TÜRK NEFROLOJ İ DERNEĞİ
NEFROLOJ İ UZMANLIK EĞİTİMİ İLKELERİ
Amaç
Madde 1. Bu programın amacı, Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimine ve eğitim kurumlarına
ilişkin ilkeleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2. Bu program, Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimi yapacak hekimleri ve Nefroloji
uzmanlık eğitimi verilen kurumları kapsar.

Eğitim Sür esi
Madde 3. Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde değişiklik yapılmadığı sürece Nefroloji yan dal uzmanlık
eğitiminin süresi 3 yıldır.

Eğitime Başvur u Koşullar ı
Madde 4. Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde değişiklik yapılmadığı sürece Nefroloji yan dal uzmanlık
eğitimine İç Hastalıkları uzmanları başvurabilir.
Madde 5. Türk Nefroloji Derneği, Nefroloji yan dal eğitimine Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavından (ÜDS)
100 üzerinden en az 60 puan almış adayların başvurabileceğini önermiştir. Ancak, 28 Nisan 2007
tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Yönetmeliği’nde yabancı dil puan barajı 50 olarak belirlenmiştir.

Nefr oloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Gir iş Sınavı
Madde 6. Türk Nefroloji Derneği, Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavının eğitimi
verecek olan kurumlar tarafından yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılması gerektiği
görüşündedir. Ancak, Madde 5’de anılan geçerli mevzuat hükümlerine göre yan dal uzmanlık
eğitimi giriş sınavı yılda en az iki kez olmak üzere ÖSYM tarafından merkezi sistemle
yapılmaktadır. Bu sınavlar, İç Hastalıkları genel eğitim programı çerçevesinde hazırlanan
sorularla yazılı olarak yapılmaktadır.

Nefr oloji Uzmanlık Eğitimi Ver ebilecek Kur umlar ve Nitelikler i
Madde 7. Nefroloji uzmanlık eğitimi Madde 8’de özellikleri tanımlanmış olan Tıp Fakülteleri
veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinin bünyesindeki Nefroloji Bilim Dalları veya
Klinikleri tarafından verilebilir. Bu özelliklere sahip olmayan kurumlarda eğitim almış olanların ve
madde 10’da belirtilmiş olan zorunlu klinik içi rotasyonları öngörülen sürelerde yapmamış
olanların uzmanlıkları Türk Nefroloji Derneği tarafından tanınmaz ve bu kişiler Nefroloji yeterlilik
sınavlarına kabul edilmezler.
Madde 8. Bir kurumun Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimi verebilmesi için aşağıdaki kriterleri
tam olarak karşılaması gerekir:
a) En az biri haftada 5 tam gün çalışan eğitici özelliğine sahip en az 2 Nefroloji uzmanı (Tıp
Fakültelerinde profesör, doçent veya yardımcı doçent, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim
hastanelerinde şef, şef yardımcısı veya baş asistan)
b) Bağımsız veya İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Kliniği bünyesinde en az 5 yataklı servis
c) Düzenli hasta izlemi yapılan poliklinik
d) Kronik hemodiyaliz ünitesi
e) Kronik periton diyalizi ünitesi
f) Çoklu organ yetmezlikli hastaların izlenebileceği yoğun bakım ünitesi

g) Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, anjiografi ve patoloji dahil tüm tanısal üniteler (nükleer
tıp ve manyetik rezonans görüntüleme ünitesi varlığı arzu edilen bir durumdur)
h) Biyokimya, hematoloji ve mikrobiyoloji dahil böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli
olan tüm laboratuvar üniteleri
ı) Vasküler girişimlerin yapılabileceği cerrahi servisler
i) İnternet erişimi
j) Kütüphane
k) Transplantasyon ünitesinin varlığı arzu edilen bir durumdur. Transplantasyon ünitesi
bulunmayan kurumlarda eğitim görenler, bu rotasyonu transplantasyon ünitesi bulunan başka bir
kurumda madde 10’da belirtilen sürede yapmak ve bunu belgelendirmek zorundadırlar.
l) Patoloji, radyoloji, üroloji ve genel cerrahi bölümleri ile düzenli toplantıların yapılması arzu
edilen bir durumdur.
m) Araştırma Laboratuvarının ve sürekli araştırma programının bulunması arzu edilen bir
durumdur.
Madde 9. Nefroloji Eğitim Kurumları ideal olarak aynı anda en fazla eğitici sayısı kadar
araştırma görevlisine Nefroloji eğitimi verebilirler. Bu sayı, özel gereksinimler varlığında en fazla
eğitici sayısının iki katı olabilir.

Klinik Eğitim Pr ogr amı ve Rotasyonlar
Madde 10. Nefroloji yan dal araştırma görevlileri 3 yıllık eğitim süresi boyunca aşağıda belirtilen
klinik içi rotasyonları öngörülen sürelerde yapmak zorundadırlar.
a) Yataklı servis
9 ay
b) Nefroloji polikliniği
3 ay
c) Hemodiyaliz
6 ay
d) Periton diyalizi
6 ay
e) Transplantasyon
6 ay
Geri kalan 6 aylık sürenin üçer aylık dönemlerle Hipertansiyon Ünitesi ve Araştırma
Laboratuvarına ayrılması arzu edilir. Bu ünitelerin bulunmadığı kurumlarda eğitim görenler için,
bu süre kurumun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilir. Ancak, ayaktan hasta
izlemine, hemodiyalize veya Madde 11’de belirtilmiş olan klinik dışı rotasyonlara ayrılması
tavsiye edilir.
Madde 11. Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Nefroloji uzmanlık eğitimi süresince yapılması
gereken klinik dışı rotasyon yoktur. Ancak, ikişer ay süreyle renal patoloji ve anjiografi ve
ultrasonografiye yönelik radyoloji rotasyonu yararlı olabilir.

Eğitimin Kapsamı
Madde 12. Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimi yapanlar eğitim süresinde ekteki Çekirdek
Müfredat Programında belirtilmiş olan bilgi, beceri ve tutum hedeflerini kazanmalıdırlar. Eğitim
programının bu hedefler doğrultusunda belirlenmesi ve yürütülmesi gerekir.
Madde 13. Nefroloji yan dal araştırma görevlileri eğitimleri süresince her yıl en az 2 literatür
sunumu yapmak ve en az bir seminer hazırlamak zorundadırlar.
Madde 14. Nefroloji yan dal araştırma görevlilerinin eğitimleri sırasında SCI’e giren uluslararası
hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş tez çalışması dışında en az
iki araştırma yapmaları arzu edilen bir durumdur.
Madde 15. Eğitim süresince ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara katılım arzu edilen bir
durumdur.

Eğitimin İzlenmesi
Madde 16. Her eğitim kurumunda eğitim programının geliştirilmesi, yürütülmesi ve
denetlenmesinden sorumlu bir eğitim koordinatörü tayin edilmelidir.
Madde 17. Her yan dal araştırma görevlisinin eğitim kaydı tutulmalı ve kazanılması gereken
bilgi, beceri ve tutum hedeflerini içeren bir asistan karnesi ile izlenmelidir. Her 6 ayda bir

yeterlilik bakımından değerlendirme yapılmalı ve asistan karnesi eğitim koordinatörü tarafından
imzalanmalıdır.

Nefr oloji Uzmanlık Tezi ve Sınavı
Madde 18. Nefroloji uzmanlık eğitiminin ilk yılını tamamlayan araştırma görevlileri tez
çalışmasına başlamalıdırlar.
Madde 19. Eğitim süresini tamamlayan araştırma görevlisinin yaptığı tez çalışması, tez
danışmanının onayından sonra en az 3 kişiden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilir.
Madde 20. Tez çalışması başarılı bulunanlar 5 kişiden oluşan bir jüri tarafından sınava alınır.
Sınav sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamada yapılır. Her iki aşamada başarılı olanlar Nefroloji
uzmanı ünvanı kazanırlar. Gerektiğinde tez ve uzmanlık sınavları aynı jüri tarafından yapılabilir.
Madde 21. Tez değerlendirme jürisinin en az ikisinin, sınav jürisinin ise üçünün Nefroloji uzmanı
öğretim üyesi (profesör, doçent veya yardımcı doçent), klinik şefi veya şef yardımcısı olması
gerekir. Eğitim kurumunda sınav için yeterli sayıda jüri üyesi bulunmaması durumunda, tercihan
üniversite öğretim üyesi olmak üzere en yakın eğitim kurumundan jüri üyesi talebinde bulunulur.

