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Soru(n)

İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji dalında uzman olanlar için belirlenen yan dal branşları genel

olarak tercih edilmemektedir.

Olay/Olgu

Yan dal uzmanlığı günümüzde birçok tıp dalında üst ihtisas olarak görülmektedir. Dünyada “sub-branche” ola-

rak kabul gören yan dal uzmanlığı birçok branştaki meslektaşlarımız için alanlarının bir kısmında profesyonel-

leşmek olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de ise uzmanlık alanımız için belirlenen yan dal uzmanlığı alanları

2011 yılında; yoğun bakım ve tıbbi mikrobiyoloji olarak belirlenmiştir. 2013 yılında ise bunlara ek olarak temel

immünoloji ve epidemiyoloji yan dalları eklenmiştir. Ancak bu belirlenen yan dallara meslektaşlarımız tarafın-

dan rağbet edilmediği görülmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Ülkemizde 2007 yılından bu yana genel cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve bazen halk sağlığı

dallarında yan dal uzmanlık sınavı ÖSYM kanalıyla yılda iki kez yapılmakta idi. 2012’den beri ise yılda bir kez

yapılmakta ve uzmanlık alanımız dahil birçok branşta yan dal kadroları oluşturulmaktadır. 

Ancak kadrolar geriye dönük incelendiğinde 2012 yılında dört klinik mikrobiyoloji ve iki yoğun bakım kad-

rosu açıldığı, bunlardan iki klinik mikrobiyoloji kadrosuna başvuran dahi olmadığı görülmektedir. Yoğun ba-

kım kadrolarından birine ise 50.31 puanla yerleşildiği görülmektedir. 2013 yılında ise üç tıbbi mikrobiyoloji,

üç yoğun bakım ve bir epidemiyoloji kadrosu açılmıştır. Tıbbi mikrobiyoloji kadrolarından ikisini tercih eden

olmamış, diğerine 56.23 puanla yerleşilmiştir. Yoğun bakım kadrolarına ise 57, 59, 65 puan ile yerleşilmiştir.

Epidemiyoloji kadrosuna ise 75 puan ile yerleştirme yapılmıştır. Epidemiyoloji kadrosunun göreceli olarak daha

fazla tercih edildiği görülmekte, tıbbi mikrobiyoloji yan dalının ise tercih edilmediği görülmektedir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Beş yıl süren zorlu ve yıpratıcı eğitim sürecimiz ardından yan dal uzmanlığı belli bir konuda spesifikleşmek 

isteyen meslektaşlarımız için bir yol olarak görülebilmektedir. Ancak eğitim sürecinde genel olarak klinisyen

olmaya yönelik olarak yetişen bizler; tıbbi mikrobiyoloji yan dalı yapmak istememekteyiz. Yoğun bakım ise

genel olarak konsültan olarak gittiğimiz bir birim olmasına rağmen yan dal sınavında seçenek olarak sunul-

masının meslektaşlarımızca kabul görmediğini düşünmekteyiz. Epidemiyoloji kadrosu şimdiye kadar sadece

bir kez açıldı, temel immünoloji kadrosu ise açılmadı. Uzmanlık alanımızda açılan kadroların sayıca azlığı da

göze çarpmaktadır. Tarafımıza seçenek olarak sunulan yan dal branşlarını tercih edilmeme nedenlerinin neler

olabileceğini ve infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları için başka hangi yan dalların olması

tercih sebebi olabilir konusunu tartışmak istiyoruz.
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