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1970'lerden sonra, bağışıklığı baskılanmış konakta mantar hastalıklarının artan insidansı, 

tıbbi mikoloji farkındalığı ve ilerlemeyi teşvik etmiştir.



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

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)/ 2.kıdem döneminde 

 parazitoloji (3 ay), 

 hastane enfeksiyonları mikrobiyolojisi (2 ay), 

 laboratuvar yönetimi ve etiği (2 ay), 

 kan merkezi (1 ay) ,

 seçmeli (5 ay) şeklinde planlanmalıdır.

Tüm araştırma görevlilerinin müfredatı okuması gerekli!

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


Anket değerlendirmesi

 Uzmanlık eğitimimizde mevcut durumun gözden geçirilmesi 

 Ülkemizin değişik bölgelerinden araştırma görevlileri 

 Görüşlerini kapsamlı ve nesnel bir şekilde 



 Anket değerlendirmesi 

• 164 araştırma görevlisi 

(92 Üniversite hastanesi/büyükşehir, 56 Eğitim araştırma hastanesi, 

16 Üniversite hastanesi/büyükşehir dışı)

• 21 soru  (mikoloji ile ilgili)



 Asistan dersleri düzenli olarak veriliyor mu?

Evet (42) / Hayır(58)

➢ Mikolojik örnek alımı ve ekim teknikleri konusunda eğitim aldınız mı?

Evet (75)/ Hayır (23)

➢ Mikolojik boya hazırlama eğitimi aldınız mı?

Evet (65)/ Hayır (33)

➢ Temel mikolojik mikroskopi tekniklerine hakim misiniz, eğitim aldınız mı? 
(Gram, Çini mürekkebi, laktofenol pamuk mavisi, KOH)   Giemsa

Evet (80)/ Hayır (17)



 Özel Boyama teknikleri konusunda bilgi sahibi misiniz, eğitim aldınız mı? (Gomori
gümüşleme boyası, Kalkoflor beyazı)

Evet (30) / Hayır(68)

➢ Mikolojik panik bildirimi konusunda eğitim aldınız mı?

Evet (20) / Hayır(36)

➢ Her gün mantarlar ile ilgili vizit/plak değerlendirmesi/okuma yapıldı mı?

Evet (63) / Hayır(32)

➢ Mikolojide mayaların geleneksel tanımlama yöntemleri konusunda eğitim 
aldınız mı?

Evet (83) / Hayır(14) Thank you for your attention!



 Mikolojide maya ve küflerin otomatize/yarı otomatize tanımlama 

yöntemleri konusunda eğitim aldınız mı?

Evet (71) / Hayır(26)

 Mikoloji için MALDI-TOF MS tecrübe ettiniz mi?

Evet (63) / Hayır(34)

➢ Mikolojide küflerin tanımlanması konusunda eğitim aldınız mı?

Evet (79) / Hayır(18)

➢ Lam kültürü ("slide culture") yaptınız mı?

Evet (41) / Hayır(56)



 Dermatofitleri tanımlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrendiniz mi?

Evet (64) / Hayır(33)

➢ Antijen testleri (galaktomannan, kriptokok gibi) konusunda eğitim aldınız mı?

Evet (50) / Hayır(47)

➢ Antifungal duyarlılık testi çalıştınız mı?

Evet (68) / Hayır(38)

➢ Mikolojide sıvı mikrodilüsyon yöntemi kullandınız mı?

Evet (43) / Hayır(52)



 Mikolojide disk difüzyon (CLSI) eğitimi aldınız mı?

Evet (26) / Hayır(71)

➢ Mikolojide gradient strip test ve/veya otomatize cihazları tecrübe ettiniz mi?

Evet (40) / Hayır(56)

➢ Antifungal direnç mekanizmalarını konusunda eğitim aldınız mı?

Evet (38) / Hayır(59)

➢ Antifungal duyarlılık testlerinin yorumlanması konusunda eğitim aldınız mı?

Evet (59) / Hayır(38)

➢ Azol agar tarama testi pratiği ve yorumlanması konusunda eğitim aldınız mı?

Evet (8) / Hayır(89)

Besiyeri hazırlama

İç ve dış kalite kontrol çalışmaları

Proje yazma!!! 



Öneriler

 Araştırma görevlisi karnesinin güncel olarak doldurulması,

takibinin artırılması

düzenli şekilde (en az yılda bir) kıdem düzeylerine göre sınav uygulaması

Gelişim dosyası, portfolyo hazırlama

 Online karne uygulaması ile asistan/araştırma görevlisi

karnelerine standardizasyon getirilmesi

 Eğiticilerin de yeterliliğinin denetlenebilmesi, araştırma görevlilerinin

geribildirim yapabilecekleri bir sistem kurulması

 Uzman hekimlerin eğitime katkılarının arttırılması



 Bilgi paylaşımından ziyade deneyim paylaşımı, 

yıllık seminerler, vaka ve literatür toplantılarının eğitim yılı öncesi 

planlanması ve düzenli bir şekilde yapılması   

 Yeterlilik sınavı uygulaması yaygınlaştırılmalı

 Teorik olarak yeterlilik sınavı yapılabilir, pratik ile desteklenmeli



 Araştırma görevlilerinin kurumda bulunmalarının öncelikli amacı eğitim 

 Kurumlar arası eğitici sayısında standardizasyon  

 Her kurumun çekirdek eğitim müfredatı baz alınarak hazırlanan bir 

uzmanlık eğitim programının olması ve eğitimin akreditasyonuna yönelik 

çalışmalar



 Uygulamada yaşanan sorunların, dikkate alınacağı, 

 Varsa eksikliklerinin tespiti ve düzeltici faaliyetler

 Güncel, işlevsel ve standardize edilmiş asistan eğitim programları 

düzenlenip, uygulanmalı



MİKOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

Uzmanlık eğitiminin 12-24. ayları arasında (3 Ay) 

 Eğitim amaçları:

 Mikoloji Laboratuvarı’nın çalışma düzeninin öğrenilmesi

 Örneklerin ve yapılan testlerin tanınması

 Mikolojide uygulanan test yöntemlerinin teorik temellerinin öğrenilmesi ve uygulanması.

 Etkenlerin teorik bilgilerinin desteklenmesi

Çalışma düzeni:

 1.ve2.haftalar: Laboratuvarın tanınması ve kliniklerden gönderilen örnekleri kabul ve işlenme 
şekline göre ayırma.

 3-6. haftalar (4 hafta): Örneklerin işlenmesi, direkt mikroskobik inceleme için preparat 
hazırlama, değerlendirme ve ekim yöntemleri, 

 7-8. haftalar (2 hafta):Üretilen maya mantarı ve küflerin identifikasyonu

 9-12. haftalar (4 hafta):Serolojik testler ve antifungal duyarlılık testlerinin yapılması, 

sonuçların değerlendirilmesi ve yorumu.



Teorik konular:

 Klinik mikolojiye giriş (mantar hücresinin yapısı, metabolizması, genetiği,sınıflaması)

 Mantar enfeksiyonlarınınlaboratuvartanısı(genelilkeler:örneklerinalınması,laboratuvara

ulaştırılması, besiyerleri, kültür yöntemleri ve sonuçların raporedilmesi)

 Mayaların identifikasyonu

 Dermatofitlerin identifikasyonu

 Diğer küfler ve difazik mantarların identifikasyonu



 Mantar antijeni arama testleri (Candida, Aspergillus ve Cryptococus) ve 

yorumu

 Antifungal ilaçlar, duyarlılık testleri, değerlendirilmesi ve test sonuçlarının 

hastabilgileri ile birlikte yorumu

 İmmün baskılı hastalarda görülen mantar enfeksiyonları

 Rutin ve araştırma için test yöntemlerinin seçimi



Eğitim hedefleri: Bu süreç sonunda;

 Teorik tartışma konularına ilişkin teorik bilgileri almış olur

 Belirlenen yöntemleri önce izleyecek, sonra belirlenen sayılarda yaparak 

“kendisi yapabilir” hale gelir

 Uygulanan kültür, identifikasyon, duyarlılık yöntemlerini ve antijen testlerini 

değerlendirebilir

 Elde edilen test sonuçlarını hasta bilgileri ile birlikte yorumlayabilir



 Gelişmekte olan ülkelerden bildirilen mikoz olguları “mikolojik buzdağının” tepesini olus ̧turmakta, 

Bununla ilgili olarak yapılması gerekenler

 a) Tanı ve bölgesel referans laboratuarlarının kurulması: ISHAM ve ilgili dernekler ulusal ve uluslararası 

kurulus ̧lardan mali ve diğer gereken desteğin alınmasında yardımcı olabilirler. 

 b) Temel mikoloji kursları: Tanısal yöne ağırlık veren kurslar desteklenmeli. 

 c) Laboratuar teknisyenlerine yönelik temel laboratuar tekniklerini içeren kısa ve pratik kurslar 

verilmelidir. 

 Aynı zamanda klinisyenlere yönelik olarak mikoz gerçeğini tekrar hatırlatmak ve patologlar için de 

tanısal desteği arttırabilmek için faaliyetler

 d) Mikologlar arasında daha iyi bir iletişimin sağlanması

 e) Kalite kontrol programlarının uygulanması: Klinik mikrobiyolojinin diğer alanlarında da mutlaka 

uygulanmalı

Steinbach et al(2004). Status of medical mycology

education. 






