemiyolojik

Koruyucu bilimsel 
etkinlikler

Etkinlik
Örneklerinin analizi

Sonuçların sentezi

Klinik konsültasyon

Toplumda ve hastanede 
enfeksiyon kontrolü



Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
İnsanda hastalık yapan dört ana mikroorganizma 
grubunu inceleyen 

Tıbbi bakteriyoloji, 

Tıbbi viroloji, 

Tıbbi mikoloji, 

Tıbbi parazitoloji 

Konak savunmasını inceleyen 

İmmünoloji bilim alanlarını



Tüm klinik dallarla yakından ilişkilidir

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanı



Uzmanlık eğitiminin temel amacı, toplumun 
sağlıkla ilgili gereksinmelerine yanıt verebilecek 
yetkin uzman hekimler yetiştirmek ve sağlık 
hizmetinde kaliteyi artırmaktır. 



Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık 
Eğitiminin Amacı 

Çağdaş eğitim ve bilim kriterlerine uygun olarak, 

Enfeksiyon hastalıklarının (erişkin ve çocuk) doğru 
ve zamanında tanısı

Etkin antimikrobiyal tedavilerin planlanması ve 
hastalık patogenezlerinin anlaşılması için

Mikroorganizmaların temel yapıları, donanımları ve 
davranışlarını eğitim, araştırma ve rutin hasta 
hizmetleri bazında teorik ve pratik olarak bilen, 
uygulayan, organize eden

Ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sağlık 
sorunlarına çözüm üretebilen uzmanlar 
yetiştirmektir



Enfeksiyon hastalıkları tanısı, tedavi seç̧enekleri ve 
epidemiyolojisi konusunda hizmet verecek bir klinik 
mikrobiyoloji laboratuvarını geliştirebilmeli ve 
yönetebilmelidir (Diagnostik rol) 

Enfeksiyon hastalıklarının tanısı, izlemi ve tedavisi için 
gerekli mikrobiyolojik verileri ve diğer uygun bilgileri 
sağlamalı, yorumlayabilmeli ve klinisyene nakletmelidir. 
Epidemiyolojik sorunlara çözümler üretebilmelidir. 
(Konsültatif rol) 

Etkin mikrobiyoloji egitim programları planlamalı ve 
yürütebilmelidir.(Eğitici rol) 

Tıbbi veya halk sağlığı sorunu olan enfeksiyon 
hastalıklarıyla ilgili mikrobiyolojik araştırma tasarlamalı ve 
yönetebilmelidir. (Araştırmacı rol)



Ayrıca Klinik(Tıbbi)Mikrobiyoloji Uzmanı;

Etik kuralları gözetmeli 

İletişim becerisi kazanmalı 

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

Hasta bilgilerinin kaydedilmesinin önemini bilmeli

Kanıta dayalı tıbba uyan bilimsel kaynakları tercih 
edebilmeli 

Alanındaki gelişmeleri takip etmeye değer vermeli

İlgili yasal düzenlemelerin farkında olmalı

İlgili mesleki dernek ve kuruluşlarının farkında ve iletişimde 
olmalı 



Sağlık teknikerlerinin bilgi ve becerilerine(?) 
sahip

Cihaz ve ekipmanın çalışma prensiplerini bilen

Kalite Yönetim Sistemini benimsemiş
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MADDE 16 – (1) Tıbbi mikrobiyoloji 
laboratuvarlarında tıbbi mikrobiyoloji 
uzmanları ve/veya enfeksiyon hastalıkları ve 
klinik mikrobiyoloji uzmanları, tıbbi biyokimya 
laboratuvarlarında tıbbi biyokimya uzmanları ve 
tıbbi patoloji laboratuvarlarında tıbbi patoloji 
uzmanları çalışmaya yetkilidir.

￼

Kim, Tıbbi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarını Yönetir?



h) Klinik/Servis testleri: Yataklı tedavi 
kurumlarında sadece kendi hastaları ile 
sınırlı kalması koşuluyla, ilgili klinik 
uzmanı tarafından mikroskopla incelenen 
numuneler ile yapılan testler ve kurumda bu 
Yönetmelikte tanımlanan tıbbi laboratuvar 
uzmanlık ana dallarında çalışılmayan testleri,



Mikrobiyoloji ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı 

(İŞKUR)
Meslek Tanımı : 

Hastalığa neden olan mikroorganizmaların ve 
parazitlerin yol açtığı infeksiyon (Bulaşıcı Hastalık) 
hastalıklarının teşhis ve tedavisi için hastadan 
alınan klinik örneklerin tetkikini yapan veya 
yapılmasını sağlayan, sonuçları yorumlayan, 
değerlendiren ve raporlayan uzman kişidir. 



Görev ve İşlem Basamakları :
 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, 
işletmenin genel çalışma prensipleri 
doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin 
bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve 
çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin 
verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak 



a) Laboratuara ulaşan materyalin cinsine, alındığı 
bölgeye, düşünülen enfeksiyon etkenine göre çok 
yönlü düşünülerek laboratuar tanı yöntemleri 
seçmek ve uygulamak veya uygulamasını 
sağlamak,
b) Laboratuara gönderilen Kan, İdrar, Gaita, 
Boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler, 
vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku 
parçalarını infeksiyon hastalığı etkenleri açısından 
konvansiyonel yöntemlerle, basit ve karmaşık 
cihazlarla test etmek veya edilmesini sağlamak,



c) Hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, 
virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her 
birini ayrı ayrı incelenmek veya incelenmesini 
sağlamak,
d) İnfeksiyon hastalıklarının tanısı, izlenmesi ve 
tedavisi için gerekli mikrobiyolojik verileri ve diğer 
uygun bilgileri sağlamak, yorumlamak, 
e) Hastalık etmenlerinin tespitinde mikroskobik 
incelemeler, kültürler, serolojik ve biyokimyasal 
incelemelerden yararlanarak hastalık teşhisini 
koymak,



f) Belirlenen mikroorganizmanın antibiyogram 
testleri yapılarak yok edilmesi yani tedavinin 
yapılabilmesi için uygun antibiyotiğin seçilmesini 
sağlamak, 
g) İnfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisinde 
hekimlere danışmanlık yapmak,
h) Laboratuara alınacak test malzemeleri ve 
cihazların seçimi ve değerlendirmesini yapmak,
i) Bölümünde görev yapan yardımcı sağlık 
personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu 
olmak,
j) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları 
izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere 
katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 



Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 

(İŞKUR)

Meslek Tanımı : 

Mikroorganizmalar ve parazitlerin neden olduğu 

İnfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisini 
yapan uzman hekimdir.   



Görev ve İşlem Basamakları : 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri 
doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin 
bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve 
çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin 
verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında 

ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna 
kaydetmek,
b) Hastanın genel fiziki muayenesini yapmak,

c) Tanıya yönelik olarak, kan, idrar, kültür, 

görüntülemeye yönelik tetkikler istemek,
d) Enfeksiyon hastalıklarının tanısı ile ilgili 

laboratuar yöntemlerini uygulamak ve 
sonuçlarını yorumlamak,
e) Muayene bulguları ve test sonuçlarına göre 

tanı ve tedavi yöntemlerini belirlemek ve tedavi 
süresine karar vermek, tedaviye yanıt alınıp 
alınmadığını kontrol etmek, 



f) Hastaya hastalığı ile ilgili bilgi vermek, tedaviyle 

ilgili tavsiyelerde bulunmak,
g) Cerrahi müdahale gerektiren hastaları 

operasyon öncesi ve sonrasında takip ve kontrol 
etmek,
h) İnsanları hasta olmadan önce bağışıklıklanmaya 

yönelik aşı programlarına almak,
i) Hastane enfeksiyonları takip kontrol sistemini 

kurmak, hastane enfeksiyonlarının önlenmesine 
yönelik çalışmaları yürütmek,
j) İlgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak, 

konsültasyon istenen vakaları değerlendirmek,



k) Hastanelerde enfeksiyon hastalıkları kliniğinde 

takip edilen yatan hastaları günlük vizitlerle 
izlemek, laboratuarda uygulanan rutin testlerin 
doğruluğunu denetlemek, 
l) Mikroorganizmalar ve parazitlerin yol açtığı 

hastalıklardan korunma yolları hususunda birey ve 
toplumu bilgilendirmek,
m) Mahiyetinde çalışan yardımcı sağlık personelinin 

eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,
n) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek, 

kongre,sempozyum vb. gibi aktivitelere katılmak, 
vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 



Mevzuat



SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE 
MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS 
BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI 

KANUNU 

Kanun Numarası: 992
Kabul Tarihi: 19/03/1927
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/03/1927                                   
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 580 



Madde 1 - Muayyen ücret mukabilinde veya 
meccanen sariri taharriyat ve tahlilat yapılan 
veya masli teamüller aranılan umuma mahsus 
bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları, yapılacak 
tahlilat ve taharriyatın cinsine göre ihtisas 
vesikasına malik ve Türkiye'de icrayı sanata 
mezun tabip, baytar, eczacı veya kimyagerler 
tarafından Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekaletinin müsaadesi istihsal edilmek suretiyle 
açılır. 



Madde 2 - Laboratuvar açacak her mütehassıs 
mahalli sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 
müdiriyetine bir istida ile müracaat eder ve bu 
istidasına atideki evrak raptedilir. 

A - (Değişik bent: 27/01/1930 - 1551/1 md.) 
Nüfus tezkeresi, diploma, tababet ve şuabatı 
sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ile 
nizamnamesinde münderiç ihtisas vesikaları 
hakkındaki hükümlere muvafık olarak alınmış 
vesikalar veya suretleri. 











B- Koruyucu Tababet Uzmanlıkları
….
21. Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 3
22. Mikrobiyoloji 3
23. Viroloji* 2
24. İmmünoloji* 2
25.Mikoloji* 2
26Parazitoloji* 3
…..
* Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları veya Mikrobiyoloji 
Uzmanı olduktan sonra

















Tüm klinik dallarla yakından ilişkilidir

Özellikle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji uzmanlık alanı ile geçmişe dayanan 
ve işlevsel bir ilişkisi söz konusudur 

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanı



Yeterli bir Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanı bir enfeksiyon hastalıkları 

kliniğini ve bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarını 

tek başına yönetebilecek donanıma sahip 

olmalıdır. 





İletişim yollarında/frekansta uyumsuzluğu

Talepleri öngörememe

Talepleri karşılamadaki isteksizlik/yetersizlik

Memnuniyetin kalite yönetimi açısından 
öneminin kavranmasında eksiklik

Tek hedefi görememe/yönlenememe

Mali kaygılar/Prestij endişesi

Yasal düzenlemelerin yönlendirmesi
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￼

h) Klinik/Servis testleri: Yataklı tedavi 
kurumlarında sadece kendi hastaları ile 
sınırlı kalması koşuluyla, ilgili klinik 
uzmanı tarafından mikroskopla incelenen 
numuneler ile yapılan testler ve kurumda bu 
Yönetmelikte tanımlanan tıbbi laboratuvar 
uzmanlık ana dallarında çalışılmayan testleri,



Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanı

Mikroorganizmaların küresel yayılımının 
kolaylaşması, 
Yeni tanımlanan ve/veya  yeniden önem 
kazanan hastalık etkenleri, 
Antimikrobik ilaç direncindeki hızlı artış, 
Değişen hasta profili ve alışılmamış (fırsatçı) 
enfeksiyonlar, 
Mikrobiyoloji laboratuvarına giren ileri moleküler 
tanı yöntemleri 
Biyoterörizm tehlikesi, 

uzmanlık alanına daha çok önem kazandırmaktadır



Yeterli bir Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı bir enfeksiyon hastalıkları 
kliniği ve bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarını 
tek başına yönetebilecek donanıma sahip 
olmalıdır. 

Eğitimleri sırasında yeterince laboratuvar 
alanında çalışamayan uzmanlık alan öğrencileri 
eğitmenlerini bu konuda ciddi düzeyde 
eleştirmektedir.



<fotoğraf 1.JPG>

Te şekk ü r ederim …



1 Test bazında kit verimliliğini hesaplamak

2 Reddedilen örneklerin reddedilme nedenlerine göre aylık analiz yapmak

3 Zamanında verilmeyen sonuçların nedenlerine göre aylık analiz yapmak

4 Reddedilen örneklere yönelik düzeltici önleyici faaliyetler başlatmak

5 Zamanında verilmeyen sonuçlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatmak

6 Test çalışılan her bir cihazın bakım (Günlük, haftalık, aylık) kayıtlarını raporlamak

7 Mesai saatleri içinde çalışılan tüm testleri onaylamak

8 Kısıtlı Antibiyogram bildirimi yapmak

9 Laboratuvar güvenliği ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda her ay 
laboratuvar çalışanlarına eğitim vermek



TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI 
İCRASINA DAİR KANUN (11/4/1928 – 1219)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME (2/11/2011)


