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Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı Üyemiz,

Uzmanlık dalımızın yeterlik (board) sınavı her yıl Türk Klinik Mikrobi-
yoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği İnfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 12. İnfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı, 25-29 Mart 2015 tarihler-
inde Antalya’da gerçekleştirilecek olan XVII. Türk Klinik Mikrobi-
yoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi öncesinde 24 Mart 2015 
tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya’da teorik ve 
uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yeterlik 
Belgesi alabilmek için sınavın her iki aşamasında da başarılı olmak 
gerekmektedir. 

Uzmanlık eğitiminin son yılında teorik sınavda başarılı olmuş olan 
uzmanlarımızın sadece uygulama aşamasına girerek yeterlik belges-
ine sahip olabileceklerini anımsatırız.

Bu sınavın amacı, adayların eğitimlerine katkıda bulunmak; temel 
kazanımı, uzmanlık eğitimindeki eksikleri saptayarak çözümler 
üretmektir. Sınava hazırlık süreci, size hem bazı bilgilerinizi güncel-
leme fırsatı verecek, hem de gururla sergileyeceğiniz bir belge 
kazandıracaktır. İHKMEYK Yeterlik Belgesi olan üyelerimizin, İHKMEYK 
ve komisyonlarının farklı çalışma süreçlerinde yer alma ayrıcalığını 
elde edeceğini; ayrıca Klimik Derneği’nin pek çok etkinliğine katılmak 
için öncelikle destek göreceklerini de belirtmek isteriz.

Sizi 12. Yeterlik Sınavı’na başvurarak uzmanlık alanımızda sahip 
olduğunuz bilgi ve becerilerinizi İHKMEYK Yeterlik Belgesi ile 
taçlandırmaya davet ediyor ve başarılar diliyoruz.

Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ
İHKMEYK Yeterlik Sınav 
Komisyonu Başkanı 

Prof. Dr. Ayşe YÜCE
İHKMEYK Yürütme Kurulu 
Başkanı            



İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK 
MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ALANI 
YETERLİK SINAV KILAVUZU

AMAÇ
Yeterlik (board) sınavı, uzmanlık sonrası eğitimin sürekliliğinin 
sağlanması ve bu alanda eğitim ve hizmet kalitesinin artırılması 
amacıyla yapılır. Bu sınavda başarılı olan İnfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanları Yeterlik Belgesi almaya hak kazanır. 
Yeterlik Belgesi on yıl süre ile geçerlidir.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı, Klinik 
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik ) Derneği’nin özerk bir 
kuruluşu olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve 
Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından yapılır. Yeterlik belgeleri,  
Klimik Derneği ve İHKMEYK tarafından verilir.Yeterlik belgesi olan 
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları Yeterlik 
Genel Kurulu’nun doğal üyesidir. Yeterlik Genel Kurulu üyeliğinin 
geçerli olması için üyenin Dernek üyesi olması ve ödenti borcunun 
olmaması gerekir.

YETERLİK SINAVI UYGULAMASI
Sınav şekli: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik 
Sınavı teorik ve uygulamalı sınav olmak üzere iki aşamalıdır. Her 
aşama, yılda en az bir defa yapılır.  Teorik sınavda başarılı olan 
adaylar  herhangi bir nedenle o yılın uygulama sınavına girememiş 
ise  üç yıl içinde uygulama sınavına girebilir. Uygulama sınavında da 
başarılı olan aday yeterlik belgesi almaya hak kazanır. Uygulama 
sınavına sadece uzmanlar girebilir.

Teorik Sınav
a) Sınav bilgi ölçmeye yönelik hazırlanır.
b) Çoktan seçmeli ve tek doğru cevaplı test usulünde 100 soru yer 
alır. 
c) Sorular İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Çekirdek 
Eğitim Programı Bilgi Hedeflerini içerir. 
d) Değerlendirme, 100 üzerinden yapılır,  60 puan alan aday başarılı 
kabul edilir. 
e) Teorik sınavda başarılı olanlar,  ikinci aşama sınavı olan, uygulama 
sınavına girmeye hak kazanır.
f) Teorik sınavda başarılı olamayanlar sınava yeniden başvurabilir.

Uygulama Sınavı 
a) Uygulama sınavı adayın klinik ve laboratuvar bilgi ve becerisini 
ölçmeye yönelik  “Nesnel Örgün Klinik ve Laboratuvar Sınav” ( NÖKS) 
tipinde hazırlanır.
b) Bu sınavda, simüle ortamlarda bilgi, beceri ve tutumun objektif bir 
şekilde değerlendirilmesi hedeflenir.
c) Beş durakta (beş ayrı odada) maket, simüle hasta, klinik öykü ve 
mikroskopik görüntü üzerinde adayın iletişim becerileri ile muayene, 
tanı, tedavi yaklaşımları ve uygulama becerileri değerlendirilir.
d) Her durakta aday için hazırlanmış ve yapacakları ile ilgili yol 
gösterici notlar vardır.
e) Değerlendirme, daha önceden belirlenmiş veya tanımlanmış kesin 
kriterler üzerinden yapılır. Bunun için her durakta hedeflenen 
basamakların tanımlandığı önceden hazırlanmış kontrol 
(değerlendirme ) listeleri kullanılır.
f) Her durakta görevli jüri üyesi, bu listede yer alan basamakların 
aday tarafından gerçekleştirilmesini gözler ve önceden hazırlanan 
kontrol listelerinde işaretlemeleri yaparak adayın o duraktan aldığı 
puanı belirler. 
g) Uygulama sınavının tümü 100 puan değerindedir; en az 60 puan 
alan aday başarılı kabul edilir.
h) Başarılı olmayanlar uygulama sınavına yeniden başvurabilir.

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI
Sınava İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olanlar 
ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlık 
eğitiminin son yılında olan asistan/uzmanlık öğrencileri 
başvurabilirler. Son yıl asistan/uzmanlık öğrencileri sadece teorik 
sınav aşamasına katılabilirler. Yeterlik belgesi alabilmek için 
uygulama sınavına girme hakkını uzmanlık sonrası elde edebilirler. 
Teorik sınavdan başarılı olanlara bu sınavdaki başarılarını gösteren 
bir belge verilir.

Adaylardan göndermeleri istenen belgeler şunlardır:
a) Doldurulmuş başvuru formu
b) Uzmanlar için İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı 
olduğuna ilişkin belge;
   Asistan/uzmanlık öğrencileri  için son yıl asistanı olduklarını 
gösteren belge
c) Sınav harcına ait banka dekontu

Belgeler sınav tarihinden en geç 2 hasta öncesine kadar Klimik 
Derneği’ne ulaştırılmalıdır.
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BAŞVURU FORMU

Adı  Soyadı

TC Kimlik Numarası

Doğum Tarihi ve Yeri

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi

Mezuniyet Yılı

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Kurum

Uzman Olduğu Yıl

Halen Görev Yaptığı Kurum

Görevi/Unvanı

Öğretim Görevlisi  Yardımcı Doçent       Doçent       

Profesör  Uzman Eğitim Görevlisi

Başasistan Son Yıl Asistanı/Uzmanlık Öğrencisi

Yazışma Adresi

E-posta

GSM Faks

Tel

Girmek İstediği Sınav

Teorik Sınav Uygulama Sınavı

EK: 
1- Uzmanlık Belgesi Sureti (Asistanlar/Uzmanlık Öğrencileri için son yıl asistanı 
olduklarını gösteren belge) 
2- 25 TL. Sınav Harcı ödendiğine ilişkin banka dekontu 

İm
za

................@.....................
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BANKA HESAP NO:
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IBAN: TR30 0006 4000 0011 2000 1000 87




