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Girifl

Dünyada yeterlik kurulu (board) çal›flmalar›n›n bafllama-
s› oldukça eski tarihlere dayanmaktad›r. Bu konudaki ilk ça-
l›flmalar ABD'de yap›lm›fl olup 1917'de ilk olarak oftalmolo-
ji alan›nda yeterlik kurulu oluflturulmufltur (1-3). Avrupa'da
ise t›pta uzmanl›k e¤itimi ile ilgili çal›flmalar›n bafllamas›
1958'de Avrupa T›pta Uzmanlar Birli¤i (UEMS)'nin kurul-
mas› ile olmufl, 1990'larda giderek önem kazanm›flt›r. Ülke-
mizde de bu alandaki çal›flmalar ayn› tarihlerde bafllam›flt›r

Yeterlik Kurullar›n›n ‹fllevi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji 

ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i ‹nfeksiyon Hastal›klar›

ve Klinik Mikrobiyoloji E¤itim ve Yeterlik Kurulu

(‹HKMEYK) Çal›flmalar›

Fatma Ulutan

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Derne¤i
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji E¤itim ve
Yeterlik Kurulu (‹HKMEYK) Yürütme Kurulu Baflkan›, Gazi
Üniversitesi, T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Beflevler-Ankara

(5-7). 27 fiubat 1994'te ‹stanbul'da gerçeklefltirilen I. T›pta
Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›'nda t›pta uzmanl›k e¤itimine gi-
rifl, e¤iticiler, e¤itim kurumlar›, e¤itim programlar› ve uz-
manl›¤›n belgelendirilmesine iliflkin sorunlar ve çözüm öne-
rilerinin tart›fl›lmas›n›n ard›ndan 1 Kas›m 1994'te Türk Ta-
bipleri Birli¤i-Uzmanl›k Dernekleri Koordinasyon Kurulu
(TTB-UDKK) oluflturulmufl, ard›ndan bu ad Türk Tabipleri
Birli¤i-Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)
olarak de¤ifltirilmifltir. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksi-
yon Hastal›klar› (Klimik) Derne¤i, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji dal›n› temsil etmek üzere 1995’ten beri
TTB-UDEK üyesidir. 1998'de TTB-UDEK Genel Kuru-
lu'nda, Yeterlik Kurullar› ‹ç Yönerge Tasla¤› kabul edilmifl-
tir. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik

Özet: 1917'de Amerika Birleflik Devletleri'nde ilk yeterlik kurulunun oluflturulmas›ndan sonra 1958'de Avrupa T›p Uz-
manlar› Birli¤i (UEMS) ve 1993'te Avrupa Yeterlik Kurullar› oluflturulmufltur. Ülkemizde 1994 y›l›nda Türk Tabipleri Bir-
li¤i-Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)'nun ve 2004 y›l›nda da Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK)'nun ku-
rulmas›yla yeterlik kurul çal›flmalar› bafllam›flt›r. Yeterlik kurullar› t›pta uzmanl›k e¤itimini düzenlemek üzere kurulmufl
kurullar olup temel görevleri uzmanl›k e¤itiminin standardlar›n› oluflturmak ve gelifltirmektir. Bunun için yapt›¤› bafll›ca
çal›flmalar, e¤itim için temel bilgi hedeflerini belirleyerek çekirdek müfredat oluflturmak, sürekli t›p e¤itimi ile ilgili çal›fl-
malar yapmak, yeterlik s›navlar›n› yapmak ve akreditasyon ile e¤itim kurumlar›n›n sertifikasyonunu sa¤lamakt›r. Türk Kli-
nik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› (Klimik) Derne¤i, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji E¤itim ve Ye-
terlik Kurulu (‹HKMEYK)'nu 2002'de kurmufltur. ‹HKMEYK'in bugüne kadar gerçeklefltirdi¤i bafll›ca aktiviteler aras›n-
da, çekirdek müfredat ve asistan karnesinin haz›rlanarak kullan›ma sokulmas›, üç kez yeterlik s›nav› (2005, 2006 ve 2007)
yap›lmas› ve sürekli t›p e¤itimi olarak üç kursun düzenlenmesi say›labilir. ‹HKMEYK e¤itim kurumlar›na ziyaretler ve ulu-
sal akreditasyon için haz›rl›k çal›flmalar›n› da tamamlam›fl durumdad›r.

Anahtar Sözcükler: T›pta uzmanl›k e¤itimi, yeterlik kurulu, asistan karnesi, çekirdek müfredat, yeterlik s›nav›, ulusal ak-
reditasyon.

Summary: Functions of medical boards and activities of the Board of Infectious Diseases and Clinical Microbiology of
Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (IHKMEYK). After the establishment of the first medical
board in USA, in 1917, the Union of European Medical Specialists (UEMS) and European medical boards were established in
Europe in 1958 and in 1993, respectively. Medical boards in Turkey started to be active after the establishment of the Coor-
dinating Committee of Medical Specialist Societies by Turkish Medical Association (TTB-UDEK) in 1994 and National Board
(UYEK) in 2004. Medical boards are organizations founded to monitor speciality training of which the principal aims are to
set and improve training standards. Their tasks include: Development of core curricula, and logbooks, giving continuing me-
dical education, administration of board examinations and certification of training institutions. The board of Infectious Dise-
ases and Clinical Microbiology (IHKMEYK) was founded by Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Dise-
ases in 2002. During the period of 2002-2008, IHKMEYK activities were as follows: Development of core curriculum and a
logbook for trainees, administration of yearly board examinations (2005, 2006, 2007) for practising specialists, and three con-
tinuing medical education courses for trainers. In addition, preparations for national accreditation by visiting training ins-
titutions were completed recently.

Key Words: Medical specialist training, board, logbook, core curriculum, board examination, national accreditation.
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Kurulu ‹ç Yönergesi Tasla¤› da Nisan 1999 tarihli Klimik
Bülteni’nde yay›mlanarak Dernek üyelerinin görüfllerine su-
nulmufltur. 2002'den itibaren ise aralar›nda Klimik Derne-
¤i’nin de bulundu¤u uzmanl›k dernekleri, yeterlik kurullar›n›
kurmaya bafllam›fllard›r. 2004'te TTB-UDEK bünyesinde
Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) kurulmas› ile yeterlik kurul-
lar›n›n oluflturulmas› ve faaliyetleri ivme kazanm›flt›r (8).
TTB'nin 2006 verilerine göre 44 uzmanl›k alan›n›n 30'unda
yeterlik kurulu oluflturulmuflken bu say› 2008'de 43'e ulaflm›fl-
t›r.

Yeterlik kurullar› bafllang›çta yeterlik s›nav› yapmaya ön-
celik vermifl, ancak sonraki y›llarda uzmanl›k e¤itiminin ulu-
sal standardlar›n› oluflturmak ve gelifltirmek, bu amaçla çal›fl-
malar yapmak, öncelikli amaç haline gelmifltir. Bu çal›flmalar
e¤itimin üç bilefleni olan e¤itici, e¤itilen ve e¤itim kurumuna
yöneliktir. 

Yeterlik kurulu çal›flmalar›n›n ilk aflamas›, uzmanl›k e¤i-
timi için çekirdek e¤itim müfredat›n›n oluflturulmas›d›r. Bu-
nu izleyen aflama ise haz›rlanan bu e¤itim program›n›n uygu-
lanmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Program›n uzmanl›k ö¤rencisi ta-
raf›ndan takip edilmesini sa¤lamak üzere asistan karnesi
oluflturulur. E¤itim kurumlar›n›n yeterli altyap› ve insan gü-
cü olanaklar› aç›s›ndan denetlemek üzere kurum ziyareti ile
akreditasyon (=eflyetkilendirme) yaparak kurum sertifikas-
yonunun; yeterlik (board) s›nav› yaparak da uzmanlar›n ser-
tifikasyonunun sa¤lanmas› temel hedeflerdendir. Böylece
e¤itim ile ilgili çal›flmalar›n de¤erlendirilmesi yeterlik kurul-
lar›n›n temel çal›flmalar›n› oluflturur. TTB 2006 verilerine
göre 30 yeterlik kurulunun 24'ü, çekirdek müfredat ve asis-
tan karnesi çal›flmalar›n› tamamlam›fl; 14'ü de yeterlik (bo-
ard) s›nav›n› yapm›flt› ve kurum ziyareti yapan iki yeterlik
kurulu vard›. 2008 TTB verilerine göre ise s›nav yapan yeter-
lik kurulu say›s› 23'e ç›km›flt›r. Kurum ziyareti yapanlar›n sa-
y›s› iki olarak devam etmekteyse de dokuz yeterlik kurulu,
kurum ziyareti için program ve formlar›n› oluflturmufl du-
rumdad›r (9).

‹HKMEYK'nin Kuruluflu ve Amaçlar› 

‹HKMEYK Türkiye'de ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanl›k e¤itiminin niteli¤ini art›rmak, e¤itim
birimleri aras›nda koordinasyon ve standardizasyonu sa¤la-
mak ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uz-
manl›k alan›nda hizmet kalitesini art›rmak üzere Klimik Der-
ne¤i'nin özerk bir alt kurulu olarak kurulmufltur. ‹HK-
MEYK'in amaçlar› Tablo 1'de gösterilmifltir.

‹HKMEYK, 21 Eylül 2002'de ilk Genel Kurulunun top-
lanmas›, yönergesinin kabulü, yap›lan seçimle üç y›l görev ya-
pacak olan Yürütme Kurulunun belirlenmesi, Komisyon ve
Alt Komisyonlar›n oluflturulmas› ile Birinci Dönem çal›flma-
lar›na bafllam›flt›r. Üç y›ll›k görev süresi tamamland›ktan son-

• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanl›k e¤itiminin standard›n› oluflturmak,
korumak, gelifltirmek ve denetimini yapmak

• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanl›k e¤itimi sonras›nda ülke düzeyinde yeniden
belgelendirme s›navlar› yapmak ve bunun koflullar›n›
oluflturmak

• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanl›¤› yeterlik belgesini vermek ve ulusal yeterlik
belgesinin Avrupa Birli¤i ülkelerinde tan›nmas› için
gereken çal›flmalar› yürütmek

• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanl›k dal›n› ilgilendiren sürekli t›p e¤itimi ve
mesleki geliflim etkinliklerinin düzenlenmesini ve
kat›l›m›n› özendirmek ve denetlemek

• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
alan›nda görev yapacak e¤iticilerin nitelikleri ve
yükseltilme kriterlerini belirlemek ve
yükseltilmelerde uygulanmas›n› sa¤lamak

Tablo 1. ‹HKMEYK'in Amaçlar›

• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
alan›nda Sürekli Mesleki Geliflim için gereksinimleri,
ilkeleri ve nitelikleri belirleyerek aktivite aç›s›ndan
uygun olanlar› saptamak

• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
alan›nda Sürekli Mesleki Geliflim aktivitelerini
gelifltirmek ve uzmanlar›n aktivitelere kat›l›m›n›
teflvik etmek 

• Uzmanlar›n sürekli mesleki geliflim aktivitelerine
kat›l›m›n› izlemek, denetlemek ve kredilendirmek

Tablo 2. Sürekli Mesleki Geliflim ve Kredilendirme

Alt Komisyonu'nun Görevleri

• Uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda edinilmesi gereken asgari
bilgi ve beceri standardlar›n› belirlemek, bu konuda
yaz›l› k›lavuzlar oluflturmak ve güncellenmesini
sa¤lamak

• Uzmanl›k alan›n›n rotasyonlar›n› ve sürelerini
belirlemek

• Uzmanl›k alan›nda uygulanacak asistan karnesi
esaslar›n› belirlemek

• Asistan karnesi içeri¤ini çekirdek müfredat kapsam›na
göre düzenlemek

Tablo 3. Çekirdek Müfredat ve Asistan Karnesi

Alt Komisyonu'nun Görevleri

• Uygulanan e¤itim modelleri ile ilgili envanter
oluflturmak

• E¤itimin iyi klinik uygulamalar ve iyi laboratuvar
uygulamalar› k›lavuzlar›na göre yap›lmas›n› sa¤lamak
üzere, bu konuda yaz›l› standardlar ve kay›t sistemleri
oluflturmak

• E¤itimin süreklili¤i esas›na dayal› olarak oluflturulan
standardlar›n güncellenmesini yapmak

• Önerilen e¤itim modellerinin ‹nfeksiyon Hastal›klar›
ve Klinik Mikrobiyoloji alan›nda uygulanabilirli¤ini
de¤erlendirmek

Tablo 4. E¤itim Modelleri Alt Komisyonu'nun

Görevleri
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• Yard›mc› Doçent, Doçent, Profesör, Baflasistan, fief
Muavini ve fief adaylar›nda aranacak asgari koflullar›
(yükselme süresi, yay›n ve di¤er bilimsel aktiviteler,
ek özellikler) belirlemek

• Belirlenen asgari koflullar›n s›nav komisyonlar›nda
geçerlili¤ini sa¤lamak

• Konu ile ilgili kurul ve komisyonlar› bilgilendirmek

Tablo 5. E¤itici Nitelikleri ve Yükseltilme Kriterlerini

Belirleme Alt Komisyonu'nun Görevleri

• Belgelendirme s›navlar›n›n haz›rlanmas›n› sa¤lamak
• Soru bankas› oluflturarak saklamak; sorular›n teknik

denetimini yapmak
• S›navlarda gerekli olacak gözcülük, düzenleme ve

benzeri ifllemleri düzenlemek, s›nav jürileri kararlar›
do¤rultusunda soru kitapç›¤›n›n haz›rlanmas›n›
sa¤lamak

• Belgelendirme S›nav›na girmek üzere baflvuran
adaylar›n baflvurular›n› inceleyerek, yeterli olanlar›n
s›nava al›nmas›n› sa¤lamak

• Profesör ya da Klinik fiefi olarak en az befl y›ld›r
görev yapmakta olan adaylar aras›ndan s›nav
jürilerinin oluflturulmas›n› sa¤lamak

• S›nav sonuçlar›n› de¤erlendirerek Yürütme Kurulu'na
bildirmek

• S›nav haz›rl›klar› ile ilgili çal›flma gruplar›n›
belirlemek

• S›nav ve sonuçlar› ile ilgili tüm bilgilerin gizlili¤ini
sa¤lamak

• S›nav ve sonuçlar› ile ilgili tüm dokümanlar›n en az
befl y›l süre ile korunmas›n› sa¤lamak

• Toplant› ve çal›flmalara düzenli olarak kat›lmayan
üyelerinin yerine baflkas›n›n görevlendirilmesi
konusunu Yeterlik ve De¤erlendirme Komisyonu ve
Yürütme Kurulu'na teklif etmek

Tablo 7. Belgelendirme S›nav Alt Komisyonu'nun

Görevleri

• E¤itim verecek birimlerin fizik yap›s›, yatak say›s›,
e¤itim araçlar›, gereç, personel durumu yönünden
sahip olmalar› gereken asgari nitelik ve standardlar›
tespit etmek, E¤itim ve Yeterlik ve De¤erlendirme
Komisyonu'na önerilerde bulunmak

• Ülkemizdeki ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji kliniklerinin fizik koflul ve bilimsel
olanaklar›na ait envanter oluflturmak, korumak 

• Denetimleri s›ras›nda asgari olmas› gereken birim ve
kurum niteli¤i, asistan karnesi, çekirdek müfredat ve
e¤itim modelleri uygulamalar› konular›n› esas alarak: 
• E¤itim kurum ve programlar›n› en az iki y›lda bir

incelemek, önerileri de içeren rapor haz›rlamak ve
haz›rlad›¤› raporu e¤itim birimine ve üst komisyon
ve kurullara sunmak

• ‹lgili merkezlerle iletiflim ve iflbirli¤inin sa¤lanmas›
için Yeterlik ve De¤erlendirme Komisyonu'na
önerilerde bulunmak.

Tablo 6. E¤itim Kurumlar› ve Programlar›n›

De¤erlendirme Alt Komisyonu'nun Görevleri

fiekil 1. ‹HKMEYK yap›lanmas›. 

Yürütme Kurulu

2 Temsilci

1 Temsilci 1 Temsilci 1 Temsilci 1 Temsilci 1 Temsilci 1 Temsilci

Sürekli Mesleki

Geliflim ve

Kredilendirme

Alt Komisyonu

Çekirdek

Müfredat ve

Asistan Karnesi

Alt Komisyonu

E¤itim

Modelleri Alt

Komisyonu

E¤itici Nitelikleri

ve Yükseltilme

Kriterlerini

Belirleme Alt

Komisyonu

E¤itim

Kurumlar› ve

Programlar›n›

De¤erlendirme

Alt Komisyonu

Belgelendirme

S›nav Alt

Komisyonua

E¤itim 

Komisyonu

(5 Kifli)

2 Temsilci

Yeterlik ve

De¤erlendirme

Komisyonu (5 Kifli)
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ra 17 Kas›m 2005'te yeni Yürütme Kurulu seçilmifl ve yenile-
nen Komisyon ve Alt Komisyonlarla ikinci dönem çal›flmala-
r›na bafllanm›flt›r (10). 

‹HKMEYK'in Yap›s›

‹HKMEYK çal›flmalar›n› komisyon ve alt komisyon ya-
p›lanmas›yla sürdürmektedir. Yap›lanma fiekil 1'de görül-
mektedir. ‹HKMEYK’in iki komisyonunun görevleri ‹HK-
MEYK Yönergesi’nde tan›mlanm›flt›r (10). 

‹HKMEYK'in alt› alt komisyonunun görevleri Tablo 2, 3,
4, 5, 6 ve 7'de ayr› ayr› gösterilmifltir.

‹HKMEYK'in Kuruldu¤u Tarihten Bugüne De¤in 

Gerçeklefltirdi¤i E¤itimle ‹lgili Etkinlikler 

E¤itilenlere Yönelik Çal›flmalar
‹HKMEYK yönergesine göre çal›flmalar›n› sürdürmekte

olup uygulamaya konulan çal›flmalar flöyle özetlenebilir: 
[1] Çekirdek müfredat haz›rlanmas›: 2002 y›l›nda baflla-

t›l›p 2004-2005 y›llar› aras›nda h›zland›r›lan çal›flmalarla
Tablo 8'de gösterilen ana bafll›klar›n ayr›nt›lar›n›n belirlen-
mesi suretiyle çekirdek müfredat oluflturulmufltur. 

[2] Çekirdek müfredat dikkate al›narak haz›rlanan asistan
karnesi bas›larak 2006 y›l›nda kurumlara da¤›t›lm›fl ve kulla-
n›ma girmifltir. 

[3] E¤itim modelleri ile ilgili çal›flmalar yap›lm›flt›r. Stan-
dardlar› belirleme çal›flmalar› do¤rultusunda e¤itim modelle-
rinin asistan karnesinde yer almas› sa¤lanm›flt›r. 

[4] E¤itilenlerin e¤itim gereksinimlerini belirlemek üzere
anket yap›lm›flt›r. Anketin güncellenmesi yap›lmaktad›r. 

[5] Sürekli T›p E¤itimi çal›flmas› olarak XIII. Türk Klinik
Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Kongresi (Klimik

2007)'nin hemen öncesinde Belek, Antalya'da 14 Mart
2007'de gerçekleflen Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarl›-
l›k Testleri ve De¤erlendirilmesi e¤itim toplant›s› Gram-pozi-
tif mikroorganizmalar ve Gram-negatif mikroorganizmalar
için olmak üzere iki alt bafll›k alt›nda de¤erlendirilmifltir. 5'i
T›p Fakültesinde, 28'i Devlet Hastanesinde görev yapan top-
lam 33 ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzma-

• Bilgi hedefleri: Uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda verilmesi
gereken konular 

• Beceri hedefleri: Laboratuvar becerileri ve klinik
giriflimler

• Entelektüel beceriler: Bilginin de¤erlendirilmesi ve
koruyucu hekimlik uygulamalar›

• ‹letiflim becerileri

• Bilgiye eriflim ve sunum becerileri

• Etik

Tablo 8. Çekirdek Müfredat Ana Bafll›klar›

• Eriflkin e¤itimine ve deneyime dayal› ö¤renme
döngüsüne uygun bir e¤itim program› haz›rlanmas›

• E¤itim içeri¤inin belirlenmesi: bilgi, beceri, tutum
olarak s›n›flanmas›

• Uygun e¤itim yönteminin seçimi ve seçilen yöntemin
etkili olarak kullan›m›

• Görsel-iflitsel araçlar›n do¤ru biçimde kullan›m›
• ‹letiflim: sözlü ve sözsüz
• Sözlü ve yaz›l› s›navlar›n kullan›m alanlar›
• Yap›land›r›lm›fl sözlü s›nav ve test sorusu

haz›rlaman›n temel ilkeleri
• Etkili sunum

Tablo 9. E¤itici Geliflimi Kursu Ana Konu Bafll›klar›

1.  S › n a v  ( 2 0 0 5 )

Baflvuru: 27 kifli 
Üniversite hastanesi: 13 kifli 
E¤itim ve araflt›rma hastanesi: 9 
Devlet hastanesi veya özel hastane: 5 kifli 

Teorik s›nav: 22 kifli 
Baflar›l›: 17 kifli
80-88 puan: 3 kifli 
70-79 puan: 9 kifli
60-69 puan: 5 kifli
50-59 puan: 5 kifli 

Uygulama s›nav›: 17 kifli
Baflar›l›: 16 kifli 
80-88 puan: 6 kifli 
70-79 puan: 3 kifli
60- 69 puan: 7 kifli
57 puan: 1 kifli

2.  S › n a v  ( 2 0 0 6 )

Baflvuru: 8 kifli
Üniversite hastanesi: 2 kifli
E¤itim ve araflt›rma hastanesi: 2 kifli
Devlet hastanesi: 4 kifli

Teorik s›nav: 7 kifli 
Baflar›l›: 4 kifli
60-68 puan: 4 kifli 
50-59 puan: 2 kifli
46 puan: 1 kifli 

Uygulama s›nav›: 4 kifli
Baflar›l›: 4 kifli
83 puan: 1 kifli
80 puan: 1 kifli
65.5 puan: 1 kifli
63 puan: 1 kifli

3.  S › n a v  ( 2 0 0 7 )

Baflvuru: 11 kifli
Üniversite hastanesi: 5 kifli 
Özel hastane veya devlet hastanesi: 4 kifli
E¤itim ve araflt›rma hastanesi: 2 kifli

Teorik s›nav: 10 kifli
Baflar›l›: 8 kifli
92 puan: 1 kifli
80-90 puan: 2 kifli
70-79 puan: 3 kifli
60-69 puan: 2 kifli 
50-59 puan: 2 kifli

Uygulama s›nav›: 7 kifli
Baflar›l›: 7 kifli
93 puan: 1 kifli
80-90 puan: 5 kifli
73 puan: 1 kifli

Tablo 10. Yap›lan Yeterlik S›navlar›n›n Analizi
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n›n›n kat›ld›¤› toplant› “keypad” kullan›larak interaktif bir fle-
kilde yap›lm›flt›r.

E¤iticilere Yönelik Çal›flmalar
‹lki 14-17 fiubat 2007'de, ikincisi 27-29 Mart 2008'de ol-

mak üzere e¤iticilere yönelik iki E¤itici Geliflimi Kursu dü-
zenlenmifl ve bu kurslara özellikle kurumlar›nda bu tür bir e¤i-
tim imkan› olmayan e¤iticilerin kat›lmas›na dikkat edilmifltir.
Ana konu bafll›klar› Tablo 9'da gösterilen bu kurslar›n her y›l
tekrarlamak üzere planlamas› ve çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

‹HKMEYK'in Kuruldu¤u Tarihten Bugüne De¤in 

Gerçeklefltirdi¤i Yeterlikle ‹lgili Etkinlikler 

Yeterlik ile ilgili çal›flmalar›n uzmanlara yönelik olan k›s-
m› yeterlik (board) s›nav› ile bireysel sertifikasyon olup s›-
navda baflar›l› olanlara Yeterlik Belgesi verilmektedir. Yeter-
lik çal›flmalar›n›n kurumlara yönelik k›sm› ise uzmanl›k e¤i-
timi veren kurumun ziyareti sonucunda kurumun sertifikas-
yonudur. Bu akreditasyon olarak ifade edildi¤i gibi eflanlam›
ile eflyetkilendirme olarak da ifade edilmektedir. Eflyetkilen-
dirme ile kuruma Uzmanl›k E¤itimi Yeterlik Belgesi veril-
mektedir. Kiflilerin yeterlik belgesi almak üzere yeterlik s›na-
v›na girmeleri veya kurumlar›n yeterlik belgesi almak üzere
kurum ziyaretini talep etmeleri tamamen gönüllülük esas›na
dayan›r.

Yeterlik ile ilgili di¤er çal›flma ise e¤itici niteliklerini be-
lirleme ve yükseltilme kriterleri ile ilgili önerilerin belirlen-
mesi olmufltur. 

• Yatak say›s›: 4-30 (ortalama 15-18)
Negatif bas›nçl› oda bulunan birim say›s›: 1
Kuduz odas› bulunan birim say›s›: 2 

• Y›ll›k yatan hasta say›s›: 130-400 
• Y›ll›k poliklinik say›s›: 600-4 000 (dönemin SSK

hastanelerinde 10 000)
• Asistan say›s›: 4-12 (ortalama 6)
• En s›k görülen infeksiyonlar (s›kl›k s›ras›yla):

Kronik hepatit
Bruselloz
Menenjit
Üst solunum yolu infeksiyonlar›
Alt solunum yolu infeksiyonlar›
Kemik ve eklem infeksiyonlar›
Üriner sistem infeksiyonlar›

• En s›k uygulanan afl›lar: HBV (≥ 500/y›l), grip,
tetanos, kuduz

• Kütüphanesi olan birim oran›: %70 
• “On line” dergi aboneli¤i olan birim oran›: %75-80
• Asistan semineri yap›lan birim oran›: %90 (12-30

seminer/y›l)
• Olgu sunumu ortalamas›: 10-20/y›l 
• Mortalite toplant›s› ortalamas›: 5/y›l
• Literatür saati yap›lan birim oran›: %60

Tablo 11. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik

Mikrobiyoloji Uzmanl›k E¤itimi Veren  Birimlere

Yönelik ‹lk Anket Çal›flmas›n›n Sonuçlar› (2003-2004) 

• ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
uzmanl›k e¤itimi veren birimlerin %66.7'sinin kendi
bünyesinde laboratuvar› mevcuttur. Bunlar›n %11.9'u
tüm hastaneye hizmet vermektedir.

• Asistan›n mikrobiyoloji e¤itimini ald›¤› yer %50
oran›nda kendi anabilim dal› ya da klini¤i içindeki
mikrobiyoloji laboratuvar›d›r. Geri kalan k›sm›,
anabilim dal› ve klinik d›fl›ndaki laboratuvarlarda
e¤itim almaktad›r.

• Birimdeki e¤itici say›lar›n›n da¤›l›m› 
Profesör: 1-5
Doçent: 1-3
Yard›mc› Doçent: 1-3
fief: 1-3
fief Yard›mc›s›: 1-3
Baflasistan: 1-4

• Birimdeki di¤er görevlilerin say›s›:
Uzman: 1-7
Asistan: 1-15
Hemflire: 1-10 (‹nfeksiyon Kontrol Hemfliresi 
say›s›: 1-4)
Sekreter:1-3 

• Yatak say›s› ortalama 16 olarak bulunmufltur. En
fazla yatak say›s› 47 olarak belirlenmifltir. 

• Y›ll›k yatan hasta say›s›: 60-782 (ortalama 358)
• Y›ll›k poliklinik say›s›: 122-18 000 (ortalama 5 905)
• Asistanlar için ara s›navlar›n %64 oran›nda

uyguland›¤› ve s›nav say›s›n›n y›lda 1 ile 3 aras›nda
de¤iflti¤i belirlenmifltir.

• E¤itim olanaklar›
Kütüphane: %85 
Dergi aboneli¤i: %57
‹nternet eriflimi: %83 (“on line” dergi aboneli¤i: 
%65)
Seminer salonu: %74

• E¤itim faaliyetleri
Asistan semineri yap›lan birim oran›: %90 (y›ll›k 
ortalama say›: 30)
Olgu sunumu yap›lan birim oran›: %50 (y›ll›k 
ortalama say›: 9) 
Mortalite toplant›s› yap›lan birim oran›: %50 
(y›ll›k ortalama say›: 2)
Literatür saati yap›lan birim oran›: %69 (y›ll›k 
ortalama say›: 26)

• ISO kalite belgesi bulunan kurum oran›: %50
• En s›k görülen infeksiyonlar (s›kl›k s›ras›yla):

Kronik hepatit
Gastroenterit
Akut viral hepatit
Pnömoni
Deri ve yumuflak doku infeksiyonlar›
Üriner sistem infeksiyonlar›
Bruselloz

Tablo 12. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji

Uzmanl›k E¤itimi Veren  Birimlere Yönelik ‹kinci Anket

Çal›flmas›n›n Sonuçlar› (2006-2007)



Klimik Dergisi • Cilt 21, Say›:244

Yeterlik S›nav›
Yeterlik s›nav›, uzmanl›k sonras› e¤itimin süreklili¤inin

sa¤lanmas› ve e¤itim ve hizmet kalitesinin art›r›lmas› ama-
c›yla yap›lan bir s›navd›r. Bu s›navda baflar›l› olan uzmanlar
Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmaktad›r. ‹HKMEYK yö-
nergesine göre Yeterlik Belgesi on y›l süre ile geçerlidir. 

Yeterlik S›nav›, yaz›l› ve uygulamal› olmak üzere iki afla-
mal›d›r. S›navlarda her aflamada gizlilik esas›na uyulmakta-
d›r. 

Çoktan seçmeli 100 sorudan oluflan Teorik S›nav, bilgi
ölçmeye yönelik olup sorular ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Kli-
nik ve Mikrobiyoloji konular›n› kapsamaktad›r. Bu s›navda
60 alanlar teorik s›navda baflar›l› kabul edilerek uygulama s›-
nav›na girmeye hak kazanmaktad›r. Tüm ülke genelinde seçi-
len e¤iticilerden soru göndermeleri istenmekte; sorular her y›l
de¤ifltirilen jüri taraf›ndan bilimsel denetimden geçirildikten
sonra teknik denetimden de geçirilerek kullan›lmaktad›r.

Uygulama S›nav›, simüle ortamlarda iletiflim, bilgiyi (kli-
nik ve laboratuvar) kullanma ve uygulama becerisinin ve
lomber ponksiyon vb. gibi giriflimsel becerilerin de¤erlendi-
rildi¤i, ayr›ca mikroskopik görüntülerin tan›mlamas›na yöne-
lik s›naman›n yap›ld›¤› bir s›navd›r. Nesnel Örgün Klinik/La-
boratuvar S›nav (NÖKS) fleklinde yap›lmaktad›r. Bu s›nav
yöntemi OSCE ad›yla da (Objective Structured Clinical Exa-
mination) bilinmektedir. Uygulama s›nav›nda da de¤erlendir-
me 100 üzerinden yap›lmakta ve 60 puan baflar›l› kabul edil-
mektedir. 

‹HKMEYK taraf›ndan Ankara'da 28-29 May›s 2005, 16-
17 Aral›k 2006 ve 3-4 Kas›m 2007'de olmak üzere üç kez ‹n-
feksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik S›nav›
yap›lm›flt›r. fiimdiye de¤in yap›lan s›navlar›n analizi Tablo
10'da verilmifltir. 2008 s›nav› 11-12 Ekim 2008'de Ankara'da
yap›lacakt›r. 

E¤itim Kurumlar› ve E¤iticilere Yönelik Çal›flmalar
Yeterlik kurullar›n›n çal›flma alanlar›n›n önemli bir bafll›-

¤›n› oluflturan e¤itim kurumlar›n›n ve programlar›n›n de¤er-
lendirilmesi çal›flmalar›n›n ilk aflamas›, tüm e¤itim kurumla-
r›na gönderilen anketle durum de¤erlendirmesi yapmakt›r. 

‹HKMEYK'in ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobi-
yoloji uzmanl›k e¤itimi veren  birimlere yönelik olarak 2003-
2004 y›l›nda yap›lan ilk anket çal›flmas›nda elde etti¤i sonuç-
lar Tablo 11'de; 2006-2007 y›l›nda yap›lan ikinci anket çal›fl-
mas›nda elde etti¤i sonuçlar ise Tablo 12'de özetlenmifltir. 

Bu tablolarda baz›lar›na de¤inilen verilerin yönlendirme-
siyle kurum ziyaret programlar›n› gelifltirmek üzere çal›flma-
lar bafllat›ld› ve afla¤›da tan›mlanan üç ayr› form haz›rland›:
[1] kurumlara gönderilecek olan ve kurum ziyareti talep ede-
cek kurumun dolduraca¤› baflvuru formu; [2] kurumun doldu-
rup gönderdi¤i baflvuru formuna göre kurum ziyaretine haz›r
oldu¤u saptanan kurumun ziyaretinde doldurulacak kontrol

formu; [3] kurum ziyaretinde asistanlar taraf›ndan doldurula-
cak form. Kurumlar›n baflvuru formlar›n› kullanarak baflvuru-
da bulunmas›yla birlikte kurum ziyareti tarihinin belirlenme-
si ve istekli kurumlara ziyaretlerin bafllat›lmas› hedeflenmek-
tedir. 

Sonuç olarak Türk Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon
Hastal›klar› Derne¤i ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikro-
biyoloji E¤itim ve Yeterlik Kurulu, 43 yeterlik kurulu içinde
çekirdek müfredat› ve asistan karnesini kullan›ma sokmufl
olup s›nav›n› yapan 23 yeterlik kurulu içinde ve kurum ziya-
retini bafllatma noktas›nda olan dokuz yeterlik kurulu içinde
yer almaktad›r. Yeterlik s›navlar› di¤er birçok uzmanl›k der-
ne¤ininkinden ayr› olarak her y›l düzenli ve iki aflamal› ola-
rak yap›lmaktad›r. Teorik s›nav yan›nda klinik ve laboratuvar
uygulama s›nav› OSCE (Objective Structured Clinical Exa-
mination) veya Türkçelefltirilmifl ad› ile NÖKS (Nesnel Ör-
gün Klinik S›nav) tipinde yap›lmakta ve aday›n klinik ve la-
boratuvar bilgisi yan›nda uygulama becerisi de ölçülmekte-
dir. E¤itici geliflimi için kurslar düzenlenmektedir. Kazan›lan
ivme ile yap›lan çal›flmalar› gelifltirmek ve uzmanl›k alan›m›z
için e¤itim faaliyetlerinin kalite ve kantitesini art›rmak temel
hedeftir. Uzmanl›k Derne¤imizin tüzü¤ünde de yer alan bu
hedefe ulaflmak için elbirli¤i yapmam›z ve daha çok çal›flma-
m›z gerekti¤i aç›kt›r (10).
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