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İHDAS EDİLEN ANA DALLARDA BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
C

B
SÜRE

* Başvurulan alanda, 18.07.2009
tarihinden önce

BİLİMSEL ESER
* başvurulan
alanda

* başvurulan alanda

D

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

EK-3: DENEYİM

a başvurulan alanda kitaplarda bölüm yazarlığı, veya tercüme editörlüğü
b kitap ve dergilerde yapılan editörlük ve editör yardımcılığı

* En az dört yılı eğitim
kurumlarında olmak üzere altı
yıl

* orijinal araştırma
makalesi

* Araştırma, uygulama ve
inceleme

* ikisi birinci isim

* toplam 5 [SCI,
SCI-E, SSCI,
AHCI]

* orijinal araştırma
niteliğinde olmak
zorunda değil
YA DA

c toplam en az 5 kez Konferans, sempozyum, kongre, panel ve bunun gibi
faaliyetlerdeki görevleri bulunmak ( Başkanlık yapmak, panelist, konuşmacı ve
bildiri sunumlarıyla yer almak)

Başvurduğu alandaki müfredat, rotasyon ve
standart belirleme komisyonunun önerileri de
dikkate alınarak asgari şartları sağlanmalıdır

d Tez yeterlik çalışması yöneticiliği yapmış olmak
* en az 3'ü
[SCI, SCI-E, SSCI,
AHCI]

e Çalışma alanı ile ilgili olan ödüller

* toplam 10 [SCI, SCIE, SSCI, AHCI, Türk
Tıp Dizini]

g Projeler, Yürütülmüş ve yürütülmekte olan dersler

f Kongre, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantı düzenleme

h İlgili alanda yöneticilik ve koordinatörlük görevleri ile kurul ve komisyon üyelikleri
i İlgili alanda katıldığı yurt dışı kurslar
j İlgili alanda katıldığı yurtiçi kurslar
k İlgili alanda yurt dışında eğitim aldığına dair belge (en az 6 ay olmak kaydı ile)

SÜRE: EVET = 1
HAYIR = 0

BİLİMSEL ESER: EVET = 1
HAYIR = 0

Başvuru sahibinin 4 çerçevedeki (A,B,C,D) kriterleri de karşılayıp 1 puan alması gerekmektedir.
Değerlendirme sonucunda 4 puan alanlar değerlendirmeden olumlu sonuç almış olacaktır.

(k.) koşulunu ile beraber bir koşul YA
DA
(c) koşulu ile beraber 2 koşul

(k) + 1
(c) + 2

YA DA

EVET = 1
HAYIR = 0

DENEYİM:

EVET = 1
HAYIR = 0
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İHDAS EDİLEN YAN DALLARDA BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
C

A

B

SÜRE
* Başvurulan alanda, 18.07.2009
tarihinden önce

* başvurulan
alanda

* En az iki yılı eğitim
kurumlarında olmak üzere beş
yıl
* Araştırma, uygulama ve
inceleme

BİLİMSEL ESER
* başvurulan alanda

ikisi birinci isim

toplam 5 [SCI,
*
SCI-E, SSCI,
AHCI]

EK-3: DENEYİM

b kitap ve dergilerde yapılan editörlük ve editör yardımcılığı

* orijinal araştırma
makalesi
*

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
a başvurulan alanda kitaplarda bölüm yazarlığı, veya tercüme editörlüğü

* orijinal araştırma
niteliğinde olmak
zorunda değil

D

c toplam en az 5 kez Konferans, sempozyum, kongre, panel ve bunun gibi
faaliyetlerdeki görevleri bulunmak ( Başkanlık yapmak, panelist, konuşmacı ve bildiri
sunumlarıyla yer almak)

Başvurduğu alandaki müfredat, rotasyon ve
standart belirleme komisyonunun önerileri de
dikkate alınarak asgari şartları sağlanmalıdır

d Tez yeterlik çalışması yöneticiliği yapmış olmak

YA DA
* en az 3'ü
[SCI, SCI-E, SSCI,
AHCI]
* toplam 10 [SCI, SCI-E,
SSCI, AHCI, Türk Tıp
Dizini]

e Çalışma alanı ile ilgili olan ödüller
f Kongre, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantı düzenleme
g Projeler, Yürütülmüş ve yürütülmekte olan dersler
h İlgili alanda yöneticilik ve koordinatörlük görevleri ile kurul ve komisyon üyelikleri
i İlgili alanda katıldığı yurt dışı kurslar
j İlgili alanda katıldığı yurtiçi kurslar
k İlgili alanda yurt dışında eğitim aldığına dair belge (en az 6 ay olmak kaydı ile)

SÜRE: EVET = 1
HAYIR = 0

BİLİMSEL ESER: EVET = 1
HAYIR = 0

Başvuru sahibinin 4 çerçevedeki (A,B,C,D) kriterleri de karşılayıp 1 puan alması gerekmektedir.
Değerlendirme sonucunda 4 puan alanlar değerlendirmeden olumlu sonuç almış olacaktır.

(k.) koşulunu ile beraber bir koşul YA
DA
(c) koşulu ile beraber 2 koşul

(k) + 1
YA DA
(c) + 2

EVET = 1
HAYIR = 0

DENEYİM:

EVET = 1
HAYIR = 0
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ALGOLOJİ
1.
Yan dalla ilgili yapılan çalışmalar, ilgili ana dalda uzman olduktan sonra yapılmış olmalıdır.
2.
İlgili ana dalda 2 yılı eğitim hastanelerinde olmak üzere en az beş yıllık uzman olmalı ve
süreklilik arz etmelidir.
3.
Yan dal ile ilgili yapılan çalışmalar, yurt içinde ve dışındaki tıp fakültelerinde veya eğitim
hastanelerinde olmalıdır.
ASKERİ PSİKİYATRİ
1. Değerlendirmeye esas alınacak her türlü faaliyet (araştırma, yayın, eğitim ve idari) askeri
psikiyatrinin temel konuları kapsamında olmalı ve silahlı kuvvetler uygulamalarını içermelidir.
Bu amaçla değerlendirilecek faaliyetler;
Koruyucu ruh sağlığı (birinci basmakta ruh sağlığı hizmetleri, intiharı önleme, madde
kullanımıyla mücadele, psikolojik danışmanlık, ruh sağlığı eğitimi vb.), travma psikiyatrisi (afet
psikiyatrisi, akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi), acil psikiyatri, kriz ve krize
müdahale, sahra tıbbı uygulamaları (psikiyatrik ilk yardım, savaş stres reaksiyonları), stres ve uyum
(uyum süreci, uyum bozuklukları), askeri psikoloji, sosyal psikoloji, sağlık hizmetinde stratejik
planlama, psikiyatrik rehabilitasyon (harp gazilerinin rehabilitasyonu) konuları kapsamında
olmalıdır.
Silahlı kuvvetler personelini ve uygulamalarını konu olarak ele alan, bu bağlamda desen
oluşturulmuş çalışma ve araştırmalar olmalıdır. (Örneğin: koruyucu ruh sağlığı çalışmalarının askeri
birlik ve kurumlarda yürütülen çalışmaları içermesi, intihar davranışı çalışmalarının askeri personelle
ilgili olması, travma sonrası stres çalışmalarının askeri harekata katılan personeli ele alıyor olması
gibi)
2. İlgili alanda (birinci maddede tanımlanan hususlara göre) Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik
organizasyonlar kapsamında yürütülen uygulamalara (alan çalışması, karargah etüdü vb.) en az 1
(bir) kez katılmış olmak.
ÇOCUK ACİL
1.
Yan dalda yapılan çalışmalar, ilgili ana dalda uzman olduktan sonra yapılmış olmalıdır.
2.
Çocuk Acil yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında
olmak üzere beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış olmalıdır.
3.
En az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere Çocuk acil servislerinde toplam 5 yıl süreyle
çalışmış olmak. Bu sürenin en az 3 yılının son 5 yıl içerisinde olması ve devamlılık
gösteriyor olması gereklidir.
4.
Başvurulan alanla ilişkili olan eğitim sürecinin ne zaman başladığı ve hangi sürenin hangi
eğitim kurumunda geçtiğini belirten belge bulunmalıdır.
5.
İlgili yan dalda başvuranlar için 2 yıl süreyle başvurulan alanla ilgili bir eğitim kurumunda
yapılmış olan çalışmaları gösteren resmi belge olmalıdır. (Üniversite Hastanelerinde
Dekanlık, Eğitim Araştırma Hastanelerinde Başhekimlik, diğer kurumlarda o kurumun en üst
düzeyde yöneticisi onaylı)
ÇOCUK GENETİK
1.
Tıp Doktoru olmalıdır (Sağlık Bakanlığı, Diploma),
2.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmalıdır (Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Belgesi).
3.
Yurt içi ya da yurt dışında, akademik kurum ya da eğitim ve araştırma hastanesi Çocuk
Genetik Departmanı/Bölümü, Genetik Enstitüsü ya da Tıbbi Genetik Departmanı/Bölümünde,
ilgili uzmanlık alanında en az 5 yıl "uygulamalı klinik genetik" (ayaktan/yatan hasta
muayene, tanı ile ilgili tetkikler, hasta takibi, genetik danışma uygulamaları, prenatal ya da
preimplantasyon tanı yapılandırmaları gibi...) yapmış olmalı ve bu çalışmalarını ilgili
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kurumlarca belgelemiş olmalıdır (Üniversite Hastanelerinde Dekanlık tarafından, EğitimAraştırma Hastanelerinde Başhekimlik tarafından).
Adayın madde 3 de sözü edilen "uygulamalı klinik genetik" faaliyetler kriterini
karşılamaksızın, ilgili alanda sadece laboratuvar tanı ya da araştırma yöntemlerini
uygulanmış olması (doktora eğitim süreci olsa bile), çocuk genetik yan dal uzmanlığı belge
talebi için yeterli değildir.
5 yıllık süreç içinde ilgili yan dal uzmanlık alanında en az 3 yıl, çalıştığı kurumun onay ve
organizasyonu ile yapılandırılmış olarak Çocuk Genetik Polikliniği yapmış olmalı ve bu
uygulamalar, işlemin yapıldığı kurumun yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır.
Yurt içi veya yurt dışında ilgili alanda, kurs, kongre, seminer, mezuniyet sonrası eğitim
programlarına katılmış olmalı ve bu katılımlarını belgelendirmiş olmalıdır.

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
2.
Genel pediatri uzmanlık eğitimini almış olması,
3.
Çocuk göğüs hastalıkları konusunda eğitim veren bir hastanenin ilgili biriminde (Çocuk göğüs
hastalıkları ve Solunum Üniteleri) en az 2 yıl olmak üzere en az 5 yıl araştırma, uygulama ve
eğitim faaliyetinde bulunmuş olmak,
4.
Aşağıda belirtilen 5 zorunlu modülün en az 3'ünde, 12 elektif modülün en az 8'inde klinik
tecrübesi olması gerekmektedir. Zorunlu 5 modülden 3'ünde eğitim, klinik ve bilimsel tecrübe
olması mutlak şarttır.
Zorunlu Modüller
1.
Solunum fonksiyon testleri,
2.
Fleksibl bronkoskopi,
3.
Kistik fibrozis,
4.
Uykuda solunum sorunları,
5.
İnhalasyon tedavileri (antibiyotik, steroid, bronkodilatör)
Elektif Modüller
1.
Solunum semptom ve bulgularının ayırıcı tanısı,
2.
Akciğer görüntüleme yöntemlerinin değerlendirilmesi,
3.
Akut ve kronik akciğer infeksiyonları,
4.
Tüberküloz,
5.
Astım ve çocukluk çağı hışıltılı hastalıkları,
6.
Allerjik akciğer hastalıkları,
7.
Akciğer ve solunum yollarının konjenital anomalileri,
8.
Yenidoğan döneminde başlayan akciğer hastalıkları (Bronkopulmoner displazi vb.),
9.
Bronşiektazi,
10. Diğer solunum sistemi hastalıkları ( Yabancı cisim aspirasyonları, gastroesofageal reflü,
bronşiolitis obliterans, interstisyel akciğer hastalıkları, primer silyer diskinezi, pulmoner
vasküler hastalıklar, sarkoidoz, pulmoner hemosiderozis),
11. Kronik solunum hastalıklarında rehabilitasyon,
12. Akut ve kronik solunum yetmezliği (Evde oksijen, invaziv ve noninvaziv mekanik
ventilasyon),
13. Çocuk göğüs hastalıkları ile ilgili epidemiyoloji ve çevre sağlığı
ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ
Akademik Çalışmalar: 40 puan
1Yayınlar
:
25 puan
2Kitap
:
5 puan
3Tebliğler
:
10 puan
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•İsim sırasına bakılmaksızın bu alanda yapılmış ve SCI ve eşdeğerine giren dergilerde yapılmış her
yayın için 5 puan,diğer yurtdışı dergilerde yapılmış yayınlar için 3 puan,yerli yayınlar için 2 puan
olarak değerlendirilir,toplam 25 puanı geçemez.
•Kitap bölümü:Bir kez görev almış olmak tam puan (5 puan) için yeterlidir. •Yurtdışı kongrelerde
sunulan her tebliğ için 3, yurtiçi kongreler için 1.5 puan olarak değerlendirilir,toplam 10 puanı
geçemez.
Klinik faaliyetler: 60 puan
1.
Ameliyat sayısı
:
30 puan
2.
İlgili alanda uzman olunan merkez
:
10 puan
3.
İlgili merkezde uzman olduktan sonra çalışılan yıl :
10 puan
4.
Yurtdışı eğitim toplantıları ve sertifikasyon
:
10 puan
•Uzman olduktan sonra bu alanda faaliyet gösteren bir merkezde çalışılan yıl başına 2 puan,
toplam 10 puan olarak değerlendirilir.
•Yurtdışı eğitim toplantılarının her biri 2 puan ,toplam 10 puan,yurtdışı bir merkezde
sertifikasyon belgelenmesi durumunda 10 puan olarak değerlendirilir.
•Bu alanda birinci cerrah veya birinci asistans olarak girdiği konjenital ve pediatrik kalp ameliyatı
sayısı toplam 150 ve üzerinde olanlar için 30 puan.
Ek Kriterler:
Akademik faaliyetler kategorisinde toplam 20 puan ve üzeri alan Şef, Şef yardımcısı, Profesör ve
Doçentlere 10 puan eklenir.
Akademik faaliyetler
:
40 puan
Klinik faaliyetler
:
60 puan
Toplam
:
100 puan
Bu değerlendirmede 60 puan ve üzerinde alanlar Çocuk Kalp Damar Cerrahisi alanında yandal
uzmanlık belgesi almaya hak kazanır
ÇOCUK RADYOLOJİSİ
1- Yan dalda yapılan çalışmalar, ilgili ana dalda uzman olduktan sonra yapılmış olmalıdır.
2- İlgili yan dal alanında yapılan çalışmalar, yurt içinde ve dışındaki tıp fakültelerinde, eğitim
hastanelerinde veya çocuk hastanelerinde olmalıdır.
ÇOCUK ROMATOLOJİSİ
Yan dalda yapılan çalışmalar, ilgili ana dalda uzman olduktan sonra yapılmış olmalıdır.
Çalışmalar süreklilik arz etmelidir.
1. Çocuk Romatolojisi yan dal eğitimine başlayacak kişiler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
olmalıdır.
2. Yan dal eğitiminin en az iki yılı kliniklerde bilgi ve beceri kazanmaya, diğer yıl ise temel
araştırmalara ve tez araştırmasına yönelik olmalıdır. Araştırmaya ayrılacak bu süre temel bilgi ve
becerinin kazanılacağı ilk yıldan sonraki herhangi bir yılda olabilir.
3. Yan dal eğitimi aldığı dal ile ilgili bir çok girişimsel tedavi yöntemlerini uygulayabilmelidir.
ÇOCUK ÜROLOJİSİ
1. En az 5 yıllık uzman olmalıdır.
2. En az 2 yıl süreyle başvurulan alanla (çocuk ürolojisi) ilgili bir eğitim kurumunda çalışmış
olmalıdır.
3. Yan dalda yapılan eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri, ilgili ana dalda uzman olduktan
sonra yapılmış olmalıdır.
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Uzmanlık sonrası dönemde en az 5 yıllık süre boyunca ilgili alanda (çocuk ürolojisi) aktif
olarak eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini kesintisiz olarak yapmış olmalıdır.
5. Yönetmeliğin geçici 10. Maddesi gereği sadece 18 Temmuz 2009 tarihinden önceki
faaliyetler değerlendirmeye alınmalıdır.
MAJÖR KRİTERLER *
1. Çocuk Ürolojisi ile aktif uğraşma ile ilgili minimum gerekli süre: Bu alanda resmi yandal
süresi 3 yıldır. Bir kişi bu konuda diploma (ehliyet) alacak ise en az bu süre kadar (3 yıl) bir
eğitim-araştırma hastanesinde olmak üzere, toplam en az 5 yıl süresince çocuk ürolojisi alanında
aktif olarak eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini yapmış olmalıdır.
2. Cerrahi deneyim için asgari gereklilikler: Eğitim süreci boyunca dengeli bir şekilde tüm çocuk
üroloji spektrumunu dengeli olarak kapsayan ve yılda en az 100 majör çocuk ürolojisi
ameliyatına aktif olarak girmiş (yapmış veya yaptırmış) olmalıdır (sünnet, inguinal herni,
hidrosel, palpe edilen inmemiş testis hariç):
- Böbrek ve üst üriner sistem: Pyeloplasti, nefrektomi (total-parsiyel), tümör, vs.
- Alt üriner sistem: Üreteroneosistostomi, mesane ekstrofisi, mesane ogmentasyonu, mesane
boynu rekonstrüksiyonu, vs.
- Genitalya: Hipospadias, epispadias, üretroplasti, genitoplasti, vs.
- Endoskopi - Laparoskopi: PUV rezeksiyonu, üreterosel insizyonu, URS, PNL, üro-laparoskopi,
vs
NOT
* Majör kriterler: Olmazsa olmaz kriterlerdir. Bunlardan sadece birini bile karşılamayan aday
uzmanlık belgesi alamaz.
4.

ÇOCUK YOĞUN BAKIMI
1.
Yan dalda yapılan çalışmalar, ilgili ana dalda uzman olduktan sonra yapılmış olmalıdır.
2.
Çocuk Yoğun Bakımı yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim
kurumlarında sürekli olmak üzere beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış
olmalıdır.
3.
Başvurulan alanla ilişkili olan eğitim sürecinin ne zaman başladığı ve hangi sürenin hangi
eğitim kurumunda geçtiğinin belirten belge bulunmalıdır.
4.
İlgili yan dalda başvuranlar için 2 yıl süreyle başvurulan alanla ilgili bir eğitim kurumunda
yapılmış olan çalışmaları gösteren resmi belge olmalıdır. (Üniversite Hastanelerinde Dekanlık,
Eğitim Araştırma Hastanelerinde Başhekimlik, diğer kurumlarda o kurumun en üst düzeyde
yöneticisi onaylı)
5.
Tüm kriterlerin ilgili yan dal alanından sağlanmış olması gereklidir.
EL CERRAHİSİ
ASGARİ KOŞUL ÖNERİLERİ
1.
Tıpta uzmanlık eğitimi yönetmeliğine uygun olarak Ortopedi ve Travmatoloji veya Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.
2.
Bu dallarda en az 5 yıl uzman olarak çalışmış olmak.
3.
En az beş yıllık bir süre içinde yılda 150'nin üzerinde el cerrahisi operasyonu yapmış olmak
veya yaptığı tüm ameliyatların en az % 40 kadarının el cerrahisi ile ilgili olması. Hasta
listelerinin ilgili kurumların tıbbi idarelerince onaylanmış olması istenecektir.
4.
Yurtdışında el ve üst ekstremite cerrahisi konusunda çalışmış olanların el cerrahisi konusunda
belgelendirilmiş olması.
El Cerrahisi Uzmanı Yeterlilik Kriterleri
1. Ortopedi ve Travmatoloji ve Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi anadallarından birinin uzmanı
olmak
2. İlgili anadalda 5 yıllık uzman olup bunun 3 yılında El cerrahisi uygulamaları yapmış olmak
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Son üç yıllık süre içinde yılda 100'ün üzerinde el cerrahisi operasyonu yapmış olmak

GERİATRİ
1.
İç Hastalıkları Uzmanı olmak
2.
İç
Hastalıklarında uzman olduktan sonra ve bu yönetmeliğin yürürlüğe kabul edildiği 18
Temmuz 2009 tarihinden önce Geriatri alanında yurt içinde veya yurt dışında en az 2 yılı
eğitim kurumlarında olmak üzere 5 yıl araştırma, uygulama ve inceleme yapmış olmak,Geriatri
alanındaki bilimsel yayınlarını belgelemek.
HARP CERRAHİSİ
1Konu ile ilgili basılmış veya kabul yazısı gelmiş 3 tanesi SCI kapsamlı dergide olmak üzere
toplam 10 bilimsel yayın.
2Konu ile ilgili bilimsel kongrelerde sunulmuş en az 10 sözlü/poster bildiri.
3Konu ile ilgili davetli konuşmacı olarak sunu yapmış ve eğitim amaçlı ders anlatmış olmalı.
4Yüksek kinetik enerjili silahlarla oluşmuş en az 25 yaralanmanın tedavisinde yer almış olmalı
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
I.
Ön Şartlar
1Yan dalda yapılan çalışmalar, ilgili ana dalda uzman olduktan sonra yapılmış olmalıdır.
2Çalışmalar en az 5 yıl olmalı ve süreklilik arz etmelidir.
3İlgili yan dal alanında yapılan çalışmalar, yurt içinde ve dışındaki tıp fakültelerinde veya
eğitim hastanelerinde olmalıdır.
4İlgili yan dal alanında; yurt dışı SCI veya SCI expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış
en az 1 adet birinci isim araştırma makalesi veya aynı dergilerde yayınlanmış en az biri
araştırma makalesi olmak kaydı ile en az 4 adet yazısı olmalıdır.
5Adaylar en az 25 endometrium kanseri operasyonu, 20 debulking cerrahisi (sitoredüktif
cerrahi), 20 radikal histerektomi (tip II veya III histerektomi) ve 5 adet diğer radikal cerrahi
(vulva, vajen, sarkom gibi) operasyona katılmış olmalıdır.
6Sadece bir yan dal müracaatı kabul edilmeli diğer yan dallara başvuranların başvurusu kabul
edilmemelidir.
II.
Değerlendirme Kriterleri
Yayın, bilimsel aktivite ve mesleki aktivitelerin Jinekolojik Onkoloji ile ilgili yapılmış olması
gereklidir.
III. Diğer Bilimsel Mesleki Faaliyetler *
*Bu belgeler başvuru dosyasında istenmemiş olup puanlama esnasında sınırda kalan adayların
lehine kullanılabilecektir.
1Yurt dışı SCI kapsamındaki dergilerin editörlük kurulunda görev almak
2Yurt içi editörlük kurulunda görev almak
3Patent
4Yurt dışı kongrelerde en iyi sunum/poster ödülü alma
5Yurt içi kongrelerde en iyi sunum/poster ödülü alma
6Yurt dışı ödül veya burs almış olma
7TÜBİTAK bilim, teşvik ödülü almış olma
8TÜBİTAK veya DPT'den araştırma bursu veya proje desteği almış olmak
9Atıflar
10- Uluslararası kongre ve sempozyumlarda oral poster sunumu
11- Ulusal kongre ve sempozyumlarda oral poster sunumu
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KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
Ön şartlar;
Nöroloji uzmanlığı sonrası, en az 5 yıl süreyle klinik nörofizyoloji alanında çalışmış olmak
a. Bu sürenin en az iki yılı bir eğitim kurumunda olmalı.
b. Uzmanlık öğrenciliği süresince gerçekleşen süreler bu süre içinde sayılamaz.
Değerlendirme kriterleri;
Sadece klinik nörofizyoloji alanındaki aktiviteler değerlendirilecektir.
Klinik Nörofizyoloji pratiği: (EMG, EEG, Uyarılmış potansiyeller, polisomnografi
laboratuvarlarından biri ya da birçoğunda)
PERİNATOLOJİ
1. Kriterin Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğindeki geçici 10. maddesi ile çelişmemesi,
2. Perinatoloji alanında yapılmış bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesine Esas Olmak Üzere Belirlenen Ön Şartlar
1. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olduktan sonra ve ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim
kurumlarında olmak üzere beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış olmalıdır.
2. Fetal tıp alanında yaygın olarak kullanılan invazif girişimlerden amniyosentez 100 adet,
koriyon villus biyopsisi 30 adet, fetal kan örneklemesi 15 adet, intrauterine transfüzyon 10
adet, fetal redüksiyon 15 adet olmak üzere, en az üçünden belirtilen sayılarda yapmış olmak.
Yaptığı Uygulamaların Dökümü (minimum 60 puan)
a. Hasta Yönetimi ve Konsültasyon
i. Perinatoloji Bilim Dalı/Perinatoloji Ünitesi veya Yüksek Riskli Gebelikler
yapılanması olan üniversite veya eğitim hastanesinin Perinatoloji bölümünde
fiilen çalışmak, hasta bakmak, konsültanlık yapmak 5 puan/yıl
ii. Anomali tanısı veya konsultasyonuna yönelik 200 ultrason yapmış olmak 10
puan
iii. Yüksek riskli 100 adet hastanın yönetimini yapmak (Diabet, Kalp hastalığı
vb) 10 puan
b. Girişimler (minimum 30 puan)
i. Amniosentez 100 adetten fazla yapmak 10 puan
ii. CVS 30 adetten fazla yapmak 10 puan
iii. Fetal redüksiyon 15 adetten fazla yapmak 10 puan
iv. Intrauterin transfüzyon 10 adetten fazla yapmak 10 puan
v. Kordosentez 15 adetten fazla yapmak 10 puan
vi. İntrauterin cerrahi girişim yapmak: 10 puan
NOT: Gerektiğinde yapılan uygulamalarla ilgili olgu ve hasta bazındaki belgeler ilgili
kurumdan talep edilebilir.
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