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ÇEM sunu planım 

• Tıbbi Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Müfredatı 
(ÇEM) nedir, amacı nedir? 

• ÇEM in bağlayıcılığı nedir? 

• ÇEM’in onaylanması 

• ÇEM nasıl kurgulanmıştır yapısı ve 
komponentleri neledir? 

• ÇEM bize neler getirmektedir? 

 

 

 



ÇEM’in amacı nedir? 

• Müfredat: Öğretim Programı, curriculum 

• ÇEM; evrensel bilim kriterlerini önceleyen, 
uzmanlık eğitiminin asgari bilimsel 
standartlarını belirlemek ve ayrıca ülke 
gereksinimleri doğrultusunda eğitim veren 
kurumların asgari mekan, donanım ve insan 
gücü  standartları  için  yol gösterici bir rehber 
olarak hazırlanmıştır 

 



ÇEM’in hedef kitlesi kimlerdir? 

• Hedef kitle; uzmanlık öğrencileri, eğiticiler, 
uzmanlık eğitimi veren kurumlar (üniversiteler 
S.B eğitim ve araştırma hastaneleri) ve eğitimi 
etkileyen diğer tüm paydaşlardır. 

 



ÇEM’in bağlayıcılığı nedir? 

• Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminde mutlaka 
karşılamamız gerekli olan 

• ASGARİ  
– Bilimsel, tutumsal ve beceri kriterlerini (eğitimin kapsamı),  

– Kurumun eğitici nitelik ve sayılarını 

– Kurumun mekan ve donanım kriterlerini 

– Mecburi olan birim dışı rotasyonlarını ve rotasyon öğrenim 
hedeflerini 

– Öğrenme ve öğretme yöntemlerini  

Tanımlar ve şart koşar. 

– Ölçme ve değerlendirme yöntemleri henüz mevcut ÇEM de 
     tanımlanmamıştır.  



2.2 ÇEM’in onaylanması?  

 
• Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEM’i onaylanıp 

23.05.2016 tarihinde TUK’un resmi 
sitesinde yayınlanmıştır.  

• Tıbbi Mikrobiyoloji Komisyonu her 
zaman Türk Tıbbi Mikrobiyoloji 
Yeterlik Kurulu (TTMYK) ile birlikte 
çalışmıştır. 



ÇEM’in yapısı nasıldır? 

1. Giriş 

2. Müfredat Tanıtımı 

3. Temel Yetkinlikler 

  3.7 Hizmet Sunucusu olarak Tıbbi Mikrobiyoloji 
Uzmanlığı 

    3.7.1 Klinik Yetkinlikler 

    3.7.2 Girişimel Yetkinlikler 

4. Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri 

5. Eğitim Kaynakları 

6. Birim dışı rotasyonlar ve hedefleri 

 

 



2. Müfredat tanıtımı 

• Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitiminin 
amacını, kapsamını, uzmanlık eğitimi süresini 
ve laboratuvarlarda geçirilmesi tavsiye edilen 
süreçleri, asistan kıdemlerini ve kariyer 
olasılıklarını tarif eder. 



2. Müfredat Tanıtımı 

• Uzmanlık Eğitimi 
süreci 4 yıldır 

• Birim içindeki 
rotasyonlar tavsiye 
niteliğindedir ve 
eğitim kurumları bu 
süreleri  kendileri 
belirleyebilirler 
 

• Genel mikrobiyoloji (1 ay),  
• İmmünoloji (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)  

 



 
2. Müfredat Tanıtımı 

2.3 Kıdemler 
Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde iki kıdem vardır. Her 
kıdem aşamasının, uygun yöntemler ile değerlendirilmesi 
önerilir.  
 
1. Kıdem: Acil yaklaşımlardan başlamak üzere asistanın 
uzmanlığı süresince en çok karşılaşacağı ve en kritik kararları 
vereceği süreçleri kapsar. Bu süreçler aslında her iki kıdemde 
de öğretilir ve pekişmesi sağlanır. 

 
2. Kıdem: Asistanın daha üst düzey bilgilerle ve becerilerle 
donatıldığı ve akademik düzeyde düşünebilmesini sağlayıcı 
eğitim verilir. Tez süreci de bu süreçte oluşur ve sonlanır.  



2. Müfredat Tanıtımı 

2.4 Kariyer olasılıkları Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanının 
Üniversite, Sağlık Bakanlığı ve özel hastane ve şirketlerde 
çalışma alanları, iş olanakları, akademik yükselme, ve yan 
dal uzmanlıkları tanıtılmıştır.  
 
Yan dal uzmanlıkları 
1. Tıbbi Viroloji  
2. Tıbbi Mikoloji  
3. Tıbbi Parazitoloji  
4. Temel İmmünoloji  
 
Ek anadal uzmanlığı: 3 yıl çalışmak kaydı ile Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı 

 



Yetkinlikler 

Yetkinlik ne demektir? 

• Yetkinlik, bir uzmanın bir iş ya da işlemi gerektiği 
gibi yapılabilmesi için kritik değer taşıyan, eğitim 
ve öğretim yoluyla kazanılıp iyileştirilebilen, 
gözlenip ölçülebilen, özellikleri daha önceden 
tarif edilmiş olan, bilgi, beceri, tutum ve 
davranışların toplamıdır.  
– Temel Yetkinlikler 

– Klinik Yetkinlikler 

– Girişimsel Yetkinlikler 



Temel Yetkinlikler 

 



Temel Yetkinlikler-Tıbbi Mikrobiyoloji 

Mesleki etik ve insani değerler çerçevesinde (değer 
ve sorumluluk sahibi) bir laboratuvarı yönetebilen 
(yönetici) birlikte çalışmaya uygun, (ekip üyesi), 
doğru iletişim kurabilen, koruyucu sağlık 
hizmetlerini önceleyen, sürekli kendini geliştirebilen 
ve idaresindeki personele öğretebilen (öğrenen ve 
öğreten) ve Mikrobiyoloji Laboratuvarını sevk ve 
idare edebilecek mesleki bilgi, beceri ve tutumları 
kazanmış (hizmet sunucusu) uzmanlar 
yetiştirmektir. 



• Hizmet sunucusu temel yetkinlik 
alanındaki yetkinlikler, kullanılış 
yerlerine göre iki türdür:  
 

• Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, 
sosyal ve/veya metodolojik 
becerilerini tıbbi kararlar 
konusunda kullanabilme 
yeteneğidir;  

• Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, 
kişisel, sosyal ve/veya 
metodolojik becerileri tıbbi 
girişimler konusunda 
kullanabilme yeteneğidir (lab 
benchwork) 
 



KLİNİK YETKİNLİK İÇİN KULLANILAN 
TANIMLAR VE KISALTMALARI*  

 •   
• 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 

 





Girişimsel Yetkinlikler 

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığına Özgü Girişimsel 
Yetkinlikler Tablosunun Açıklamaları: 

• Girişimsel (İşlemsel) yetkinlikler, Tıbbi 
Mikrobiyoloji laboratuvar ortamında, genel 
yetkinliklerde belirtilen tüm yetkinliklere 
uygun olarak tasarlanmış laboratuvar 
yöntemlerini kullanarak gerçekleştirdiğimiz 
tüm klinik tanı işlemleridir (lab. benchwork). 

 



Girişimsel Yetkinlikler 

• 1.Düzey: İşlemin nasıl yapıldığı konusunda bilgi 
sahibi olmayı ve bu konuda gerektiğinde açıklama 
yapabilecek düzeyde olmayı ifade eder. 

• 2.Düzey: Acil bir durumda/gerektiğinde, kılavuz 
veya yönerge eşliğinde veya yüksek süpervizyon 
altında bu işlemi yapabilmeyi ifade eder. 

• 3.Düzey: Karmaşık olmayan işlemlerde tek başına 
uygulayabilmeyi ifade eder. 

• 4.Düzey: Karmaşık olsun veya olmasın, her örnek 
için, kendi başına yetkin bir şekilde baştan sona 
işlemi gerçekleştirebilmeyi ifade eder. 
 





Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri 

TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve 
öğretme yöntemleri üçe ayrılmaktadır: 
“Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri” (YE), 
“Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri” (UE) ve 
“Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri” 
(BE).  

 



Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri 

4.1 Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) Yapılandırılmış 
Eğitim (YE) (Kuramsal Eğitim) :  Yapılandırılmış kuramsal 
eğitim, düzenli bir program temelinde gerçekleştirilmelidir.  
  4.1.1. Sunum 
  4.1.2. Seminer 
  4.1.3. Olgu tartışması 
  4.1.4. Makale tartışması 
  4.1.5. Dosya tartışması 
  4.1.6. Konsey 
  4.1.7. Kurs 
  4.1.8. .. 
 
 



Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri 

• 4.2 Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) B) İşe 
Dayalı Uygulamalı Eğitim (çalışma alanında 
eğitim) (UE)  

•  İşe dayalı uygulamalı eğitimde, Tıbbi 
Mikrobiyoloji uzmanlarında olması gereken 
becerilerde tam yeterliliğin kazanılması 
hedeflenmelidir. 

• Hangi hastalık/numuneye hangi testlerin 
çalışılacağına karar verir. 

 

 



Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri 
4.2.2. Ayaktan hasta bakımı: Öğrenci gözlem altında kültür 
ve serolojik numunelerin değerlendirmesini yapar ve tanı için 
laboratuvar test  seçeneklerine karar verir.   

4.2.3. Laboratuvar alanında eğitim (İş başında 
uygulamalı eğitim) 
 4.2.3.1. Laboratuvar viziti Laboratuvar vizitleri ile öğrenciler hem 
geribildirim alarak, hem de bu deneyimi izleyerek öğrenirler. Eğitici 
yönlendirmesi ile klinik örneklerin ve sonuçların tartışılması ve durumun 
gerçek ortamda gözlemlenerek öğrenilmesi sağlanır.  

   4.2.3.2. Nöbet Nöbetlerde sık kullanılması gereken 
yetkinliklerin 1’inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmış 
olmaları bu açıdan önemlidir. 

   4.2.3.3 Girişim (Laboatuvar testleri) Tanı ve tedaviye yönelik 
tüm girişimler, eğitici tarafından gösterildikten sonra belli bir kılavuz eşliğinde 
basamak basamak gözlem altında uygulama yoluyla öğretilir.  Laboratuvardaki 
uygulanan tüm yöntemler girişim başlığı altında toplanabilir. 

 
 



Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri 

4.3. Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri 
(BE)   

  4.3.2. Ayaktan hasta/materyal takibi 

   4.3.3. Akran öğrenmesi 

   4.3.4. Literatür okuma 

   4.3.5. Araştırma 

   4.3.6 Öğretme 

   4.3.7. Diğer 

 



5-Eğitim Kaynakları 

5.1 Eğitici Standartları 
• Üniversitelerde en az biri profesör veya doçent olmak 

üzere en az üç, eğitim ve araştırma hastanelerinde 
(EAH) biri eğitim görevlisi olmak üzere en az üç eğitici* 
bulunmalıdır.  

• * Eğiticiler üniversitelerde profesör, doçent, yardımcı 
doçent, EAH’larda eğitim görevlisi, başasistan, profesör 
ve doçentlerdir. 

Eğiticilerin; 
• -Mevzuata göre Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi 

vermeye yetkili olmaları, 
• -eğitici başına en çok 3 uzmanlık öğrencisi olmalıdır. 

 
 



5-Eğitim Kaynakları 

5.2 Mekan Standartları 

Mekân Standart 

1. Seminer Salonu-Kütüphane (birimde veya kurumda) + 

1. Laboratuvar çalışma alanı* + 

1. Ofis alanları + 

1. Laboratuvar dışı çalışma alanı + 

1. Depo + 

1. Sterilizasyon Ünitesi + 

1. Örnek Alma Birimi + 



5.3 Donanım Standartları 

Araç-gereç Standart 
Sınıf 2 Biyolojik Güvenlik Kabini 1 

Çift eğitim başlıklı binoküler ışık 

mikroskobu 

1 

Floresan mikroskop 1 

Etüv 3 

Santrifüj 4 

Manuel ve otomatize 

immunoassay sistemleri 

1’er 

Otoklav 1 

Pastör fırını 1 

Vorteks 1 

Araç-gereç Standart 
Manyetik karıştırıcı 1 

Çalkalayıcı 1 

Derin dondurucu 1 

Kit saklama dolabı 1 

Hassas/ Dijital Terazi 1 

Otomatik pipet seti 1 

Moleküler çalışmalar İçin 

ekstraksiyon 

amplifikasyon ve 

elektroforez sistemi 

1’er 



Birim Dışı Rotasyonlar ve rotasyon 
hedefleri 

 ROTASYON SÜRESİ (AY) ROTASYON DALI 

3 

Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji 

1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

1 Tıbbi Biyokimya 

1 Halk Sağlığı  



Birim Dışı Rotasyonlar ve rotasyon 
hedefleri 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ROTASYONU 

KLİNİK YETKİNLİK HEDEFLERİ 

  

Yetkinlik Adı Yetkinlik Düzeyi 
Enfeksiyonların klinik tabloları ile etkenlerin ilişkisi B 

Özel konakta fırsatçı enfeksiyonlar ve etkenler B 

Enfeksiyon hastalıklarının temel bulaşma yolları B 

Ulusal temel aşı takvimi ve erişkin aşılama programı B 

Akılcı antimikrobiyal kullanım ilkeleri B 

Klinikte antimikrobiyallere direnç ve gelişimine karşı alınacak önlemler B 
    

GİRİŞİMSEL YETKİNLİK HEDEFLERİ 

Yetkinlik Adı Yetkinlik Düzeyi 
Serviste hasta takibi, yoğun bakım vizitleri ve konsültasyonlar 1 

Enfeksiyon kontrolü vizit ve çalışmalarına katılım, hastane enfeksiyonları izlemi 
1 

Hastane enfeksiyonları ve hastane kaynaklı salgın durumunda hastalardan ve 
çevreden örnek alma 

2 

Salgın durumunda klinik yaklaşım 1 

Hastane enfeksiyonlarına klinik yaklaşım 1 



Ölçme ve değerlendirme 

• ÇEM ve genişletilmiş eğitim programlarının 
çıktılarını oluşturduğu, Tıbbi Mikrobiyoloji 
eğitiminin özgün dinamiklerinin de dikkate 
alındığı bir ölçme değerlendirme metodolojisi 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

• Eğitimin özelliğine göre (temel yetkinlik, klinik 
yetkinlik, girişimsel yetkinlik) ölçme 
değerlendirme modellerinin planlanması 
gerekmektedir. 



ÇEM bize ne getirmektedir (özet)? 

• Minimum eğitim, mekan, eğitici ve donanım standartlarının belli 
olduğu ulusal Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi programı 

• Ülke çapında standart eğitim 
• Eğitim kurumlarının genişletilmiş eğitim programı için minimun baz 

oluşturması 
• Eğitim Kurumlarının akreditasyon standartlarının oluşturulması 
• Eğitim yöntemlerinin oluşturulması 
• Ölçme değerlendirme yöntemlerine baz oluşturması 
• Gerçek zamanlı asistan karnelerinin düzenlenmesi (portfolyö) 
• Resmi kurumlar nezdinde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığının 

haklarının savunulabilmesi 
• Doktora-Uzmanlık ayırımının program bazında farklılığı 



SUNUM SONU 

TEŞEKKÜRLER 



ÇEM’in uygulanmasındaki sorunlar 
neler olabilir?  

TUEK Çalıştayı sınav grubu raporundan alıntıdır(26-27 Mayıs 2016-
Sağlık Bilimleri Üniversitesi) 
• Denetlemenin olmaması, hizmetin ön planda tutulup eğitimin geri 

planda tutulması 
• Müfredat uygulamasının kayıt altına alınabilmesindeki eksiklikler 
• Eğitim amacıyla kullanılması gereken malzeme ve cihaz temininde 

zorluk 
• Eğitim üzerinde idarecilerin olumsuz yönde yetki kullanması 
• Asistanların müfredatta olmayan yerlerde görevlendirilmeleri (acil 

servis gibi) 
• Eğitim kaynaklarındaki asgari şartların her merkezde aynı olmaması 
• Müfredatta kongre sempozyum gibi faaliyetlerin yer almaması 



Nasıl Ölçüyoruz? – Basamakların Anlamları 

Ne olduğunu bilir 

Gösterir 

Nasıl olduğunu bilir 

Yapar 

Bilişsel 

Performans 
Bilişsel,  
Duyuşsal, 
Beceri Bilginin, Becerinin ve Tutumun 

simüle bir ortamda kullanılarak 
sorun çözülmesi 

Bilginin, Becerinin ve Tutumun gerçek 
bir ortamda kullanılarak sorun 
çözülmesi 

Bilginin kullanılması ile 
sorunun kağıt üzerinde 
çözülmesi 

Bilginin hatırlanması 
ile sorunun kağıt 
üzerinde çözülmesi 



Nasıl Ölçüyoruz? - TUKMOS Alanları ve 
Sınav Basamakları İlişkisi 

Ne olduğunu bilir 

Gösterir 

Nasıl olduğunu bilir 

Yapar 

Bilişsel  
Veya Teorik  
Sınavlar 

Performans 
veya 
Uygulama  
Sınavları 

TEMEL YETKİNLİKLER 
Sadece Uygulama Sınavı 

KLİNİK YETKİNLİKLER 
KLİNİK YETKİNLİKLER 
Teorik ve Uygulama Sınavı 

KLİNİK YETKİNLİKLER 
GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER 
Teorik ve Uygulama Sınavı 


