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Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik Belgesi (TMUYB) 

Tıbbi Mikrobiyoloji veya Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji 

alanında bilgi ve mesleki gelişimlerinin, problem çözme, beceri ve tutum özelliklerinin 

değerlendirilmesi sonucunda KLİMUD – Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu (TTMYK) tarafından 

verilen belgedir.  

Uzmanlık Yeterlik Belgesi, Türk Tabipleri Birliği –Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) – Ulusal 

Yeterlik Kurulu (UYEK) prensipleri çerçevesinde, uzmanlık alanına özgü değerlendirme ile 

verilmektedir.KLİMUD Yönetim Kurulu tarafından 24 Ekim 2014 tarihinde onaylanmış yönergeye 

uygun olarak verilir. 

Yeterlik Belgesi koşulları: 

 Tıbbi Mikrobiyoloji veya Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları başvurabilirler. 

 Değerlendirmede; yeterlik sınavı (YS) ve uzmanlık alanı ile ilgili etkinliklerden toplanan 

krediler hesaplanacaktır. 

 Yeterlik belgesini (YB) almak için 100 kredi gereklidir.  

 Yeterlik sınavında (YS) başarı (en az 60 puan) koşuldur. 

Yeterlik sınavı: 

Yeterlik sınavı çok merkezde bilgisayar ortamında yapılacaktır. 

Yeterlik sınavında gizlilik esastır; sonuçları sadece adayın kendisi görecektir. Başvuru listesi ve sonuç 

listesi açıklanmayacaktır. 

Yeterlik sınavı, kuramsal ve pratik kısımlarından oluşur. İki kısım da bilgisayar ortamında yapılacaktır. 

Her iki kısımdan da en az 60 puan almak koşuldur. 

Kuramsal kısımdan başarılı olanlar pratik kısma geçebileceklerdir. 

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan son yıl asistanları (36. ayını fiilen tamamladığını 

belgeleyenler) yeterlik değerlendirmesinin bilgiye yönelik kısmına (kuramsal sınava) katılabilirler. 

Ancak, Yeterlik Belgesi alabilmek için, kuramsal sınavda başarılı olanların uzman olduktan sonra 

olmak koşuluyla iki yıl içinde uygulama (pratik) sınavına girip başarılı olmaları ve Yeterlik Belgesi için 

gerekli olan değerlendirme kriterlerini (etkinlik dosyası) karşılamış olmaları gerekir.  

Yeterlik Belgesi kredileri: 

Yeterlik sınav puanının %70’i, YB kredilerinde kullanılır. 

Yeterlik belgesi kredilerinin en az 100 olması gerekir. Yeterlik sınavından alınan puanın %70’inin 

üzerine son üç yıl etkinliklerinden alınan krediler eklenerek (etkinlik dosyası), en az 100 krediye 
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ulaşılması gerekmektedir. Etkinlik dosyasında kullanılabilecek etkinliklerin kredileri tablo 1’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Etkinlik dosyası kredileri 

ETKİNLİKLER (son üç yılda) 
 

KREDİ (maksimum kredi) 

Kendimizi Sınayalım Modüllerinde (KSM) tam başarı* 
 

Her modül 5 

KLİMUD Okulu’na Katılım 
(KLİMUD web sayfasından başvuru koşullarına ulaşılabilir) 
 

20 

Kurslara / sertifika programlarına katılım (Tıbbi Mikrobiyoloji alanında) 
(katılım belgesi alınmış olmalı) 
 

10 (20) 

KLİMUD / TMC eğitim toplantılarına katılım 
(katılım belgesi alınmış olmalı) 
 

5 (20) 

Bilimsel toplantılarda bildiri / sunum 
(özeti basılmış olmalı) 
 

3 (9) 

Makale  
(yayımlanmış olmalı) 
 

3 (9) 

Kalite çalışmalarında sorumluluk 
(Kurumdan alınan belge ile görev aldığı gösterilmelidir) 
 

3 

Denetçilik 
(Belgesi eklenmelidir) 
 

3 

Ulusal sürveyans ağı programlarında yürütücülük / üyelik 
(Belgesi eklenmelidir) 
 

3 

Uygulama rehberlerinde görev alma veya geri bildirim verme 
(Belirtilmiş geri bildirim formuna uygun olarak Rehber Hazırlama 
Komisyonuna gönderilmiş olmalı) 
 

2 (10) 

Bilimsel Projelerde görev alma 
(Yürütücü ekipte yer almış olmalı) 
 

2 (4) 

*Kendimizi Sınayalım Modülleri: 

KLİMUD web sayfasından “on-line sınav” bağlantısından ulaşılır. 

Modülde tam başarıyı sağlayana kadar tekrar girişler mümkündür. 
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TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK YETERLİK SINAVI BAŞVURUSU 

Bilgi: Uzmanlık Yeterlik Sınavı, Türk Tabipleri Birliği –Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) – 

Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) prensipleri çerçevesinde, uzmanlık alanına özgü değerlendirmenin bir 

parçası olarak yapılmaktadır. KLİMUD Yönetim Kurulu tarafından 24 Ekim 2014 tarihinde onaylanmış 

yönergeye göre uygulanır.  

 Yeterlik sınavından alınan puanın %70’i Yeterlik Belgesi almak için gerekli 100 kredi içinde 

kullanılır. 

 Yeterlik Belgesi koşulları ve kredileri yukarıda açıklanmaktadır. 

 Tıbbi Mikrobiyoloji veya Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları başvurabilirler. 

 Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan son yıl asistanları (36. ayını fiilen 

tamamladığını belgeleyenler) yeterlik değerlendirmesinin bilgiye yönelik kısmına (kuramsal 

sınava) katılabilirler. Ancak, Yeterlik Belgesi alabilmek için, kuramsal sınavda başarılı olanların 

uzman olduktan sonra olmak koşuluyla iki yıl içinde uygulama sınavına girip başarılı olmaları 

ve Yeterlik Belgesi için gerekli olan değerlendirme kriterlerini (etkinlik dosyası) karşılamış 

olmaları gerekir (toplam 100 kredi).  

 Yeterlik sınavı, kuramsal ve pratik kısımlarından oluşur. İki kısım da bilgisayar ortamında 

yapılacaktır. Her iki kısımdan da en az 60 puan almak koşuldur. 

 Kuramsal kısımdan başarılı olanlar pratik kısma geçebileceklerdir. 

 Yeterlik sınavında gizlilik esastır; sonuçları sadece adayın kendisi görecektir. Başvuru listesi ve 

sonuç listesi açıklanmayacaktır. 

BAŞVURU: KLİMUD web sayfasından – dernek sekreterliğine form doldurularak başvuru yapılır 

(klimud@gmail.com).  

Başvurunuzun alındığına dair mesaj gönderilecektir, mesaj size ulaşmaz ise lütfen iletişime geçin. 

Sınav ücreti 50 TL’dir. 

Dekontu lütfen ekleyin. 

Ödeme Bilgileri 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği İktisadi İşletmesi 

Garanti Bankası-Meşrutiyet Şubesi 

Hesap no:528 - 629 8576 

IBAN: TR94 0006 2000 5280 0006 2985 76 

mailto:klimud@gmail.com
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T. MİKROBİYOLOJİ – UZMANLIK YETERLİK BELGESİ KREDİLERİ: ÖRNEK ile açıklama: 

Yeterlik sınavı:  

Kuramsal kısım: 64 Uygulamaya yönelik kısım: 68   Ortalama: 66 

Yeterlik sınavı puanı: 66 (başarılı) 

Etkinlik dosyası kredileri 

ETKİNLİKLER (son üç yılda) 
 

KREDİ 
(maksimum 
kredi) 

Adayın etkinlik 
sayısı 

Adayın toplam 
kredisi 

Kendimizi Sınayalım Modüllerinde (KSM) 
tam başarı* 
 

Her modül  
5  

4 modül 20 

KLİMUD Okulu’na Katılım 
(KLİMUD web sayfasından başvuru 
koşullarına ulaşılabilir) 
 

20 - - 

Kurslara / sertifika programlarına katılım 
(Tıbbi Mikrobiyoloji alanında) (katılım 
belgesi alınmış olmalı) 
 

10 (20) 4 20 
(4x10=40, ama bu 
bölümden 
maksimum 20 kredi 
alınabiliyor) 

KLİMUD / TMC eğitim toplantılarına katılım 
(katılım belgesi alınmış olmalı) 
 

5 (20) 3 15 

Bilimsel toplantılarda bildiri / sunum 
(özeti basılmış olmalı) 
 

3 (9) 3 9 

Makale  
(yayımlanmış olmalı) 
 

3 (9) 15+15=30 9 
(30x 3 = 90, ama bu 
bölümden 
maksimum 9 kredi 
alınabiliyor) 

Kalite çalışmalarında sorumluluk 
(Kurumdan alınan belge ile görev aldığı 
gösterilmelidir) 
 

3 - - 

Denetçilik 
(Belgesi eklenmelidir) 
 

3 - - 

Ulusal sürveyans ağı programlarında 
yürütücülük / üyelik 
(Belgesi eklenmelidir) 
 

3 - - 

Uygulama rehberlerinde görev alma veya 
geri bildirim verme (Belirtilmiş geri bildirim 
formuna uygun olarak Rehber Hazırlama 
Komisyonuna gönderilmiş olmalı) 

2 (10) 1 2 

Bilimsel Projelerde görev alma 
(Yürütücü ekipte yer almış olmalı) 
 

2 (4) 1 2 

 
TOPLAM KREDİ 
 

  77 
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Yeterlik Belgesi kredileri hesaplama: 

Yeterlik sınavı puanından gelen kredi: 66’nın %70’i = 46.2 

Etkinlik dosyasından gelen kredi: 77 

Toplam kredi: 123.2 (100 kredinin üzerinde olduğu için geçerli) 

SONUÇ:  

Son üç yıl etkinlikleri ve yeterlik sınavındaki başarı ile toplam 123.2 kredi kazanarak TIBBİ 

MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK YETERLİK BELGESİ hak edilmiştir. 

 


