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Tıp alanında uzmanlık eğitimiTıp alanında uzmanlık eğitimi
AMAÇAMAÇ

 Toplumun sağlıkla ilgili gereksinmelerine
yanıt verebilecek ve toplum sağlığının
geliştirilmesine katkı sağlayacak yetkin
uzmanlar yetiştirmek

Sağlık hizmetinde kaliteyi artırmak

 Toplumun sağlıkla ilgili gereksinmelerine
yanıt verebilecek ve toplum sağlığının
geliştirilmesine katkı sağlayacak yetkin
uzmanlar yetiştirmek

Sağlık hizmetinde kaliteyi artırmak



Tıbbi Mikrobiyoloji’de uzmanlık eğitimiTıbbi Mikrobiyoloji’de uzmanlık eğitimi
AMAÇAMAÇ

Çağdaş eğitim ve bilim kriterlerine uygun olarak;

Enfeksiyon hastalıklarının doğru ve zamanında
tanısı, etkin antimikrobiyal tedavilerin planlanması
ve hastalık patogenezlerinin anlaşılması için
Mikroorganizmaların temel yapıları, donanımları ve

davranışlarını teorik ve pratik olarak bilen,
Bilgi ve becerisini eğitim, araştırma ve rutin hasta

hizmetleri doğrultusunda uygulayan,
Organize eden,
Ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sağlık

sorunlarına çözüm üretebilen
Uzmanlar yetiştirmektir.
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Ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak sağlık

sorunlarına çözüm üretebilen
Uzmanlar yetiştirmektir.



Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji uzmanıKlinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji uzmanı

1.1. İyi laboratuvar uygulayıcısıİyi laboratuvar uygulayıcısı
2. Bilim insanı
3. Lider ve yönetici
4. Ekip Üyesi
5. İletişimci
6. Sağlık savunucusu

Tanı koyucu
Konsültasyon

Eğitici
Araştırmacı
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 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmelikleri

 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) düzenlemeleri

 Meslek – uzmanlık dernekleri tarafından
hazırlanan düzenlemeler

“Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
Asistan Karnesi”
– Amaç ve hedefler
– Çekirdek eğitim programı

 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmelikleri

 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) düzenlemeleri

 Meslek – uzmanlık dernekleri tarafından
hazırlanan düzenlemeler

“Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
Asistan Karnesi”
– Amaç ve hedefler
– Çekirdek eğitim programı



“Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
Eğitimi: Beklentiler – Öneriler”
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1.1. Tıp Fakültelerinde uzmanlık eğitimi veren
Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dallarının
uzmanlık eğitimi ile ilgili koşullarına ait veri
toplamak üzere bir anabilim dalı anketi

2.2. Öğretim üyelerinin konu ile ilgili görüş ve
algılarını belirlemek üzere bir eğitici
(öğretim üyesi) anketi

1.1. Tıp Fakültelerinde uzmanlık eğitimi veren
Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dallarının
uzmanlık eğitimi ile ilgili koşullarına ait veri
toplamak üzere bir anabilim dalı anketi

2.2. Öğretim üyelerinin konu ile ilgili görüş ve
algılarını belirlemek üzere bir eğitici
(öğretim üyesi) anketi



Anabilim Dalı Anketi
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Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin “Uzmanlık Eğitimi
Programı” anabilim dalınızda uygulanabiliyor mu?

evet; 64,3

kısmen; 28,6

hayır; 7,1

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin “Uzmanlık Eğitimi
Programı” anabilim dalınızda uygulanabiliyor mu?

evet; 64,3

kısmen; 28,6

hayır; 7,1



İç Rotasyon süreleri
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* Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Asistan Karnesinde
tanımlanan sürelere göre

Diğer:
Lab. İşleyişi, sterilizasyon, enf. kontrolü, poliklinik, genel mikrobiyoloji,
biyogüvenlik, seçmeli, tez yazımı, merkez lab.,
ihtiyaca göre, Sistemlere göre düzenleme.



Dış rotasyon süreleri
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* TUK kararları doğrultusunda tanımlananlara göre

Diğer:
Kan Merkezi, Sterilizasyon m., Enfeksiyon Kontrol Komitesi,
Kurum dışı, İmmünoloji, Dermatoloji (Mikoloji)



Uzmanlık öğrencilerinin katıldığı çalışmalar
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Uzmanlık öğrencilerinin sınanması ve
değerlendirilmesi
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Uzmanlık tezinin hangi yılda belirlendiği

1. yıl; 10,3%

2. yıl; 58,6%

3. yıl; 27,6%

4. yıl; 3,4%

Uzmanlık tezinin hangi yılda belirlendiği

1. yıl; 10,3%

2. yıl; 58,6%

3. yıl; 27,6%

4. yıl; 3,4%

Uzmanlık tezi için kurumdan maddi destek
sağlanıp sağlanmadığı

evet; 73,1

hayır; 19,2

kısmen; 7,7



Eğitici anketi
 Anketi cevaplayan öğretim üyesi: 8282
 Uzmanlık eğitimi programında eğitici olarak

görev alma süreleri: (6 ay – 30 yıl)
ortalama:12,4 yıl
ortanca:11 yıl
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Bir öğretim üyesi başına kaç asistan düşmelidir ?
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Asistanların Klinik
Mikrobiyoloji uzmanlık
eğitimine karşı isteksizlik
nedenleri (%23,5)

 Uzmanlık alanına ait
belirsizlik - kaos

 Gelecek endişeleri
 Ekonomik ve hak kayıpları
 İstemeden gelinmiş olması

(3)
 Araştırma –okuma

alışkanlığının olmaması (3)

Yetersizlik alanları (%23)

 Laboratuvar yönetimi
 Kan bankacılığı
 Kalite kontrol
 Test değerlendirmeleri
 Satın alma işlemleri
 Mevzuat
 Konsültasyon
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Anabilim dalı laboratuvar altyapısı
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10. Anabilim dalınızdaki laboratuvar alt yapı
olanakları uzmanlık eğitimi verilmesi için yeterlidir
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GÜÇLÜGÜÇLÜ ☺☺
Eğitim kadroları
Akademik eğitim ortamı
Bilimsel ortam
TIP öğrenci dersleri ve pratiklere aktif
katılma
Yan dallar - bilim dalları
Laboratuvar alt yapısı
Bilimsel proje ve kongre desteği
Uluslararası çalışma olanakları
Klinikler – laboratuvarların entegre çalışması

ZAYIFZAYIF ☻☻
Toplumun ve dış piyasanın gerçeklerine uzaklık
Anabilim dalından bağımsız merkez lab.lar
Fakülteler arası farklılık
Asistan kadro sıkıntısı
Öğretim üyelerinin iş yükleri ve çeşitli görevleri
Otomasyon
Tek yönlü deneyim
Doktora ile uzmanlık eğitiminin karıştırılması –
uzmanlık eğitimine daha az önem verilmesi
Laboratuvar ve birimlerin sahiplenilmesi,
paylaşıma açık olunmaması
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ZAYIFZAYIF ☻☻
Toplumun ve dış piyasanın gerçeklerine uzaklık
Anabilim dalından bağımsız merkez lab.lar
Fakülteler arası farklılık
Asistan kadro sıkıntısı
Öğretim üyelerinin iş yükleri ve çeşitli görevleri
Otomasyon
Tek yönlü deneyim
Doktora ile uzmanlık eğitiminin karıştırılması –
uzmanlık eğitimine daha az önem verilmesi
Laboratuvar ve birimlerin sahiplenilmesi,
paylaşıma açık olunmaması

FIRSATLARFIRSATLAR ☼☼
Bilim, teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler
Uzmanlık derneklerinin kurulmuş olması
Yeterlilik sınavlarının başlamış olması
Uluslararası çalışma olanakları
Giderek artan sağlıkta kalite talepleri
Meslek derneklerinin uzmanlık alanı için olumlu
çaba ve çalışmaları
Meslek eğitim toplantıları
Meslektaşlar arası iletişim ve paylaşımın artması
Yan dallar

TEHDİTLERTEHDİTLER
Enfeksiyon Hastalıkları’na Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığı yetkisi
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EK GÖRÜŞLER
 “Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlığının geleceğinin belirsizliği

eğiticilerde motivasyon kaybına yol açmaktadır.”
 “Yeni mevzuatla T. Mikrobiyoloji uzmanlığı

değersizleştirilmektedir.”
 “Uzmanlık eğitimi verenlerden beklentiler belirlenmelidir.”
 “Doktora eğitimi ile uzmanlık eğitimi netleşmelidir.”
 “Teknik personelin sorumluluğunda olan testler ve

yöntemlerin eğitimi de öğretim üyelerinin sorumluluğunda
verilmelidir.”

 “Uzmanlık eğitimi ile ilgili alınan ortak kararlar tüm eğitim
birimlerine duyurulmalıdır.”

 “Üniversite dışı kurumlara rotasyona gidilmelidir.”
 “Asistanların kongre katılımlarına destek sağlayıcı

düzenlemeler yapılmalıdır”.
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 Her şeye rağmen;Her şeye rağmen;

 Klinik Mikrobiyoloji uzmanından
beklenen yetkinliklere sahip rol
model olma
 Güçlü ve zayıf yönlerin farkında

olma
 Fırsatları kullanarak tehditlerle baş

etme yollarını arama
 Önerilerde ve girişimlerde bulunma
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Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
Eğitiminin Yapılandırılması

Toplumun ve çağın gereksinimlerine ve
gerçeklerine uygun olarak;

Tüm paydaşların katılımıyla
Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi
Bilgi – beceri – tutum hedefleri

belirlenmeli,
Eğitim standartları tanımlanmalı
Standartları karşılama durumu bağımsız

olarak denetlenmelidir.
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