
 

TKYK Kardiyoloji Kurumsal Yeterliliğin Belgelendirilmesine İlişkin Yönerge 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu (TKYK) tarafından 

düzenlenen Kurumsal Yeterlililiğin Belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönerge, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu - Eğitim Kurumları ve Programları 

Değerlendirme Komisyonu (TKYK-EKDK) tarafından yapılandırılan Kurumsal Yeterlililiğin 

Belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Tanımlar 

MADDE 3-  Bu yönergede geçen; 

a. Kurum: TKYK’na Kurumsal Yeterlililiğin Belgelendirilmesi için başvuran Kardiyoloji 

Eğitim merkezlerini, 

b. Eğitim görevlisi; İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan 

eğiticiyi, 

c. Kurul: Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulunu, 

d. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu: TKYK Yönetim Kurulu 

altındaki Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu alt komisyonunu, 

e. Ziyaret Ekibi; TKYK Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu 

tarafından seçilen ve kurum ziyaretinde yer almak üzere görevlendirilen üyelerden 

oluşan Kurumsal Ziyaret ve Değerlendirme Ekibini, 

f. TKD; Türk Kardiyoloji Derneğini 

g. TUKMOS; Tıpta uzmanlık kurulu  müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemini 

h. Uzmanlık öğrencisi; Kardiyoloji uzmanlık eğitim veren kurumlarındaki kadro ve 

pozisyonları ne olursa olsun Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine 

uygun olarak uzmanlık eğitimi gören kişileri, 

i. Yürütme Kurulu; Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulunu 

ifade eder.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 



Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu ve Görevleri 

MADDE 4- Yürütme Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda aktif eğitici 

kadrosunda bulunan Doçent veya Profesörler' den veya bu kadroların emeklileri arasından 

seçilen 7 üyeden oluşur. Bu üyeler dört yılda bir seçilir ve en çok iki dönem görev yapar. 

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. 

MADDE 5-  Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır: 

 

1. Yürütme Kurulu’nda ve Genel Kurulda onaylanmış Ulusal Kardiyoloji Uzmanlık 

Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; 

eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile 

yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda 

akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar 

oluşturur. 

(a). Yeterlilik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim 

programının (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki 

etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davranış- ölçülebilir 

davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığını, uzmanlık öğrencisinin 

kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi) olup olmadığını ve bu programın 

düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığını denetler 

(b). Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliğini ve uygunluğunu 

denetler. 

(c). Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliğini denetler.  

(d). Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup 

olmadığını denetler. 

(e). Eğitim ortamının uygunluğunu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi) 

denetler. 

(f). Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığını ve eğitim alanların bu etkinliklere 

yeterince katılıp katılmadığını denetler. 

 

2. Kurumsal Yeterlilik belgesi almak için başvuru usul ve esaslarını güncelleme ve 

başvuru takvimi belirleme konusunda her yıl TKYK Yürütme Kuruluna önerilerde 

bulunur. 

3. Kurumsal Ziyaret ve Değerlendirme ekiplerinde yer alacak üyelerin yetkinlik ve 

yeterlilik kriterlerini belirleyerek ziyaret üye havuzunu oluşturur. 

4. O yıl için Kardiyoloji Kurumsal Yeterlilik Belgesi almak üzere başvuruda bulunan 

merkezlerin öz değerlendirme raporlarını değerlendirir, başvurusu kabul edilen 

merkezler için ziyaret tarihi ve programı belirler, ziyaret ve değerlendirme ekip üyelerini 

atar. 



5. Kurumsal Yeterlilik için başvuruda bulunan merkezlerle ilgili ziyaret ve değerlendirme 

ekiplerince hazırlanan raporları değerlendirir ve akreditasyon kararı hakkında Yürütme 

Kurulu’na önerilerde bulunur. 

6. Kurumsal yeterlilik kriterlerinin geliştirilmesi konusunda TKYK Yürütme Kuruluna 

öneriler sunar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Kurumsal Ziyaret ve Değerlendirme Ekibi ve Görevleri 

 

MADDE 6-  Eğitim kurumlarının kurumsal yeterliliklerini değerlendirmek üzere başvurusu kabul 

edilerek değerlendirme kapsamına alınan her kurum için ayrı ayrı Ziyaret ve Değerlendirme 

Ekibi Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu tarafından oluşturulur. Bu 

ziyaret ekibi bir başkan, dört üye, bir raportör ve bir gözlemci olmak üzere 7 (yedi) kişiden 

oluşur. TKYK Ziyaret ekibine TKYK Yürütme Kurulu üyelerinden biri veya TKYK-YK önceki 

başkanlarından biri başkanlık edebilir. TKYK Eğitim ve Ziyaret ekibinin 3(üç) üyesi uzmanlık 

eğitimi veren kurumlarda aktif eğitici kadrosunda bulunan Doçent veya Profesörler' den veya 

bu kadroların emeklileri arasından seçilir. Ziyaret ekibinin diğer üyeleri; SB Tıpta Uzmanlık 

Komisyonu temsilcisi, TTB-UDEK temsilcisi ve gözlemci olarak asistan temsilcisidir. 

 

MADDE 7- Kurumsal Ziyaret ve Değerlendirme Ekibinin görevleri şunlardır; 

 a. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu tarafından öz 

değerlendirme raporları kabul edilen kurumların başvuru dosyalarını ziyaret öncesi 

değerlendirir. 

b. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu tarafından akreditasyon 

için oluşturulan rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar 

doğrultusunda eğitim veren kurumu ziyaret eder ve her bir ziyaret sonrası ziyaret raporu 

hazırlar. 

 c. Hazırladığı raporu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonuna 

sunar. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kardiyoloji Eğitiminin Kurumsal Yeterliliğinin Belgelendirilmesi 

MADDE 8- TKYK Türkiye’de kardiyoloji eğitimi veren eğitim kurumlarının kardiyoloji eğitimini 

belli standartlarda sunması, fizik mekan, araç-gereç ve teknik alt yapının asgari yeterlikleri, 

eğitim kurumlarında kardiyoloji eğitimi vermekle yükümlü olan öğretim üyelerinin sayı ve 



niteliklerinin belli standartlara sahip olması ve kardiyoloji uzmanlık eğitiminin eğitim içeriği 

konularında kurumların belli niteliklere sahip olmaları amacı ile kardiyoloji uzmanlık eğitiminde 

Kurumsal Yeterlilik programını yürütür. Kurumsal Yeterlilik programı gönüllülük esasına göre 

işler.  

 

MADDE 9- Kurumsal Yeterlilik Programına başvuru ön koşulları şunlardır:  

a.Eğitim kurumunun en az üç yıldır uzman veriyor olması,  

b.Eğitim kurumunun gerekli ve çalışır durumda kardiyolojik alt yapıya/donanıma sahip 

olması (koroner anjiyografi laboratuvarı, ekokardiyografi laboratuvarı, efor-Holter 

EKG/ambulatuvar kan basıncı takibi, koroner bakım ünitesi,)  

c. Eğitim kurumundan son beş yıl içinde SCI-Expanded indeksine dahil bir dergide 

yayınlanmış en az altı araştırma yayının olması (ilk isim yazarın o kurumdan olması ve 

yayının/çalışmanın o kurumda yapılmış olması)              

d. Eğitim verilen kurum en az 4 eğitim görevlisi ve en az 2’si doçent olmak şartıyla 

eğitici yapısına sahip olması  

MADDE 10- Kurumsal Yeterlilik Programına başvurmak isteyen kurumlar her yılın 1 Ocak - 30 

Nisan tarihleri arasında TKYK’na başvururlar. Bu başvuru Üniversite hastanelerinde Anabilim 

Dalı Başkanı, SB EAH Kliniklerinde ise Klinik Sorumlusu aracığı ile yapılır.  

 

MADDE 11- Başvuruda olması gerekenler şunlardır:  

a. Başvuru yazısı (Anabilim Dalı Başkanı / Klinik Eğitim Sorumlusu tarafından kurum 
antetli kağıda imzalı şekilde) 

b. Form-1’in  doldurulması (Klinik Eğitim Sorumlusu tarafından) 
c. Kardiyoloji Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)’na uygun olarak kliniğin uyguladığı 

eğitim programı örneği 
d. Asistan Karnesi/Portfolyo örneği  
e. Son 5 yıl içindeki ulusal/uluslararası yayın listesi 
f. Son  5 yıl içindeki kardiyoloji kliniğinin girişimsel/girişimsel olmayan işlem sayıları 

 

Bu belgeler 3 kopya halinde basılı ve elektronik olarak  TKYK Yürütme Kuruluna gönderilir.  

 

MADDE 12- Her yıl TKYK’ya yapılan Kurumsal Yeterlilik başvuru dosyaları TKYK- Eğitim 

Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (TKYK-EKDK) tarafından 1 ay içerisinde 

incelenir. Başvuru ön koşullarını sağladığı saptanan kurumlar için Kurumsal Ziyaret ve 

Değerlendirme ekibi belirlenerek ve başvuran Eğitim Merkezi ile de görüşülerek her kurum için 

ziyaret/yerinde değerlendirme takvimi oluşturulur. Kesinleşen ziyaret programı TKYK-YK 

Başkanı tarafından bir yazı ile Anabilim Dalı Başkanına/ Klinik Eğitim Sorumlusuna ve kurum 

Dekanına / Başhekimine bildirilir.  

 

MADDE 13- O kurum için belirlenen tarihte TKYK-YK tarafından oluşturulan Kurumsal Ziyaret 

ve Değerlendirme ekibi ilgili kurumu ziyaret ederek başta Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı / 



SB EAH Eğitim görevlileri, Öğretim üyeleri olmak üzere Anabilim Dalı’nı /Kliniği ziyaret eder, 

uzman, araştırma görevlileri, yardımcı sağlık personeli ile görüşür. 

 

MADDE 14- Kurumsal Ziyaret ve Değerlendirme ekibinin görüş ve önerileri ekibin raportörü 

tarafından yazılı bir rapor haline getirilir. Raporun sonunda o kurumun değerlendirilmesinde 

öne çıkan olumlu ya da olumsuz konular ve öneriler dile getirilir. Raportör tarafından hazırlanan 

ve ziyaret ekibinin diğer üyeleri tarafından onaylanan rapor ziyareti takiben 1 ay içerisinde 

TKYK-EKDK’ya gönderilir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer hükümler 

Kurumsal Yeterliliğin Belgelendirilmesi: 

MADDE 15- Hazırlanan rapor ve ziyaret sırasında yapılan görüşmelerden elde edilen belgeler 

TKYK-EKDK'na sunulur, rapor komisyonda tartışılarak kesinleştirilir. TKYK-EKDK hazırlanan 

raporu TKYK-YK’ya gönderir. Son karar bu kurulda alınarak o eğitim kurumunun kurum 

uzmanlık eğitimi yeterliliğini alıp alamayacağına karar verilir.  

MADDE 16- Kurumsal Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanan kurumlara belgeleri ilgili 

Anabilim Dalı Başkanı / Klinik Eğitim Sorumlusu ile görüşülerek belirlenecek bir tarihte, 

tercihan kurum Dekanının / Başhekiminin de katıldığı bir törenle Anabilim Dalı Akademik 

Kurulu sırasında veya Ulusal Kardiyoloji Kongresi esnasında teslim edilir. Törende TKYK 

Başkanı ya da TKYK-EKDK Başkanı hazır bulunur. Belge ile beraber o kuruma ilişkin 

kesinleşmiş raporun bir kopyası da Anabilim Dalı Başkanına / Klinik Eğitim Sorumlusuna 

sunulur. Ayrıca bu konudaki bilgilendirme yazısı kurum Dekanına / Hastane Başhekimine 

gönderilir. Kurumsal Yeterlilik Belgesi alan merkezler Ulusal Kardiyoloji Kongreleri sırasında 

duyurularak onurlandırılır. Kurumsal Yeterlilik Belgesi verildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile 

geçerlidir.  

 

Kurumsal Yeterlilik Belgelendirmesinin Yenilenmesi 

MADDE 17- Kurumsal Yeterlilik Belgesinin süresi dolan kurumlar, aşağıdaki asgari kriterleri 

sağlamaları halinde kurumun ilk başvuru durumu ile son durumu karşılaştıran bir 

Özdeğerlendirme Raporu ve ilk başvuruda istenen belgelerle (11. maddede ayrıntıları verilen) 

TKYK-YK’ya tekrar başvurabilir. Başvurunun değerlendirilmesi ve ziyaret komisyonunun 

oluşturulması ve sonraki işlemler ilk başvuruda olduğu gibi yapılır. Kurum belgesinin 

yenilenmesi esnasında kurumların başvuruda sahip olması istenen özellikler aşağıda 

sıralanmaktadır:  

a.Eğitim kurumunun gerekli ve çalışır durumda kardiyolojik alt yapıya/donanıma sahip 

olması (koroner anjiyografi laboratuvarı, ekokardiyografi laboratuvarı, efor-Holter 

EKG/ambulatuvar kan basıncı takibi, koroner bakım ünitesi,)  



b. Eğitim kurumundan son beş yıl içinde SCI-Expanded indeksine dahil bir dergide 

yayınlanmış en az altı araştırma yayının olması (ilk isim yazarın o kurumdan olması ve 

yayının/çalışmanın o kurumda yapılmış olması) 

       

c. Eğitim verilen kurum en az 4 eğitim görevlisi ve en az 2’si doçent olmak şartıyla eğitici 

yapısına sahip olması  

 

Yürürlük 

MADDE 18- Bu yönergenin kuralları TKYK Yürütme Kurulu tarafından gözden geçirilip 

onaylandıktan sonra yürürlüğe girer 

 

 

Ekler: 

1. Kurumsal yeterlilik başvuruları iş akışı ve yazışmalar 

2. Form 1 Eğitim kurum ve program değerlendirme formu 

3. Form 2 Ziyaret ve Değerlendirme Ekibi kontrol listesi 

4. Form 3 Değerlendirme geri bildirim raporu 


