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Toplantı Tarihi
Toplantı No
Karar No

: 26 – 27 / 01 / 2012
: 37
: 253

KARAR
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun, Geçici 8.
Maddesi hükümlerince yeni ihdas edilen uzmanlık dallarına yapılan başvuruların uygunluğunun
belirlenmesinde süre, bilimsel eser, eğitim öğretim faaliyetleri ve deneyim olmak üzere 4 ana
inceleme alanı belirlenmiş olup bu alanların değerlendirilmesinde ekteki kriterlerin esas alınmasına
karar verilmiştir.
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İhdas Edilmiş Yeni Dallara Başvuruları Değerlendirme Kriterleri
Aşağıdaki 4 ayrı başlık altında belirlenmiş kriterlerin karşılanması halinde başvuru sahibinin
yeterliliği söz konusudur.
1-) Süre:
Ağız, Yüz Ve Çene Cerrahisi için en az 4 yılı eğitim kurumlarında olmak üzere toplam 6 yıl;
diğer dallar için bağlı ana dallarında uzman olduktan sonra o yan dal alanında toplam 5 yıl
olarak belirlenmiştir.
2-) Bilimsel Eser:
“ Başvurulan alanda orijinal araştırma niteliği taşıyan, SCI-E dizininde listelenmiş dergilerde
yayımlanmış, en az 2 tanesinde başvuru sahibinin yazar listesinde birinci isim olduğu toplam
5 yayın” veya “Başvurulan alanda, 3 tanesi SCI-E dizininde listelenmiş dergilerde olmak
şartıyla, SCI-E veya Türk Tıp Dizini’nde listelenmiş dergilerde, başvuru sahibinin yazar
listesinde yer aldığı toplam 10 yayın” olarak belirlenmiştir.
3-) Eğitim Öğretim Faaliyetleri :
Aşağıdaki şıklardan “(c) 5 kongre görevi”nin yanında diğer şartlardan 2 tanesini veya “(k) En
az 6 aylık yurt dışı eğitimi”nin yanında diğer şartlardan 1 tanesini sağlayanların uygun olarak
değerlendirilmesine karar verilmiştir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kitap bölüm yazarlığı, tercüme editörlüğü
Kitap ve dergilerde editör, editör yardımcılığı
5 kongre görevi
Tez yönetmek
Ödül
Kongre düzenleme
Proje, ders
Yönetici, koordinatör, komisyon üyeliği
Yurtdışı kurslar
Yurtiçi kurslar
Yurtdışı eğitim (en az 6 ay)

4-) Deneyim:
AĞIZ, YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ DENEYİM KRİTERLERİ*

(Değişik: 24-26/07/2012 tarih ve 299 sayılı karar.)

Gösterge

1. Kriter Grubu**
Kraniyomaksillofasiyal malformasyonlarla ilgili operasyonlar
Kraniyomaksillofasiyal travmalarla ilgili operasyonlar
Kraniyomaksillofasiyal tümörlerle ilgili operasyonlar
Kraniyomaksillofasiyal rekonstrüksiyonlarla ilgili operasyonlar
Ortognatik cerrahi ile ilgili operasyonlar
TME rahatsızlıkları ile ilgili operasyonlar

20
70
80
50
60
30
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Dudak-damak yarıkları ile ilgili operasyonlar
Ağız hastalıkları ile ilgili operasyonlar
Yüz estetik cerrahisi ile ilgili operasyonlar
TOPLAM

80
30
80
500

2. Kriter Grubu***
Kraniyomaksillofasiyal malformasyonlarla ilgili operasyonlar
25
Kraniyomaksillofasiyal travmalarla ilgili operasyonlar
70
Kraniyomaksillofasiyal tümörlerle ilgili operasyonlar
85
Kraniyomaksillofasiyal rekonstrüksiyonlarla ilgili operasyonlar
55
Ortognatik cerrahi ile ilgili operasyonlar
65
TME rahatsızlıkları ile ilgili operasyonlar
20
Dudak-damak yarıkları ile ilgili operasyonlar
80
Ağız hastalıkları ile ilgili operasyonlar
23
Yüz estetik cerrahisi ile ilgili operasyonlar
90
TOPLAM
513
* Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi uzmanlık alanında deneyim kriterlerinden başarılı olmak için 1. veya 2.
Deneyim Kriter Gruplarından birinden yeterli sayı ve oranı sağlamak gerekmektedir.
**1. Deneyim kriterleri grubundan başarılı olmak için yukarıdaki kriterlerin her birinde göstergenin
%20’sinden az uygulama yapmamak kaydıyla 500 toplam işlemin en az %70’inin (350)
tamamlanması gerekmektedir.
***2. Deneyim kriterleri grubundan başarılı olmak için yukarıdaki 9 kriterden en az 5 kriterde
belirtilen sayıda işlemin tamamlanması gerekmektedir.

CERRAHi ONKOLOJİ DENEYİM KRİTERLERİ*

Gösterge

Melanoma-Sarkoma eksizyonu
30
Özefajektomi
20
Gastrektomi + Lenf nodu diseksiyonu
40
Whipple operasyonu
30
Karaciğer rezeksiyonu
30
Kolon-Rektum rezeksiyonu
60
Tiroidektomi + Lenf nodu diseksiyonu
20
Adrenalektomi
10
Meme cerrahisi
30
Laparoskopik cerrahi
30
TOPLAM
300
*Deneyim kriterlerinden başarılı olmak için yukarıdaki kriterlerin her birinde göstergenin %20’sinden
az uygulama yapmamak kaydıyla 300 toplam işlemin en az %70’inin (210) tamamlanması
gerekmektedir.

ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI DENEYİM KRİTERLERİ*
Çocuk metabolizma hastalıkları sınıfında hastalıklara ait takip edilen vaka
Çocuk metabolizma hastalıkları sınıfında hastalıkların tespit ve/veya takip edildiği bir
laboratuvarda gerçekleştirilen test analizi
*Deneyim kriterlerinden başarılı olmak için yukarıdaki göstergelerin tamamen sağlanması
gerekmektedir.

Gösterge
300
500
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EL CERRAHİSİ DENEYİM KRİTERLERİ*
Gösterge
Tendon cerrahisi (tüm tendon onarımları, tenoliz, tenodez ve tendon transferleri dahil )
100
Sık raslanan el cerrahisi girişimleri ( karpal tünel, tetik parmak, de quervain, ganglion,
250
dupuytren, tenisçi dirseği )
Mikrocerrahi gerektiren arter, ven ve sinir onarımları,
100
(replantasyon ve revaskülarizasyonlar, serbest flepler)
Parmak, el, elbileği, önkol, dirsek kemikleri kırık ve çıkıkları cerrahisi
200
Diğer el cerrahisi girişimleri
100
(lokal veya uzak flepler, cilt greftleri, z plasti, tümörler, artroskopi, sınıflandırılamayan)
TOPLAM
750
*Deneyim kriterlerinden başarılı olmak için yukarıdaki kriterlerin her birinde göstergenin %20’sinden
az uygulama yapmamak kaydıyla 750 toplam işlemin en az %70’inin (525) tamamlanması
gerekmektedir.

GELİŞİMSEL PEDİATRİ DENEYİM KRİTERLERİ*

Gösterge

3 yaşından küçük, düşük doğum ağırlığı hikayesi olan (1500 gr altı) vaka sayısı
3 yaşından küçük, ağır perinatal risk hikayesi olan (asfiksi, sepsis, menenjit gibi) vaka
sayısı
Genetik ve konjenital hastalığı nedeniyle takip edilen vaka sayısı
Kronik hastalığı sebebi ile izlenen vaka sayısı
Nörolojik hastalığı olan (serebral palsi, epilepsi, kas hastalıkları gibi) takip edilen vaka
sayısı
*Deneyim kriterlerinden başarılı olmak için yukarıdaki göstergelerin tamamen sağlanması
gerekmektedir.
İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI DENEYİM KRİTERLERİ*

(Değişik: 24-26/07/2012 tarih ve 299 sayılı karar.)
Meslek hastalığı sınıfındaki hastalıklardan tespit ve/veya takip edilen vaka
sayısı
Bir Meslek Hastalıkları Hastanesinde iş sağlığı ve meslek hastalıkları alanında
çalışmış olmak
Üniversitede iş sağlığı ve meslek hastalıkları alanında çalışmış olmak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş sağlığı ve meslek hastalıkları
alanında çalışmış olmak
Sağlık Bakanlığı’nda iş sağlığı ve meslek hastalıkları alanında çalışmış olmak
*Deneyim kriterlerinden başarılı olmak için yukarıdaki kriterlerden 5 gösterge
puanın alınması gerekmektedir.

YOĞUN BAKIM DENEYİM KRİTERLERİ*
1

Yoğun bakım ünitesinde bakım ve tedavisi yapılan toplam hasta sayısı
Özellikli hastalığı2 bulunan, takip ve tedavi edilen hasta sayısı
Endotrakeal entübasyon uygulama sayısı
Trakeotomili ve/veya trakeostomili takip edilen hasta sayısı
Santral ven kateterizasyonu uygulama sayısı
Arter kateterizasyonu uygulama sayısı
İnvazif mekanik ventilasyon uygulama sayısı
Noninvazif mekanik ventilasyon uygulama sayısı
Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulama sayısı

50
50
25
25
25

Gösterge
10 hasta için 1 Puan
Her yıl için 13 Puan
Her yıl için 13 Puan
Her yıl için 7 Puan
Her yıl için 7 Puan
için toplam en az 60

Gösterge
600
150
100
25
200
50
300
100
100

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Karar No

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR EKİ
: 26 – 27 / 01 / 2012
: 37
: 253

Sayfa 4 / 4

Enteral/parenteral beslenme planlaması, uygulaması ve takibi yapılan hasta
150
sayısı
Renal replasman3 tedavisi alan takip edilmiş hasta sayısı
50
TOPLAM
1825
1
Yoğun bakım ünitelerine verilen konsültasyon hizmetleri bunun dışındadır.
2
Özellikli hastalık olarak çoklu organ yetmezliği, ARDS, sepsis, septik şok, SIRS, travma, yanık,
transplantasyon, postoperatif bakım kastedilmiştir.
3
Renal replasman tedavisi olarak peritoneal diyaliz, hemodiyaliz, hemofiltrasyon,
hemodiyalafiltrasyon, ultrafiltrasyon uygulamaları kastedilmiştir.
*Deneyim kriterlerinden başarılı olmak için yukarıdaki kriterlerin her birinde göstergenin %20’sinden
az uygulama yapmamak kaydıyla 1825 toplam işlemin en az %70’inin (1278) tamamlanması
gerekmektedir.

