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1. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI VE HEDEFLERİ AÇIKLAMALAR/ÖNERİLER 

 Evet                         Hayı
r 

Kısmen 

Eğitim programının amaç ve hedefleri yazılı olarak var mı? (Belge 1)     

Eğitim programının uzmanlık öğrencisinden beklenen mezuniyet yetkinlikleri 
tanımlanmış mı? (Belge 2) 

    

Eğitim programı eğiticiler ve eğitim alanlar tarafından bilinmesi hangi yöntemle bilinmesi 
sağlanmış? 

    

 

2.EĞİTİM PROGRAMI ve SÜRECİ AÇIKLAMALAR/ÖNERİLER 

 Evet                         Hayır Kısmen 

Uzmanlık eğitimi için yapılandırılmış ve yazılı hale getirilmiş bir 
eğitim programı var mı? (Belge 3) 

    

 

Eğitim programı uzmanlık eğitime başlarken öğrencilere veriliyor mu 
veya ulaşılabiliyor mu? 

    

Eğitime başlarken birim oryantasyon (uyum) eğitimi veriliyor mu? 
(Belge 4) 

    

Eğitime başlarken hastane-fakülte oryantasyon (uyum) eğitimi 
veriliyor mu? (Belge 5) 

    

Yıllık yazılı bilimsel eğitim takvimi oluşturulmuş mu? (Belge 6)     
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Eğitim programınızda aşağıdaki etkinliklerden hangisi/hangileri 
yapılıyor? 

 

a. Öğretim üyesi dersleri (Belge 7)     

b. Uzmanlık öğrencisi seminerleri (Belge 8)     

c. Makale saatleri  (Belge 9)     

d. Olgu sunumları (Belge 10)     

e. Simülasyon eğitimi Belge 11     

f. Disiplinler arası ortak toplantılar (Belge 12)     

Eğitim programında belirtilen toplantılara düzenli olarak katılım 
belgeleniyor mu? (Belge 13) 

    

Öğrenme hedeflerinin kurumda karşılanamadığı durumlarda, bu 
durumun nasıl karşılandığı açık ve net olarak açıklanmış mı? 
Uzmanlık öğrencileri gerektiğinde kurum dışında rotasyonlara 
gönderiliyor mu? (Belge 14) 

    

Dış rotasyon anlaşması (programı) var mı? (Dış rotasyon hedefler, 
içeriği ve değerlendirme yöntemleri) (Belge 15) 

    

Akranlar ve diğer sağlık alanı çalışanları ile multidisipliner bir ekip  
çalışması içinde öğrenmeyi  destekleyen kanıtlar (çalışma programı, 
nöbet, ortak hizmet içi eğitim programı vb.)  var mı? (Belge 16) 

    

Öğrenme hedefleri, eğitim yöntemleri ile ilişkilendirilmiş belirtke 
tablosu oluşturulmuş mu? (GELİŞİM STANDARDI) (Belge 17) 
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Paydaşların eğitim programlarının yapılandırılmasına katkılarını 
belirten yazılı açıklama, doküman var mı? (Belge 18) 

    

 

3. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AÇIKLAMALAR/ÖNERİLER 

  Evet                         Hayır Kısmen 

Uzmanlık öğrencilerine ait kişisel eğitim dosyaları oluşturulmuş mu? 
(Belge 19) 

    

Uzmanlık öğrencilerinin eğitim dosyası içinde lisans diploması örneği 
var mı? 

    

Kurumunuzda kişisel uzmanlık öğrenci karnesi ve/veya portfolyo 
uygulaması var mı? (Belge 20) 

    

Her uzmanlık öğrencisine program başında güncel genişletilmiş 
eğitim müfredatının (GEM) dokümanı (eğitim takvimi, görev 
tanımları vb) veriliyor mu? (Belge 21) 

    

Eğitim sürecine ilişkin, uzmanlık öğrencisi bir plan dahilinde ve 
düzenli olarak eğiticilere yazılı ve/veya sözlü geribildirim veriyor mu? 
(Belge 22) 

    

Eğitim sürecinde bilimsel araştırma yönetimi, sunumu ve yayın 
haline getirme yetkinliği destekleniyor mu? (Belge 23) 

    

Uzmanlık öğrencisinin katıldığı multidisipliner toplantı/komisyon/ 
konsey çalışmaları ve sorumlu olarak tuttukları nöbetlere ilişkin 
belgeler var mı? (Belge 24) 
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Uzmanlık öğrencilerine ait oluşturulmuş olan karne uygun ve etkin 
olarak kullanılıyor mu? 

    

Uzmanlık öğrencilerine eğitimlerinin bir bölümünde bir laboratuvar 
bölümünü gözetim altında yönetme sorumluluğu verilmiş mi?  
(Belge 25) 

    

Kurumdan uzmanlık öğrencisi olarak yeterlik sınavına giren ve teorik 
yeterliliği geçen var mı? (Belge 26) 

    

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık dernekleri çatısı altındaki 
etkinliklerde yer aldığına dair kanıtlar (dernek üyeliği, toplantı 
katılım belgesi vb)  var mı?  (Belge 20’den kontrol edilecek) 

    

Uzmanlık öğrencilerine eğitimin başlangıcında verilmiş eğitim 
programı ve eğitim takvimi var mı? (Belge 27) 

    

Uzmanlık öğrencilerinin bilimsel araştırma makaleleri, sözlü/poster 
sunumları ve bilimsel toplantılara katıldıklarına dair dokümanlar var 
mı? (Belge 20’den kontrol edilecek) 

    

Tıbbi Mikrobiyoloji  (TM) alanında uzmanlık öğrencisinin bilimsel 
gelişmeler doğrultusunda, beceri kazandıracak çalışmalara ve 
uygulamalı kurslara katılımları destekleniyor mu? (Belge 28) 

    

Uzmanlık öğrencisi özlük hakları ve eğitim programlarının 
geliştirilmesi konularında bilgilendiriliyor mu? (GELİŞİM STANDARDI) 
(Belge 29) 

    

Uzmanlık öğrencilerinin bir temsilcisi  var mı? (Seçim veya karar 
örneği, belgesi) (Belge 30) 
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Uzmanlık öğrencisi ile ilgili konularda, uzmanlık öğrencisi temsilcisi  
akademik kurul veya diğer toplantılara katılıyor mu? Toplantı  
tutanakları var mı? (Belge 31) 

    

 

4. EĞİTİCİLER AÇIKLAMALAR/ÖNERİLER 

 Evet                         Hayır Kısmen 

Eğitim programının yürütülmesi için yeterli sayı ve nitelikte eğitici var 
mı? (Tablo 3 veya 4’den kontrol edilecek) 

    

Eğiticilerin TTMYK eğitici belgesi var mı? (Belge 32)     

Eğiticilerin bilimsel özgeçmişlerine ulaşılabiliyor mu? (Belge 33)     

Eğitici eğitimi almış eğitici var mı? (GELİŞİM STANDARDI) (Belge 34)     

Ölçme değerlendirme konusunda eğitim almış eğiticiler var mı? 
GELİŞİM STANDARDI) (Belge 35) 

    

Eğiticiler için görev tanımları (uzmanlık eğitiminde aldıkları görevler 
ve sorumluluklar) yazılı hale getirilmiş mi? (Belge 36) 

    

Eğiticilerin eğitim sorumluluklarını yerine getirmeleri izleniyor 
/değerlendiriliyor mu? (Belge 22’den kontrol edilecek) 
Eğitim organizasyonu ve sorumlulukları eğiticilerle paylaşılmış mı? 
(Belge 37-paylaşım yolu açıklanmış olmalıdır) 
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Eğitim programının planlanmasından ve yönetilmesinden sorumlu 
eğitici/ler yazılı olarak tanımlanmış mı? (Belge 38) 

    

Birim içi bilimsel eğitim etkinlik programları planlandığı şekilde 
yürütülüyor mu? (Belge 39) 

    

Uzmanlık eğitiminden sorumlu eğitim sorumlusu var mı?  (Belge 40)     

Kurumda Anabilim Dalı Başkanı veya SB Eğitim Araştırma 
Kurumları’nda Eğitim Sorumlusu değiştiğinde KLİMUD’a yazılı/ e-
posta ile bildiriliyor mu? (Belge 41) 

    

Her uzmanlık öğrencisi için bir eğitim danışmanı atanıyor mu?  (Belge 
42) 

    

Her uzmanlık öğrencisi için bir tez danışmanı atanıyor mu?        (Belge 
43) 

    

Eğiticiler uzmanlık eğitim programını benimsemiş mi?     
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5. EĞİTİM ORTAMI VE KAYNAKLARI AÇIKLAMALAR/ÖNERİLER 

 Evet                         Hayır Kısmen 

Kurum Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programında 
(ÇEP) yer alan alt disiplinleri kapsayan laboratuvarlara ve bu 
laboratuvarlarda çalışılan testlere sahip mi? (Belge 44) 

    

ÇEM’de yer alan testler kurumda yeterli sayı ve çeşitlilikte mi?  
(Belge 45) 

    

Eğitim; kısıtlı bildirim, panik değer bildirimi, uygunsuzluk bildirimini 
(kabul-ret / hata bildirimi gibi uygulamaları) kapsıyor mu?  (Belge 46) 

    

Eğitim, acil/salgın inceleme/ beklenmedik durumlarla ilgili deneyim 
kazanacak uygulamaları kapsıyor mu? (Belge 47) 

    

Eğitim kurumunuzda bulunmayan uygulama / alt yapı eksiklikleri var 
mı? Bu eksiklikleri gidermek için ne gibi çözümler üretilmektedir? 
(Belge 48) 

    

Hastane yatak ve günlük ortalama poliklinik sayısına ulaşılabiliyor 
mu? (Tablo x’den değerlendirilecek) 

    

Kalite el kitabı var mı? (Belge 49)     

Eğitim birimi ve laboratuvarın mimari projesi veya laboratuvarların, 
toplantı salonları; derslikleri, ofis alanları, depo, sterilizasyon ünitesi 
ve örnek alma birimini gösteren belgelere ulaşılabiliyor mu?     (Belge 
50) 
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6. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR/ÖNERİLER 

 Evet                         Hayır Kısmen 

Ölçme ve değerlendirmenin amacı ve hedefleri  yazılı olarak 
tanımlanmış mı? (Belge 51) 

    

Değerlendirmede kullanılacak yöntem ve araçlar yazılı olarak 
tanımlanmış mı? (Belge 52) 

    

Değerlendirmede kullanılan formlara / değerlendirme belgelerine 
ulaşılıyor mu? (Belge 53) 

    

Kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri geçerli, güvenilir ve 
adil mi? 

    

 

Laboratuvarın fiziki donanımı pratik uygulamaların güvenli ve geçerli 
yöntemlerle uygulamasına olanak tanıyor mu?  

    

Uzmanlık öğrencilerinin ve/veya eğiticilerin ulaşabildikleri birimde 
yer alan kütüphane ve/veya kaynaklar var mı? 

    

Uzmanlık öğrencilerinin ve/veya eğiticilerin veri tabanlarına ulaşım 
olanakları var mı? 

    

Eğitim için kullanılan bilgisayar ve diğer bilgi/ iletişim teknoloji 
araçları  var mı? Ulaşılabiliyor mu? 
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7. PROGRAM DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR/ÖNERİLER 

 Evet                         Hayır Kısmen 

Program değerlendirme için yapılandırılmış bir program var mı? 
(Belge 54) 

    

Program değerlendirme için yazılı ve/veya sözlü geri bildirim alınıyor 
mu?. Belge 22 değerlendirilecek 

    

Eğitim programının etkinliğinin izlenmesi ve sürekli iyileştirmesi için 
izlemi, analizi ve yorumlanmasını içeren bir değerlendirme sistemi 
var mı? (GELİŞİM STANDARDI ) (Belge 55) 

    

Program değerlendirme için öğrencilerle görüşme-anket yapılıyor 
mu?  (Belge 56) 

    

Program değerlendirme için eğiticilerle  görüşme-anket yapılıyor 
mu? (Belge 57) 

    

Program değerlendirme için yapılmış anketlere ve  sonuçlarına 
ulaşılıyor mu? (Belge 58) 

    

Mezunlar ile mezuniyet sonrası iletişimin devam ettiğine dair 
çalışma adresleri elektronik ve/veya, yazılı olarak bulunuyor mu? 
(Belge 59) 

    

Mezunlardan elektronik veya basılı geri bildirim alınıyor mu?  
(Belge 60) 

    

 

 



 

 

EĞİTİM KURUMLARININ AKREDİTASYONU KURUM ZİYARETİ KONTROL LİSTESİ 
(TTMYK-AKREDİTASYON  KOMİSYONU) 

Belge No: 

Yayın Tarihi: 

Güncelleme No: 

Güncelleme Tarihi: 

Sayfa No: 

 

  

8. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME AÇIKLAMALAR/ÖNERİLER 

 Evet                         Hayır Kısmen 

Eğitim programı yıllık olarak  gözden geçiriliyor/ değerlendiriliyor 

mu?  Yıllık değerlendirme sonrası eğitim programında yapılan 

değişikliklere ait belgelere ulaşılıyor mu? (Belge 61) 

    

Eğitim sorumlularının uzmanlık eğitimi konusunda çalışmaları 

(kongre , sempozyum katılımı , bildiri sunma, makale vb)  var mı? 

(Belge 62) 

    

Eğitim ile ilgili olarak uzmanlık derneği (KLİMUD) ile ilişkiler 

sürdürülüyor mu?   Eğitim sorumlusu/sorumluları TTMYK Eğitim Üst 

Kurulu’na katılıyor mu? (Belge 63) 
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GENEL DEĞERLENDİRME 

1. Bölüm:  
 

Öneriler: 

 
 

2. Bölüm:  
 

Öneriler: 

 
 

3. Bölüm:  
 

Öneriler: 

 
 

4. Bölüm:  
 

Öneriler: 
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5. Bölüm:  
 

Öneriler: 

 

6. Bölüm:  
 

Öneriler: 

 
 

7. Bölüm:  
 

Öneriler: 

 
 

8. Bölüm: 
 

Öneriler: 
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 GENEL ÖNERİLER: 

 

 

 

 SONUÇ: 

 

 

 

  




