
 

TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ 

 

Genel konular  
MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Türkiye’de Çocuk Nörolojisi uzmanlık eğitiminin düzeyinin 

yükseltilmesini ve standardize edilmesini sağlayan Türkiye Çocuk Nörolojisi Yeterlik 

Kurulu’nun kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektedir.   

(2) Bu kurulun çalışma ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık 

Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Ulusal Yeterlik Kurulu yönergesiyle uyumludur. 

 

Tanım 

MADDE 2 - (1) Türkiye Çocuk Nörolojisi Yeterlik Kurulu; Türkiye Çocuk Nörolojisi 

Derneği’nin aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren bir yan kuruluşudur. 

 

Amaç 

MADDE 3 - (1) Türkiye Çocuk Nörolojisi Yeterlik Kurulu’nun temel amaçları: 

a) Çocuk Nörolojisi uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturmak, korumak ve 

yükseltmek 

b) Eğitim ve uygulamada kalite denetimi sağlamak, 

c) Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak, 

d) Çocuk Nörolojisi uzmanlık yeterlik belgesini vermek, 

e) Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı özendirmek ve denetlemektir. 

 

Uzmanlık alanı ve eğitim süresi 

MADDE 4 - (1) Uzmanlık alanı ve eğitim süresi: 

a) Uzmanlık alanı Çocuk Nörolojisi uzmanlığıdır. 

b) Uzmanlık Eğitimi: Çocuk Nörolojisi uzmanlık eğitiminin süresi ve yapılacak 

rotasyonlar ile süreleri ilgili mevzuat ile belirlenir. 

 

Kurul ve komisyonlar 

MADDE 5 - (1) Türkiye Çocuk Nörolojisi Yeterlik Kurulu aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) Yeterlik Genel Kurulu 

b) Yürütme Kurulu 

c) Denetleme Kurulu 

d) Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu  

e) Sınav Komisyonu 

 

Yeterlik Genel Kurulu 

MADDE 6 - (1) Yeterlik Genel Kurulu, yeterlik kurulu üyelerinden oluşur.  

(2) Geçerli Çocuk Nörolojisi yeterlik belgesi bulunan herkes Genel Kurulun doğal üyesidir.  

(3) Genel kurul her dört yılda bir Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi’nde toplanır.  

(4) Görevleri: 



a) Çocuk Nörolojisi Yeterlik Kurulunun amaçlarını gerçekleştirmek için temel ilkeleri ve 

gerekli işleyiş kurallarını belirlemek, 

b) Yürütme Kurulu ile Denetleme Kurulu’nu seçmek ve ibra etmek  

 

Yürütme Kurulu 

MADDE 7 - (1) Yürütme Kurulu, Yeterlik Genel Kurulu tarafından seçilen Türkiye Çocuk 

Nörolojisi Derneği üyesi 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Kuruluş aşamasında bu üyeler 

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu tarafından atanır.  

(2) Bu  kurulda yer alacak kişilerin profesör veya doçent olup eğitim kurumlarında “halen 

eğitici” olarak en az 5 yıldır çalışıyor olmaları gerekir.  

(3) Yürütme Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için atanır veya seçilirler.  

(4) Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.  

(5) Yürütme  Kurulu, Yeterlik Genel Kurulu’na ve kuruluş aşamasında Türkiye Çocuk 

Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu’na karşı  sorumludur. 

(6) Görevleri: 

a) Çocuk Nörolojisi Yeterlik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlamak ve 

izlemek, 

b) Yeterliğin işlevlerini düzenlemek, 

c) Yeterlik sınavı tarihlerini, giriş koşullarını belirlemek ve ilan etmek, 

d) Sınav listelerini onaylamak, sınav sonuçlarını ilan etmek, 

e) Yeterlik belgelerini onaylamak, 

f) Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu ve Sınav Komisyonunun 

üyelerini atamaktır. 

 

Denetleme Kurulu 

MADDE 8 - (1) Denetleme Kurulu, Yeterlik Genel Kurulu tarafından seçilen Türkiye Çocuk 

Nörolojisi Derneği üyesi 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi 

Yeterlik Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Kuruluş aşamasında bu üyeler Türkiye 

Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu tarafından atanır.  

(2) Bu  kurulda yer alacak kişilerin profesör veya doçent olup eğitim kurumlarında eğitici 

olarak en az 5 yıl çalışmış veya çalışıyor olmaları gerekir. Bu üyeler 4 yıl süreyle görev 

yaparlar.  

 (2) Görevleri: 

a) Denetleme Kurulu yılda en az bir kez Yürütme Kurulu icraatını ve kararlarını denetler. 

b) Bu kurul dönem sonunda kesin rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Yeterlik Genel 

Kurulu’na ve Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu’na sunulur. 

 

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 9 - (1) Yeterlik Yürütme Kurulu’nun atayacağı Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 

üyesi 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.  

(2) Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu’nda Yürütme Kurulu’ndan en 

az bir üye bulunmalıdır.  



(3) Bu  komisyonda yer alacak kişilerin profesör veya doçent olup eğitim kurumlarında “halen 

eğitici” durumunda en az 3 yıldır çalışıyor olmaları gerekir. Bu üyeler 4 yıl süreyle görev 

yaparlar.  

(4) Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Komisyon yılda en 

az iki defa ya da Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile gerektiğinde toplanır. 

(5) Görevleri: 

a) Eğitim kurumları ve eğitim programlarını denetlemek ve hazırladıkları raporu Yürütme 

Kurulu’na sunmak, 

b) Eğitim müfredatını belirlemede Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak. 

c) Eğitim kurumları standardını belirlemede Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak, 

d) Eğiticilerin eğitimi konusunda Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak. 

 

Sınav Komisyonu 

MADDE 10 - (1) Yeterlik Yürütme Kurulu’nun atayacağı Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 

üyesi 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.  

(2) Sınav Komisyonu’nda Yürütme Kurulu’ndan en az bir üye bulunmalıdır.  

(3) Bu  komisyonda yer alacak kişilerin profesör veya doçent olup eğitim kurumlarında “halen 

eğitici” durumunda en az 3 yıldır çalışıyor olmaları gerekir. Bu üyeler 4 yıl süreyle görev 

yaparlar.  

(4) Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Yılda en az 2 kez toplanarak 

değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar. 

(5) Görevleri: 

a) Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve uygun 

olanların sınava alınmasını sağlar. 

b) Yeterlik sınavlarının hazırlanmasını sağlar. 

c) Yeterlik yazılı bilgi değerlendirme sınav içeriğinin bilimsel denetimini yapar. 

d) Sözlü Değerlendirme Sınav Jürilerini belirler.  

e) Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kuruluna bildirir. 

f) Eğitim içi sınavlarının hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar. 

g) Eğitim içi sınavlarının değerlendirmesini yapar ve gerekli kurul ve kurumlara bilgi 

verir. 

h) Sınav hazırlıkları ile ilgili alt komisyonları belirler. 

 

Eğitimin belgelendirilmesi 

MADDE 11 - (1) Çocuk Nörolojisi yeterlik sınavına girilebilmesi için aşağıdaki belgelerle 

sınav komisyonuna başvurulması gereklidir: 

a) Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Belgesi 

b) Eğitim kurumunca onaylanmış yan dal asistan karnesi 

 

Sınavlar  

MADDE 12 - (1) Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava giriş kriterlerine uygun kişilerin 

tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, basamakları ve sınav takvimi sınav komisyonu 

tarafından belirlenir. 

(2) Sınav takvimi yürütme kurulunun onayı ile ilan edilir. 



(3) Sınavlar yılda en az bir kez yapılır. 

 

MADDE 13 - (1) Eğitim içi sınavları: 

a) Yılda bir veya birkaç defa yan dal uzmanlık eğitimine yönelik ülke çapında genel bir 

sınav olarak yapılır. 

b) Eğitim içi sınavlarına tüm eğitim kurumlarındaki yan dal uzmanlık öğrencilerinin 

katılması önerilir. 

c) Sınav sonuçları sınava katılan kişiye ve eğitim kurumuna bildirilir. 

 

MADDE 14 - (1) Yeterlik Sınavları: Yeterlik sınavına girebilmek için eğitim belgesi almış 

olmak ve gerekli belgeleri tamamlamış olmak gerekir. Yeterlik sınavı yazılı bilgi değerlendirme 

ve sözlü/beceri değerlendirme sınavı olarak iki türdür. Sadece yazılı sınav yapılabileceği gibi 

gerekirse her iki sınav yöntemi uygulanabilir. Yeterlik belgesi için hangi tür sınavın 

uygulanacağına Yeterlik Yürütme Kurulu karar verir. 

(2) Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı: 

a) Bilgi ölçmeye yönelik olarak yapılacak sınav yılda en az bir kez yapılır. 

b) Başarılı olamama durumunda kişiye iki sınav hakkı daha verilir. 

c) Sınavın kapsamı, şekli Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav sonuçları sınava 

katılan kişiye bildirilir. 

(3) Sözlü / Beceri Değerlendirme Sınavı: 

a) Uygulamaya yönelik, kişinin klinik becerisini ölçecek sınav şeklinde sözlü ve/veya 

uygulamalı olarak yapılır. 

b) Bu sınava yazılı sınavda başarılı olanlar katılma hakkı elde eder. 

c) Sınav, oluşturulan Jüri tarafından çocuk nörolojisi alanında uzmanlık becerilerini 

sorgulayacak “sorun çözmeye yönelik” ve yeterliğe dayalı olacak şekilde yapılır. 

d) Pratik uygulama sınavı yapılmaz. 

e) Başarılı olamama durumunda kişiye iki sınav hakkı daha verilir. 

 

Yeterliğin belgelendirilmesi:  

MADDE 15 - (1) Sınav sonucunda “Yeterlik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır. 

10 yılın sonunda yeniden belgelendirme gereklidir:  

(2) Yeniden belgelendirme: Yeterlilik Sınavını başararak yeterlik belgesi alanların 10 yılın 

sonunda yeniden belgelendirme sürecinde aşağıdaki koşullarından en az birisini sağlayanlara, 

yeniden yeterlik belgesi verilir. Bu belgenin geçerlik süresi 10 yıldır: 

a) Yeniden yeterlik sınavına girerek başarılı olmak,  

b) TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilmiş veya yeterlik kurulu 

tarafından kabul edilmiş çocuk nörolojisi alanında yapılan uluslararası etkinliklere 

katılmış olmak ve 10 yılda en az 200 STE kredisi almak. Bu kredilerin 100’ünün son 5 

yılda alınmış olması şarttır. 

 

Özel Durumlar  

 MADDE 16 - (1) Halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör, Doçent unvanlı 

uzmanlar bu yönergenin yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde Yürütme Kurulu’na gerekli 

belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın Çocuk Nörolojisi Yeterlik Belgesi alırlar. 



(2) Yabancı bir ülkede Çocuk Nörolojisi uzmanlık eğitimini tamamlayan kişiler, Yeterlik 

Sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde, Yeterlik Sınavına 

girebilirler. Bu kişiler için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi 

yapanlarla aynıdır.  

(3) Meslekten men cezası alanlar Yeterlik Sınavlarına kabul edilmezler, daha önceden 

almışlarsa Yeterlik Belgeleri iptal edilir. 

 

Yürürlük  

MADDE 17 - (1) Bu yönerge Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulunca kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümlerini Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 


