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Yeterlik Belgesi Kriterleri Anket Çalışması Sonuçları Raporu 

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlığı Yeterlik Belgesi Kriterleri çalışmasında, yol gösterici olması için yapılmış 

olan anket çalışmasına farklı kurumlarda çalışan toplam 50 Uzman yanıt vermiştir.  

Ankete yanıt veren uzmanların çoğunluğu (%32) 6-10 yıllık uzmanlardı.  Anketi yanıtlamış olan  

uzmanların çalıştıkları kurumlar incelendiğinde,  Devlet Hastanesi (DH) ve/veya Eğitim Araştırma 

Hastanelerinden(EAH katılımın en fazla (%64) olduğu görüldü.  Ankete Yanıt vermiş katılımcılardan 

sadece bir kişi daha önce Yeterlik sınavına girmiş ve Yeterlik Belgesi bulunmaktadır. Katılımcıların 

sadece %28’i KSM’ne katılmış olduğunu belirtmiştir Daha önce KSM’ye katılmamış olanların çoğunun  

(%61) haberi olmadığı için katılmadığı görülmüştür. Katılımcıların %86’sı çok merkezli bir sınava 

olumlu bakmakta ve % 70’i SMG etkinliklerinin Yeterlik Belgesi değerlendirmesinde kullanılmasını 

onaylamaktadırlar.  

Ankette kullanılan sorular ve verilmiş olan yanıtların dağılımı aşağıda yer almaktadır. 

1. Kaç yıllık uzmansınız?  

Süre n(%) 
0-1 yıl 12 (24,0) 

2-5 yıl 9 (18,0) 

6-10 yıl 
16 (32,0) 

11-15 yıl 
9 (18,0) 

16-20 yıl 2 (4,0) 
21 yıl üzeri 2 (4,0) 
Toplam  50 (100) 

 

2. Uzmanlığınız süresince çalıştığınız kurumları işaretleyin. 

Kurum n(%) 

DH 17 (34,0) 

EAH 8 (16,0) 

HSL/K 4 (8,0)  

Üniversite 3 (6,0) 

Askeri hastane 1 (2,0) 

DH-EAH 7 (14,0) 

DH-Ünv 1 (2,0) 

DH-özel 3 (6,0) 

DH-EAH-Özel 2 (4,0) 

Özel-Ünv 2 (4,0) 

DH-EAH-Ünv 2 (4,0) 

Toplam  50 (100,0) 

 

3. T. Mikrobiyoloji Yeterlik sınavına girdiniz mi? 

Yeterlik sınavına giriş n(%) 

Evet 1 (2,0) 

Hayır 48 (96,0) 

Yanıtlanmamış 1 (2,0) 

Toplam  50 (100,0) 
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4. T. Mikrobiyoloji Yeterlik belgeniz var mı? 

Yeterlik  Belgesi  n(%) 

Evet 1 (2,0) 

Hayır 48 (96,0) 

Yanıtlanmamış 1 (2,0) 

Toplam  50 (100,0) 

 

5. KLİMUD “Kendimizi Sınayalım” modüllerine katıldınız mı? 

KSM modüllerine katılım n(%) 

Evet 14 (28,0) 

Hayır 36 (72,0) 

Toplam  50 (100,0) 

6. Kendimizi Sınayalım” modüllerine katılmadıysanız, nedeni? 

KSM katılmama nedeni n(%) 

Haberim olmadı 22 (61,1) 

Vaktim olmadı 8 (22,2) 

KLİMUD üyesi değil 1 (2.6) 

Program karmaşık 4 (11,1) 

Diğer 1 (2.6) 

Toplam  36 (100,0) 

 

7. Yeterlik belgesinin belirli avantajlar (burslar) sağlaması durumunda sınava katılma isteğiniz 

artar mı? 

Yeterlik sınavı avantajı- giriş isteği n(%) 

Evet 40 (80,0) 

Hayır 10 (20,0) 

Toplam  50 (100,0) 

 

8. Birden çok merkezde bilgisayar ortamında yapılacak olan yeterlik sınavına katılır mısınız? 

Bilgisayar destekli çok merkezli sınav n(%) 

Evet 43 (86,0) 

Hayır 6 (12,0) 

Yanıtlanmamış 1 (2,0) 

Toplam  50 (100,0) 

 

10-Yeterlik belgelendirmesi değerlendirmesinde kuramsal  ve pratik sınav dışında “sürekli mesleki    

gelişim” etkinliklerinin de kullanılmasının gerektiğini düşünüyor musunuz? 

SMGE kullanılsın n(%) 

Evet 35 (70,0) 

Hayır 10 (20,0) 

Yanıtlanmamış 5 (10,0) 

Toplam  50 (100,0) 

 



 

  

*Metni yazın+ 
 

11- Yukarıdaki soruya yanıtınız “Evet” ise aşağıdaki etkinliklerin hangilerinin değerlendirmede 

kullanılmasını istersiniz? Birden çok etkinlik işaretlenebilir 

Etkinlik Evet  

KLİMUD / TMC eğitim toplantılarına katılım 
 

27  

Kurslara / sertifika programlarına katılım (Tıbbi 
Mikrobiyoloji alanında) 

28 

Bilimsel toplantılarda bildiri / sunum 
 

27 

Makale 24 

Uygulama rehberlerinde görev alma / geri bildirim 
verme 

17 

Projelerde görev alma 23 

 

12-Son üç ve beş yılda aşağıdaki etkinliklerden hangisini (hangilerini) kaç kez  

gerçekleştirdiniz?  Bu soruda; son üç yılda en az bir kez gerçekleştirmiş kişi sayısı yazıldı.  

I. En az bir kez gerçekleştirmiş kişi sayısı 

Etkinlik Evet (en az bir kez 
gerçekleştirmiş kişi sayısı) 

KLİMUD / TMC eğitim toplantılarına katılım 
 

34 

Kurslara / sertifika programlarına katılım (Tıbbi 
Mikrobiyoloji alanında) 

34 

Bilimsel toplantılarda bildiri / sunum 
 

29 

Makale 23 

Uygulama rehberlerinde görev alma / geri bildirim verme 7 

Projelerde görev alma 10 

 

I. Son üç yılda belirlenen etkinliklerden hiçbiri olmayan kişi sayısı: 6 

II. Etkinlik sayı aralığı 

Etkinlik Etkinlik sayı aralığı 
(ortalama) 
 

KLİMUD / TMC eğitim toplantılarına katılım 
 

0 – 10 (2,06) 

Kurslara / sertifika programlarına katılım (Tıbbi 
Mikrobiyoloji alanında) 

0 – 6 (1,62) 

Bilimsel toplantılarda bildiri / sunum 
 

0 – 32 (6,42) 

Makale 0 – 15 (1,61) 

Uygulama rehberlerinde görev alma / geri bildirim verme 0 – 1 (0,24) 

Projelerde görev alma 0 – 9 (0,77) 
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Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ve geri bildirimler aşağıdaki şekildedir. 

14-T. Mikrobiyoloji uzmanlığı yeterlik değerlendirmesinde kullanılmasını uygun gördüğünüz 

başka etkinlikler  

 Ulusal sürveyans ağlarına dahil olmak 

 Ulusal DKD ve LAK programlarına katılmak 

 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Çalışma Gruplarında yer almak 

 Ulusal LAT çalışmalarında denetçi olarak görev yapmak 

 Laboratuvar akreditasyonuna yönelik çalışmalar yürütmek 

 Sağlık Bakanlığı’nın danışma kurullarında, bilimsel komitelerinde görev almak 

15-Yeterlik sınavı ile ilgili öneriniz var mı? 

 Yeterlik belgesinin, Sağlık Bakanlığı personel atamalarında hekimlerin yeterlilik 

durumlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum 

 Gecikmeden en kısa sürede yapılmasını öneririm. İsteyen kişilerin bölüm bölüm de 

sınava girmesi ve sadece o kısımla ilgili belgelendirilmesi de tartışılmalıdır. 

 Bölüm olarak; Tanısal mikrobiyoloji 

 Tanısal viroloji 

 Tanısal mikoloji 

 Tanısal parazitoloji 

 Sınav sorularında Tıbbi/Tanısal mikrobiyoloji konularının önemsenerek, temel 

mikrobiyoloji alanına girilmemesi gerektiğini düşünmekteyim.  Bilgisayar başında 

yapılacak sınavda görsellerin çokça kullanılması faydalı olacaktır. 

 Yeterlilik değerlendirme sınavı genel mikrobiyoloji için mi olacak ,yoksa bölümler 

(seroloji,bakteriyoloji . vb.) için ayrı ayrı mı olacak? 

 Sınavda baraj puan yada kriterler ne olacak?… 

 Pratik sınavı da çoklumerkezlerde olursa katılım daha kolay olabilir 

 Yeterlik sınavı güzel bir uygulama olabilir, ama Türkiye gerçeğinde laboratuvar 

parametrelerinin ücretleri ödenmediğinden Tıp merkezlerinde eski bilgilerimizi 

uygulama olanağı bile bulamıyoruz. Bilgilerinize . 

 Belli bir düzeyde İngilizce bilme koşulu’nun, T.Mikrobiyoloji uzmanlığı yeterlik 

değerlendirmesinde kullanılabileceğini düşünüyorum. ‘YDS gibi sınavlarda belli bir 

düzeyde başarı şartı koşulu’ uygulanabilir. 

 Yeterlilik sınavının konularını kendimiz belirleyebilecek miyiz? Çünkü zaman içinde ilgi 

alanları ve ihtiyaçlar değişmekte.  Çalışılan kurumlar ve test parametreleri de farklılık 

göstermekte.. 

 Yeterlilik sınavı sonuçları kamu hastaneleri kurumlarında verdiğimiz aylık bilimsel 

faliyet raporlarına eklenebilmeli 

 Uygulama rehberlerinde görev alma / geri bildirim verme - Teklif olmadı 

 Merkezi bir sınav uygulaması olabilir 

 Sınav soruları çok merkezli hazırlanabilir 

 Sadece teorik tıbbi bilgi değil ihalelerden laboratuvar personeli ile olan ilişkilere kadar, 

laboratuar yöneticiliği hakkında uzmanlık eğitimi boyunca yeterli bilgi ve eğitimin 

verilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum.   


