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• Eğitimin takip ve değerlendirilmesi

Uzmanlık eğitimi takip sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur. 

a) Çekirdek eğitim müfredatı: 

• Uzmanlık eğitimi için belirlenen gereksinimleri karşılayacak amaç ve 
hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum  
kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. 

• b) Genişletilmiş eğitim müfredatı:
Uzmanlık eğitimi veren Birimler hazırlar, her yıl güncellenir. 



ÇEM

• Eğitim programı, akreditasyon standartlarının önemli bir öğesidir.

• TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standartları 
Belirleme Sistemi); 2009’da başlayan ilk taslak çalışmaları ve son hali 
2019
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• https://tuk.saglik.gov.tr/Eklenti/34099/0/tibbimikrobiyolojimufredatv24pdf.pd
f

Uzmanlık Eğitimi süreci

• Birim içinde; Genel mikrobiyoloji (1 ay), 

• immünoloji (3 ay), 

• viroloji (4 ay) 

• moleküler mikrobiyoloji (3 ay), 

• bakteriyoloji (12 ay), 

• mikobakteriyoloji (3 ay), 

• mikoloji (3 ay), 

• parazitoloji (3 ay), 

• hastane enfeksiyonları mikrobiyolojisi (2 ay), 

• laboratuvar yönetimi ve etiği (2 ay), 

• kan merkezi (1 ay) ,

• seçmeli (5 ay) şeklinde planlanmalıdır.

https://tuk.saglik.gov.tr/Eklenti/34099/0/tibbimikrobiyolojimufredatv24pdf.pdf


B: Bilir, açıklar

T: Laboratuvar tanısını koyar, danışmanlık verir.(B yi içerir.)

ETT: Ekip çalışması yaparak tanı ve tedavide yer alır (konsülte eder.)

A (Acil): Acil incelenmesi gereken örnekleri ve etkenleri tanımlar, tanı basamaklarını 

hızlandırır,

sonucu hızla doğru yere ulaştırır.

K (Korunma‐Kontrol): Enfeksiyon etkeninin kontrolü ve korunma için gerekli 

önlemleri alır.

UE: Uygulamalı Eğitim

YE: Yapılandırılmış Eğitim

BE: Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri



Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1.Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) 

Yapılandırılmış Eğitim (YE) (Kuramsal Eğitim) :

Yapılandırılmış kuramsal eğitim,düzenlibir programtemelindegerçekleştirilmelidir.

Sunum

Seminer

Olgutartışması

Makale tartışması

Dosyatartışması

Konsey

Kurs



Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

UygulamalıEğitim Etkinlikleri (UE) 

İşe Dayalı Uygulamalı Eğitim (çalışma alanında eğitim) (UE)

İşe dayalı uygulamalı eğitimde, tam yeterliliğin kazanılması  hedeflenmelidir.

Hangi hastalık/numuneye hangi testlerin  çalışılacağına karar verir.



2.Öğrenci gözlem altında tüm numunelerin değerlendirmesini yapar ve tanı için test
seçeneklerine kararverir.

3. Laboratuvar alanında eğitim (İş başında  uygulamalıeğitim)

Eğitici yönlendirmesi ile klinik örneklerin ve sonuçların tartışılması ve durumun  gerçek ortamda gözlemlenerek 

öğrenilmesi sağlanır.

Test uygulama Eğitici tarafından gösterildikten sonra belli bir kılavuz eşliğinde  basamak basamak gözlem altında uygulama 

yoluyla öğretilir. 

Nöbet



Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bağımsız ve Keşfederek ÖğrenmeEtkinlikleri  (BE)

Ayaktanhasta/materyal takibi

Akranöğrenmesi

Literatür okuma

Araştırma

Öğretmevb



%16,0 %17,9

%41,5

%17,9

%6,6

Çok az Az Orta İyi Çok iyi

Asistanların çekirdek eğitim müfredatı 
konusundaki bilgi düzeyleri

BİLGİ DÜZEYLERİ



%1,9

%20,8

%45,3

%26,4

%5,7

KESİNLİKLE HAYIR HAYIR KARARSIZIM EVET KESİNLİKLE EVET

Tıbbi Mikrobiyoloji  Ana dal / Yan dal eğitiminiz süresince, eğitim 
almış olduğunuz kurum "Tıbbi Mikrobiyoloji Ana dal veya ilgili 

Yan dal Çekirdek Eğitim Müfredatını uyguluyor mu?"



Geri bildirimler

• İhale eğitimi

• Yan dal bilim dallarında eğitim eksiklikleri var

• İç rotasyonlarda eğitmenlerden teorik ders dinleme talebimiz var

• Kurumlar arası rotasyonlara destek verilmesi

• Kan bankacılığı rotasyonuna önem verilsin, süresi uzatılmalı



%1,9

%20,8

%45,3

%26,4

%5,7

KESİNLİKLE HAYIR HAYIR KARARSIZIM EVET KESİNLİKLE EVET

Çekirdek Eğitim Müfredatının mevcut halinin bilgi ve 
pratik düzeyi yüksek uzmanlar yetiştireceğini düşünüyor 

musunuz?

GÜVEN DÜZEYLERİ



Kurumunuzda kaç eğitici bulunuyor?
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EĞİTİMDE EN ÇOK SORUN YAŞANAN BÖLÜMLER

SAYILAR



Anket özeti

• Çekirdek Eğitim Müfredatı hakkında bilgi düzeyi ve ÇEM’in
uygulanmasının yeterli uzman yetiştireceğine olan inanç… %32

• İç rotasyon sürelerine uyumsuzluk… %37

• Dış rotasyonlardan %63 geri çağrılma

• 54 katılımcının en fazla 4 eğiticisi bulunuyor (~%42 asistan yetersiz 
buluyor).. 

• Eğitimde sorun yaşanan alanlarda homojen dağılım

• Kan merkezi rotasyonlarında %48 yapılmadığı geri bildirimi

• Mekan ve donanım standartlarını yetersiz bulanlar… %34



Türkiye’de Akreditasyon

• 2000’li yılların başlarında başlayan çalışmalar sonucunda mezuniyet
öncesi ve sonrası eğitim programları için standartlar geliştirilmiştir.

• Standart hekim yetiştirmezsek, standart uzmanlar da yetiştirmemiz
mümkün olmayacaktır.
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