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Log book kelime anlamı seyir defteri demektir. Bir süreci takip etmek için kullanılır. Uzun yol 

deniz kaptanları yol boyunca yaşadıkları sorunları, getirdikleri 
çözümleri bir deftere kaydederlerdi. Aynı durum, öğrenmeye 
çalıştıkları bir beceriyi takip etmek isteyen dalgıçlar, pilotlar, 
hekimler için de geçerlidir. !
LOGBOOK ÖNEMİ"!

Log book, uzmanlık alan öğrencisinin, mesleki gelişimini 
takip etmeyi amaçlar. Bu amaca uygun olarak, yaptığı 
bütün girişimsel işlemleri, kliniğin takip etmek istediği ve 
öğrencinin gelişiminde önemli gördüğü bilimsel faaliyet-

leri, kursları, teorik ve pratik dersleri, yayınları ve ödülleri 
içerecek şekilde olmalı ve her satırın sonunda eğitici veya gözlemcinin önemli bulduğu notları 
düşmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.  !
Günümüzde ülkemizde, mesleki yeterlilik (board) sınavları, derneklerce gerçekleştirilmektedir. 
Genellikle, bu seritfikayı sağlayan derneklerin verdikleri belgeler uluslararası geçerliliği olan bel-

gelerdir yada uluslararası yeterlilik sertifikaları veren kuruluşlar bu 
belgeleri önemsemektedir. 
Uzman hekimler 
(günümüzde uygulanma-
makla birlikte muhteme-
len) ileride iş başvuru-
larında, mesleki sorumlu-
luk sigortaları düzen-
lenirken, malpraktis 
davalarında bu yeterlilik 

belgelerini ve yaptıkları 
girişimsel işlemleri belgelemek durumunda kalabilirler. El- bette, bu 
belgelerin amacı, kişilerin kendilerini, başlarına gelebilecek ciddi komplikasyonlardan korumak için 
mesleki yeterliliklerini arttırmayı teşvik etmek olmalıdır. Ancak yeterliliğin belgelenmesi, günümüz 
ve mesleğimizin geleceği koşullarında mutlak bir gereklilik olarak gözükmektedir.  !
MESLEKİ GELİŞİM AÇISINDAN LOGBOOK"!
Bütün hekimlik uzmanlık alanlarında, yapılması gerekli temel beceri listesi, ulusal çekirdek eğitim 
programında ve mesleki derneklerin eğitim komisyonlarının hazırladığı raporlarda belirtilmiştir. 
Her girişimsel beceri için yapılması gerekli en düşük ve en yüksek sayılar bellidir. Girişimsel becer-
iler saptanırken, bir uzman hekimin klinik uygulama sırasında bu beceriyi ne sıklıkla uygulayacağı, 

Şekil 1. Gemi kaptanları için logbook



bu işlemin görülme sıklığı, oluşan komplikasyon riski, kişinin bu beceriyi tek başına yapabilmesi 
için gerekli olan minimum işlem sayısı (öğrenme eğrisi) önem 
arzetmektedir.  !
LOGBOOK’TA BULUNMASI GEREKENLER"
!
Bir log book kapak sayfası ile başlar, kapak sayfasında kişinin 
yaptığı ihtisas alanı,  ihtisas yaptığı yer,bitirdiği okullar ve tarihleri, 
kişisel iletişim bilgileri bulunmalıdır. Fotoğrafı eklenmelidir. İkinci 
sayfada, ihtisas süresince yapacağı, rotasyonlar, tarihlerine göre 
bir tablo şeklinde hazırlanmalıdır. İkinci sayfanın sonunda, tez 
konusu başlığı, tez veriliş tarihi, tez danışmanı yer almalıdır. Tez 
konusu ve danışmanı henüz saptanmamışsa, bu alan boş bırakılır. Bu sayfa, klinik eğitim sorum-
lusu tarafından imzalanmalıdır. !!
Girişimsel işlem sayfasında sütunlar halinde, işlem tarihi, işlem protokol numarası (hasta 
mahremiyeti sebebiyle hastanın ismi gizli tutulur), tanı, yapılan girişimsel işlem, işlem kodu belir-
tilmelidir. İşlem kodu (A, B, C şeklinde düzenlenebilir), kişinin bu işlemi eğitim görevlisi eşliğinde 
yaptığı, yapılmasına yardım ettiği, kendi başına yaptığını belirtir. Her işlemin sonundaki sütunda, 
işlemi gözlemleyen ve düzelten eğitim sorumlusu uzman hekimce  doldurulacak onay bölümü yer 
almalıdır. Bu onay bölümünde, kısa bir açıklama alanı bulunur.  Uzman hekim, gerekli gördüğü du-
rumlarda, uzmanlık alan öğrencisinin eksiklerini, olumlu yönlerini gelişimini onay bölümüne kay-
detmelidir. !!
Giri!

şimsel işlem sayfası, her bir sayfa klinik eğitim sorumlusu tarafından imzalanmalıdır. İşlemlere re-
fakat eden uzmanlar, her işlemin sonuna ihtiyaç duyuyorlarsa not düşmeli ve mutlaka paraf at-
malıdırlar. İşlemler günlük en geç haftalık olarak yapılmalıdır. İşlemlerin aksaması, paraf atılma-
ması ve takip edilmemesi durumlarında, klinik eğitim sorumlusu ve eğitim planlama ve koordinasy-
on kurulu konudan haberdar edilmeli ve log bookların düzenli olarak uzman hekimlerce takip 
edilmesi sağlanmalıdır. Burada temel sorumluluk uzmanlık alan öğrencilerine ve onların eğitim-
lerinden sorumlu olan kişilere düşmektedir. !
Eğer, klinik olarak uluslararası akreditasyon hedefleri var ise, yada uzmanlık alan öğrencisi, 
mesleğinin bir bölümünü, yurt dışında yapmak niyetindeyse, gittiği ülkede, çalışma yetkisi alması 
için genellikle yaptığı girişimsel işlemler, katıldığı konferanslar, kurslar, yaptığı yayınlar, aldığı temel 
ve ileri derslerin onaylı listesi istenmektedir. Bu sebeple, ihtisas süresince bu belgelerin imzalı 
olarak doldurulması, hatta ingilizce bir kopyasının her işlem için ayrı ayrı hazırlanması yerinde ola-
caktır. Örneğin girişimsel işlemin ingilizcesi bir sütun olarak eklenebilir. Aynı şekilde, meslek alanı 
ile ilgili olarak Eurepean Board, American Board Sertifikasyonu veren kuruluşlarının beklentilerine 
uygun olarak bu alanlar oluşturulabilir ve ihtisas boyunca ingilizce olarak doldurulabilir. Bu işlemler, 
ihtisasın bittiği dönemde geriye dönük hazırlanması hem çok güçtür hem de asıl amacı uzmanlık 
alan öğrencisinin mesleki gelişimini takip etmek olan log book’un amacına uygun değildir. !!
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" " " " " " Eğitim sorumlusu isim ve imza"
!
LOGBOOK NASIL DOLDURULMALI"
!
Log book, kağıt üzerinde yada elektronik olarak tutulabilir. Her iki durumda da ıslak imza yada 
elektronik imza gereklidir. Elektronik olarak ofis dosyaları içinde hazırlanabilir, belli aralıklarla 
basılarak eğtiim sorumlusu yada işlemi gözleyen uzman hekimlere imzalatılabilir. Kağıt üzerinde 
doldurulması durumunda tek nüsha olacağı için, doldurulması kolay olsada, kopyalanması ve sak-
lanması için sorunlar oluşabilir. Mesleki derneklerin bazıları  kendi sayfalarında gelişim karnesi adı 
altında hazır web tabanlı bir log book hazırlamışlardır. Buraya girişimsel işlemler yüklenebilir. Ayrı-
ca, eğer klinik tarafından talep edilirse, hastanemiz bilgi işlem birimi tarafından kişilere ait girişimsel 
işlem log book’u için ihtiyaç duyacakları sütunları içeren log book hazırlanabilir, bu log book, sis-
teme işlem girişi yapıldığı andan itibaren karneye toplanır ancak, ilgili uzman tarafından onaylanın-
ca kaydedilir. Benzer bir uygulama, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi eğitim klinikleri tarafından uygulanmaktadır. Türk Cerrahi Derneğinin  cerrahi uzman-
lık alan öğrencileri için hazırlamış olduğu log book için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz:!
http://www.turkcer.org.tr/files/files/yeterlilik-asistan-karnesi.pdf!!
ARAŞTIRMALAR İÇİN LOGBOOK"
!
Bilimsel araştırmalarda, her aşamayı kaydetmek amacıyla günlük gibi tutulur. Ne yaptığımız ve ne 
düşündüğümüzden oluşur. Bir araştırma sürecinde, düşüncelerimizin nasıl değiştiğini, nelerin yan-
lış gittiğini, sorunun üstesinden gelmek için neler yaptığımızı içermelidir. Hatalar tek bir çizgi ile 
düzeltilmelidir, yanına tarih ve paraf atılmalıdır. Kullanılan kimyasal maddelerin etiketleri 
yapıştırılabilir. Bir defter olarak tutulabileceği gibi aynı zamanda elektronik ortamda da tutulabilir. 
Elektronik ortamda resim, grafik, denklem kayıt edilebilir, ayrıca serverlar ile kayıt internet üz-
erinden tutulabilir. Usülsüzlük yapıldığı iddialarına karşı bu kayıtların ilk andan itibaren takip 
edilebilmesi sonuçların güvenilirliğini belirleyecek, gereksiz tekrarları engelleyecektir. !!
SONUÇ"
!
Sonuç olarak log book, bir uzmanlık öğrencisinin mesleki gelişimini kaydettiği, eğitmenlerin tarafın-
dan eksiklerinin takip edildiği en önemli takip aracıdır. Bu aracın etkin bir şekilde kullanılması so-
rumluluğu uzmanlık öğrencisi ve eğitimden sorumlu olan kişilere aittir. Bu araç aynı zamanda 
ileride mesleki yeterlilik belgelerinde kullanılacaktır ve meslek hayatı boyunca da aktif olarak kul-
lanılmalıdır. !!
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