TÜRK NEFROLOJ İ YETERLİLİK KURULU YÖNERGESİ

Türkiye'de Nefroloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulu, Türk
Nefroloji Derneği’ne bağlı olarak çalışan bir kurul olarak kurulmuştur. Bu kurulun çalışma
ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü, Türk Nefroloji Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği ve
Türk Tabipleri BirliğiUzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTBUDKK) yönergesiyle
uyumlu olmalıdır.

GENEL KONULAR
1. Tanım:
Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulu, Türk Nefroloji Derneği’nin aşağıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda faaliyet gösteren bir yan kuruluşudur.
2. Amaç:
Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulu’nun temel amaçları;
a) Nefroloji uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturmak, korumak ve yükseltmek,
b) Kalite denetimi sağlamak,
c) Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak,
d) Nefroloji uzmanlık yeterlilik belgesini vermek,
e) Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı özendirmek ve denetlemektir.

UZMANLIK ALANI VE EĞİTİM SÜRESİ
3.1 Uzmanlık Alanı:
Nefroloji uzmanlığıdır.
3.2 Uzmanlık Eğitimi:
Nefroloji uzmanlık eğitiminin süresi ve yapılacak rotasyonlar ile süreleri Tababet Uzmanlık
Tüzüğü ile belirlenir.

KURUL VE KOMİSYONLAR
4. Kurulun Yapısı:
Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulu aşağıdaki organlardan oluşur:
4.1 Üyeler Kurulu
4.2 Yürütme Kurulu
4.3 Denetleme ve Danışma Kurulu
4.4 Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu
4.5 Sınav Komisyonu
4.1 Üyeler Kurulu:
Üyeler Kurulu, yeterlilik kurulu üyelerinden oluşur. Yeterlilik kurulu üyeliğine eğitim
kurumlarında "halen eğitici" durumunda çalışan (Tıp Fakültelerinde Profesör, Doçent veya
Yardımcı Doçent, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde Şef, Şef Yardımcısı veya Başasistan)
Türk Nefroloji Derneği üyeleri başvurabilirler. Bunun için gerekli belgeler ile Yeterlilik Yürütme
Kurulu’na (kuruluş döneminde ise doğrudan Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kuruluna)
müracaat edilir. Yeterlilik Yürütme Kurulu, bu belgeleri inceleyerek üyelik müracaatını
değerlendirir ve gerekçeli kararını Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu'na iletir. Üyenin
Yeterlilik Üyeler Kuruluna atanması, Yürütme Kurulu’nun görüşü esas alınarak Türk Nefroloji
Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
4.1.1 Görevleri:
Yeterlilik Üyeler Kurulu yılda en az bir kez, tercihan Ulusal Nefroloji Kongresi sırasında toplanır.
Üyeler Kurulu’nun görevleri Yürütme Kurulu ile Denetleme ve Danışma Kurulu’nu seçmek, ibra
etmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır. Her üyenin Yeterlilik Üyeler
Kurulu’nda bir oy hakkı vardır.
4.2 Yürütme Kurulu:
Yürütme Kurulu, Yeterlilik Üyeler Kurulu tarafından seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Kuruluş aşamasında ise bu üyeler Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından atanır. Bu
kurulda yer alacak kişilerin eğitim kurumlarında "halen eğitici" durumunda en az 3 yıldır çalışmış
olmaları gerekir (Tıp Fakültelerinde Profesör veya Doçent, Sağlık Bakanlığı Eğitim
Hastanelerinde Şef veya Şef Yardımcısı). Yürütme Kurulu üyeleri 2 yıllık bir dönem için atanır
veya seçilirler. Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Yürütme
Kurulu, Yeterlilik Üyeler Kurulu’na ve Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu’na karşı
sorumludur.
4.2.1 Görevleri:
a) Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlamak ve izlemek,
b) Yeterliliğin işlevlerini düzenlemek,
c) Yeterlilik sınavı tarihlerini, giriş koşullarını belirlemek ve ilan etmek,
d) Sınav listelerini onaylamak, sınav sonuçlarını ilan etmek,
e) Yeterlilik belgelerini onaylamak,
f) Eğitim komisyonlarının raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak,
g) Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu’na ve Yeterlilik Üyeler Kurulu’na çalışma raporu
sunmak.
4.3 Denetleme ve Danışma Kurulu:
Yeterlilik Üyeler Kurulu tarafından eğitim kurumlarında "halen eğitici" kadrosunda en az 5 yıldır
çalışan üyeleri arasından 2 yıllık bir dönem için seçilen (kuruluş sırasında Türk Nefroloji Derneği
Yönetim Kurulu tarafından atanan) 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.
4.3.1 Görevleri:
Denetleme ve Danışma Kurulu yılda en az bir kez Yürütme Kurulu icraatını, kararlarını denetler
ve gerektiğinde Yürütme Kurulu’nun, Üyeler Kurulu’nun veya Türk Nefroloji Derneği Yönetim
Kurulu’nun öngördüğü konularda rapor verir. Bu kurul dönem sonunda kesin rapor hazırlar.
Hazırlanan rapor Yeterlilik Üyeler Kurulu’na ve Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu’na
sunulur.
4.4 Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu
(Akreditasyon Komisyonu):
Yeterlilik Yürütme Kurulu’nun atayacağı Türk Nefroloji Derneği üyesi 7 kişiden oluşur.
Komisyon üyelerinden en az birisi aynı zamanda Yürütme Kurulu üyesi olmalıdır. Bu üyelerin
“halen eğitici” kadrolarında profesör, doçent veya klinik şefi, şef yardımcısı olarak en az 3 yıldır
çalışmış olmaları gerekir. Bu üyeler 2 yıl süreyle görev yaparlar. Komisyon üyeleri kendi
aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Yılda en az iki defa ya da Yürütme Kurulu’nun
çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar.
4.4.1 Görevleri:
a) Eğitim kurumları ve eğitim programlarını denetlemek ve hazırladıkları raporu Yürütme
Kurulu’na sunmak,
b) Eğitim müfredatını belirlemede Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak,
c) Eğitim kurumları standardını belirlemede Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak,
d) Eğiticilerin eğitimi konusunda Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak.
4.5 Sınav Komisyonu
Yeterlilik Yürütme Kurulu’nun atayacağı Türk Nefroloji Derneği üyesi 7 kişiden oluşur. Sınav
Komisyonu’nda Yürütme Kurulu’ndan en az bir üye bulunmalıdır. Sınav Komisyonu üyeliği için
“halen eğitici” kadrolarında en az 3 yıldır görev yapmış olmak gerekir. Bu üyeler 2 yıllık dönem
için atanırlar. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Yılda en az 2 kez
toplanarak değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar.
4.5.1 Görevleri:
a) Madde 5’de başvuru koşulları tanımlanan yeterlilik sınavına girmek için başvuran adayların
başvurularını değerlendirmek ve yeterli olanların sınava alınmasını sağlamak,
b) Yeterlilik sınavlarının hazırlanmasını sağlamak,
c) Yeterlilik sınavının bilimsel denetimini yapmak,
d) Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kurulu’na bilgi vermek,
e) Eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak,
f) Eğitim içi sınavların değerlendirmesini yapmak ve gerekli kurul ve kurumlara bilgi vermek,

g) Sınav hazırlıkları ile ilgili Alt Komisyonları belirlemek.

EĞİTİMİN BELGELENDİRMESİ
5. Madde 6.3'de tanımlanan yeterlilik sınavına girilebilmesi için;
a) Nefroloji uzmanı olduğunun veya Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen Nefroloji uzmanlık
eğitim süresinin 5/6’sını tamamlamış olduğunun belgelendirilmesi,
b) Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan rotasyonların yapıldığının belgelendirilmesi,
c) Uygulama Defteri  Asistan karnesinin belgelendirilmesi şarttır.
Bu belgeler Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve uygun bulunanlara sınava girme hakkı
verilir.

SINAVLAR
6.1 Genel Bilgiler:
Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava girebilirliğin kriterlerinin tanımlanmasından sonra
sınavın giriş şartları, basamakları ve sınav takvimi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve
Yürütme Kurulu’nun onayı ile ilan edilir.
6.2 Eğitim İçi Sınavları:
Uzmanlık eğitimi sırasında gereğinde ülke çapında yazılı sınav olarak yapılır. Eğitim içi
sınavlarına tüm eğitim kurumlarındaki tıpta uzmanlık öğrencileri katılabilir. Sınav sonuçları
değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırmalı olarak bildirilir.
6.3 Yeterlilik Sınavı:
Yeterlilik sınavına girebilmek için madde 5’de tanımlanmış olan belgeleri tamamlamış olmak
gerekir. Yeterlilik sınavı, yılda en az bir kere bilgi hatırlama, sentez etme ve karar vermeye
yönelik olarak çoktan seçmeli test veya nesnel yapılandırılmış klinik sınav şeklinde yapılır. Sınavın
kapsamı, şekli ve tarihi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Nefroloji eğitim süresini
tamamlayanların sınava beş yıl içinde girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlara
üç sınav hakkı daha verilir. Bu ek sınavları alabilmek için TTBSTE Kurulu tarafından
kredilendirilmiş Nefroloji alanındaki etkinliklerden son iki yıl içinde en az 50 kredi almış olmak
gerekir. Sınav sonuçları sınava katılan kişiye bildirilir.
6.4 Yeterliliğin Belgelendirilmesi:
Sınav sonucunda başarılı olanlara "Nefroloji Yeterlilik Belgesi" verilir. Nefroloji uzmanlık eğitim
süresini tamamlamadan veya tamamladığı halde Nefroloji uzmanı olmadan yeterlilik sınavına
giren ve başarılı olanların yeterlilik belgeleri, Nefroloji Uzmanlık belgesinin ibraz edilmesinden
sonra düzenlenir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. On yılın sonunda yeniden
yeterlilik sınavına girilmelidir.
6.5 Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon):
Nefroloji yeterlilik sınavını başaranların 10 yılın sonunda yeniden belgelendirme sınavına girmeleri
gerekir. Bu sınava girilebilmesi için TTBSTE Kurulu tarafından kredilendirilmiş Nefroloji
alanındaki etkinliklerden son 10 yılda en az 200 STE kredisi almış olmak gerekir. Başarılı
olamayanlara üç sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda başarılı olamayanların Yeterlilik Belgeleri
iptal edilir.

ÖZEL DURUMLAR
7.1 Halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör, Doçent, Klinik Şefi, Klinik Şef
Yardımcıları ile Şef ve Şef Yardımcılığı için yapılan Sınavlarda başarılı olan Uzmanlar, bu
yönergenin kabulünden sonraki beş yıl içinde ilgili kurullara gerekli belgelerle başvurdukları
takdirde sınav yapılmaksızın Nefroloji Yeterlilik Belgesi alırlar.
7.2 Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Nefroloji Uzmanlık Belgesi sahibi olanlar, uzmanlık
belgelerini ibra ederek Yeterlilik sınavına girebilirler.
7.3 Yabancı bir ülkede Nefroloji uzmanlık eğitimini tamamlayan kişiler, Yeterlilik Sınavına giriş
şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde, Yeterlilik Sınavına girebilirler. Bu kişiler
için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynı olmalıdır.
UEMS yeterlilik belgesi, Türkiye'nin UEMS'ye asil üye olarak kabulü ve Nefroloji alanında
sınava kabul edilmesi durumunda, Türk Nefroloji Yeterliliğine denk sayılacaktır.

7.4 Meslekten men cezası alanlar Yeterlilik Sınavlarına kabul edilmezler, daha önceden almışlarsa
Yeterlilik Belgeleri iptal edilir.
7.5 Bu yönerge Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu’nda kabulünden sonra yürürlüğe girer.

