
 
Genişletilmiş Eğitim Müfredatı (GEM) 

 

Melek DEMİR 
 
 

 
 
 
 

Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı   
 
 



 Genişletilmiş eğitim müfredatı (GEM)  nedir? 

 Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEM v.2.1 temelinde kurumsal  GEM nasıl 

hazırlayabiliriz 

 

 

Sunum içeriği 



Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEM v.2.1 bize ne sağlıyor? 



• Kurumsal genişletilmiş müfredat oluşturmada 
yol gösterici 

 

• Öğrenim hedefleri için bir çerçeve oluşturuyor 

 

• Hazır şekilsel bir format sağlıyor 

 

 

 



• Minumum gereklilikleri işaret ediyor 

 

 

 

 

 

Klinik 
yetkinlikler 

 

Girişimsel 
yetkinlikler 

 

mekan 
donanım 

standartları 

Eğitici 
standartları 
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Yetkinlikler 
 

eğitim 
etkinlikleri 

 

ölçme 
değerlendirme  

  alanlarında kurumları kısıtlayan değil,  
  özgünlüğüne olanak tanıyan bir doküman 



Genişletilmiş müfredat nedir? 



Genişletilmiş Müfredat  
 

• Eğitim kurumunun, bir uzmanlık dalında 
TUKMOS çekirdek müfredatına ek olarak kendi 
kurumunda kazandırdığı yetkinlikleri ve diğer 
bileşenlerini içeren müfredattır 
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Çekirdek müfredat hazırlama kılavuzu-2013   



Genişletilmiş Müfredat  
 

• bir uzmanlık öğrencisinin o eğitim kurumunu 
tercih etmesini sağlayan, 

•  eğitim kurumunu benzeri diğer kurumlardan 
farklı kılan 

•  öne çıkaran özellikleri içermelidir 
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Kurumun öne çıkan özellikleri  

 
• eğitimin amaç ve hedefleri 

•  öğrenme ve öğretme yöntemleri 

•  ölçme ve değerlendirme süreçleri 

•  eğitim kaynakları ve program değerlendirme 
yöntemlerine ait olabilir.  

 
 Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS   

Çekirdek müfredat hazırlama kılavuzu-2013   



• Bir kurum kendi genişletilmiş müfredatını 
hazırlarken TUKMOS çekirdek müfredatını 
inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapmalıdır 
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1. Müfredatın amaç ve hedeflerinin önüne,  

 kurumsal  

– Misyon 

– Vizyon 

–  değerler  

– ve varsa hedeflerin yazılması 

2. Müfredatta belirlenen yetkinliklere ek olarak  

– kurumda kazandırılan yetkinliklerin eklenmesi 
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3. Kurumda var olan ve farklılık gösteren  

– öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yazılması 

 

4. Aday öğrencilere tanıtımında gösterilen 
farklılıkların eklenmesi 
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 Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEM v.2.1 temelinde   

 Kurumsal Genişletilmiş Tıbbi Mikrobiyoloji 
Müfredatı (Eğitim programı) nasıl  
hazırlayabiliriz? 



 Nerden Başlamalı? 
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Başlık ve İçindekiler 



1. Müfredatın amaç ve hedeflerinin önüne,  

 kurumsal misyon, vizyon,  değerler ve varsa 
hedeflerin yazılması 

 





Amaç ve hedefler 
 





Tarihçe  

 



2. Müfredatta belirlenen yetkinliklere ek olarak  

– kurumda kazandırılan yetkinliklerin eklenmesi 

 



ÇEM v.2.1 • KLİNİK YETKİNLİKLER 



GEM-örnek 



• GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER 
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GEM-örnek 



3. Kurumda var olan ve farklılık gösteren  

– öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yazılması 

 



GEM- örnek 



Kurumun öne çıkan özellikleri   
– eğitim kaynakları ve program değerlendirme 

yöntemleri 





     Kurumun öne çıkan özellikleri   

– Ölçme-değerlendirme süreçleri  



GEM -örnek 



GEM -örnek 



     Kurumun öne çıkan özellikleri   
– eğitim kaynakları ve program değerlendirme 

yöntemleri 



 



Özet 

GEM 

• Uzmanlık öğrencisinin o eğitim kurumunu 
tercih etmesi için 

–  eğitim kurumunun benzeri diğer kurumlardan 
farklı kılan yönlerini ortaya koyan  

– Kurumun öne çıkan  özelliklerine vurgu yapan 

– Eğitici ve eğitilen için yol gösterici  

 bir eğitim dökümanıdır 

 


