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• Bu yönerge TND Yurt Dışı Eğitim Bursundan yararlanma kurallarını tanımlar.  

• TND tarafından her yıl yapılacak merkezi sınavda ilk 3 dereceye giren kişiler bu haktan 
yararlanır.  

• Sınava başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri karşıladıklarını beyan eden bir form (EK-1) 
ile TND’ye başvurması gereklidir:  
1. TND’ye üye olmak 
2. Halen yenidoğan uzmanı olarak çalışıyor olmak  
3. Mevcut geçerli yabancı dil sınavlarından birinden en az 60 puan almış olmak 
4. 41 yaşından gün almamış olmak 
5. TND Yurt Dışı Eğitim Bursundan daha önce yararlanmamış olmak 

• Sınav her yıl UNEKO sırasında yapılır. Sınav yeri ve tarihi sınavdan en geç 2 ay önce 
duyurulur (nicu.turk ya da TND web sitesi aracılığı ile). 

• Sınav TND yurt dışı bursu sınav komisyonu tarafından yapılır.  

• TND sınav komisyonu TND yönetim kurulu tarafından seçilir. Komisyon Neonatoloji eğitimi 
veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan 6 üyeden oluşur. 
Komisyon kendi içinde üyelerden birini başkan seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde tüm 
komisyonu ya da komisyon üyelerinden bazılarını yeniler. 
 

• TND sınav komisyonunun görevleri aşağıdaki gibidir. 
 

1. Adayların başvurularını değerlendirir, sınava katılacakların listesini hazırlar. 
2. Sınav tarihini, yöntemini ve yerinin belirlenmesini, gerekli doküman ve tüm malzemenin 

temininin sağlanmasını içeren tüm sınav organizasyonunu yapar. 
3. Sınav sorularının istenmesi ve toplanmasını organize eder. 
4. Sınav soruları TND yönetim kurulu tarafından hazırlanan kurallara (EK-2) göre ülkemizdeki 

tüm üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin bilim dalı başkanları ve eğitim 
sorumluları tarafından hazırlanır. 

5. Sınav sorularının Neonatoloji uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri 
ve tutum) ve ulusal Neonatoloji uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri 
kapsamasını sağlar. Sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini 
karşılamalıdır; konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir 
biçimde dağıtılmalıdır; sorular öğrenme sürecindeki bilginin anımsanmasından, üst düzey 
zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem 
çözme sorularına ağırlık verilmelidir. 

6. Hazırlanan yazılı/çoktan seçmeli sınavın, uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve 
rastlantısal hatalardan ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlar, soruları 
denetler, düzeltir ve gerekirse eksik gördüğü alanlarda soru hazırlar.  

7. Sınav güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak; soruların toplanması, uygun standarda 
getirilmesi, sınavın gerçekleştirilmesi ve sonraki aşamalardaki gerekli önlemleri alır. 
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8. Soruların geçerlik ve güvenirliğinin oluşturulması, soru zorluğu ve soru güçlüğünün 
belirlenmesi, verilen soruların kalitesi konusunda bilgi edinilmesi amaçlarıyla bu konuda 
deneyimli ve TND Yönetim Kurulu tarafından belirlenen firmalarla birlikte çalışabilir. 

9. Sınavı yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirir.  
10. Sınavdan sonra adayların sınav başarılarını belirler ve ilk 3 dereceye giren adayları TND 

dernek başkanına bildirir. 
11. Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde 

analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor 
hazırlayarak önerileri ile birlikte TND Yönetim Kuruluna sunar. 

12. Tüm bu görevleri icra ederken her aşamada TND Yönetim Kurulundan gerekli desteği alır. 

• TND Başkanı sınav sonuçlarını onaylar ve UNEKO açılış töreninde yurt dışı eğitim bursunu 
almaya hak kazanan 3 kişiyi duyurur. İlk 3 derecede puan eşitliği olması durumunda doğum 
tarihine göre yaşı küçük olan öne geçer ya da dernek başkanı yönetim kurulunun da onayını 
alarak kazanan kişi sayısını arttırabilir. 

• Sınava giren diğer adayların sınav puanı ya da başarı sıralaması ilan edilmez. 

• Sınavda başarı kazanan adaylar kayıt, konaklama ve yol masraflarını belgelemek kaydıyla 
maksimum ABD için 3500 dolar, Avrupa için 2500 dolar burs almaya hak kazanır. 

• Kazanan üyenin hesabına burs parasının yatırılması için aşağıdaki şartlar gereklidir. 
1. Sınav tarihinden itibaren 2 yıl içinde yurt dışında saygın bir neonatoloji merkezinde 

gözlemci olarak eğitim almak için kabul edilmiş olmak. 
2. Sınav tarihinden itibaren 2 yıl içinde Neonatoloji alanında saygın bir kurs ya da 

kongreye katılacak olmak.  
• Sınav tarihinden itibaren 2 yıl içinde bu iki koşul sağlanamaz ise burs hakkı ortadan kalkar. 
• Burs kazanan kişi yukarıdaki iki koşuldan birini gerçekleştirdiğine dair derneğe verdiği resmi 

dilekçesinde gideceği eğitimi ve tarihini bildirdikten sonra ödemesi yapılır. Kişi gideceği 
eğitime katıldığına dair belgeleri (kongre/kurs katılım belgesi, gözlemci olarak bulunduğuna 
ait belge, uçak biletleri, vb) döndükten hemen sonra TND sekreterliğine sunar.  

• Dilekçede belirtilen eğitimin süresi tamamlandıktan sonra 1 ay içinde eğitime katıldığını 
belgelemeyen ya da gerekçesiz olarak eğitime gitmeyen kişiler hakkında yönetim kurulu 
tarafından belirlenen cezai yaptırım uygulanır.  

• Ödeme yapılmasına rağmen elde olmayan nedenlerle eğitime gidilemez ise yönetim kurulu 
kararı ile geri ödeme istenir ya da bu hak ileri bir tarihte kullanılmak üzere ertelenir. 

• Yurtdışı çıkışı ile ilgili diğer tüm hazırlık ve masraflar, çalışılan kurumlardan izin alma, maaş 
ve diğer ek ödeme koşullarını belirleme gibi konular adayın sorumluluğundadır. İstendiği 
takdirde kuruma iletilmek üzere ilgili TND yönergesi ve resmi sınav belgesi verilecektir.   
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EK-1: TND YURT DIŞI EĞİTİM BURSU SEÇME SINAVI 
BAŞVURU FORMU 

 

Başvurulan Sınav Yılı: ………. 

Adı / Soyadı  

Doğum Tarihi  

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi   

Mezuniyet Yılı  

Yandal İhtisasını Yaptığı Kurum  

Yandal İhtisasın Bitiş Tarihi  

Çalıştığı Kurum  

Ünvan  

Yazışma Adresi  

Telefon  

E-Mail  

Yabancı dil belgesi ve puanı (Onaylı bir 
nüshası form ile birlikte gönderilmelidir) 

 

Daha önce aynı amaçla girdiğiniz sınav 
tarihleri (varsa) 

 

Daha önce bu bursu aldınız mı?  

 

Yukarıda bilgilerimin doğruluğunu kabul eder, TND Yurt Dışı Bursluluk Sınavına katılmam için gereğini 

arz ederim 

 

Adı/Soyadı:         İmza 

Tarih: 

 

 

TND Merkezi Adresi:  Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. No: 219/ 9 Kavaklıdere - 06680 ANKARA 
Tel: 0312 428 52 89 
E-mail:   turkneonatolojidernegi@gmail.com 
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EK-2 TND YURT DIŞI EĞİTİM BURSU SEÇME SINAVI 
SORU HAZIRLAMA KURALLARI 

• Sınav çoktan seçmeli, tek doğru cevaplı, 50 test sorusu içerir. Soruların yaklaşık %75’ i olgu kökü 
içeren sorulardan oluşmalıdır. Sorular çoktan seçmeli soru formuna (Ek-2a) yazılarak 
hazırlanmaktadır. Sınav komisyonu aşamalı bir değerlendirme sonucu gerekli düzeltmeleri de 
yaparak uygun soruları seçmektedir. Sınav süresi 60 dakikadır. 

• Amaç: Hekimin Neonatoloji alanında TUKMOS tarafından hazırlanan ve güncellenen Çekirdek 
Eğitim Programı Müfredatı kapsamındaki bilgilerini ölçmek olmalıdır. Müfredat dışı konulardan soru 
sorulmamalıdır.  

• Soruların hedefi: Anamnez ve fizik muayene bulgularının yorumlanması, hastanın doğru 
yönlendirilmesi, klinik durumunun yönetilmesi, gereken tedavinin yazılması, acil durumda 
sorunların çözülmesi, tanı  tedavi rehberlerine uyum, gereken medikal tedavi ve girişimsel becerinin 
sağlanması konularında adayın temel uzmanlık bilgilerinin sorgulanmasıdır. 

• Tek doğru cevaplı, çoktan seçmeli, pozitif soru hazırlanmalıdır (Hangisi uygun/ doğru).  
• Sorunun negatif olması ("Yanlıştır",  dışında  veya  değildir gibi) adayın neyi doğru bildiğini tam 

olarak ölçemeyebilir 
• Soru bilgiyi kullanmaya yönelik olmalı, cevaplara bakılarak tahmin ve çıkarımlar engellenmelidir. 
• Sorular Neonatoloji bilim dalı yönünden bir uzmanın bilmesi gereken önemli konulardan 

seçilmelidir.  
• Sorular TUKMOS tarafından hazırlanan ve EK 2b'de sunulan Neonatoloji Çekirdek Eğitimi (ÇEP) 

Müfredatı kapsamında konulardan seçilmelidir. Müfredat dışı konulardan soru sorulmamalıdır. 
Sorular tercihan, ÇEP ana mantığı çerçevesinde adayların bilgi düzeyini en üst düzeyde ölçecek ETT, 
TT, A kodlu konulardan seçilmelidir.  

• Dilbilgisi ve gramer açısından soru ve cevap bölümleri anlaşılır ve uyumlu olmalıdır. 
• Sorular belirli klinik tablolarda tanı yöntemleri, ek laboratuvar yöntemleri veya tedavi yaklaşımlarına 

ilişkin olabilir. Özellikle sıklıkla karşılaşılan sorunlar üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Uzman düzeyinde 
çözülmesi gereken sorunlar seçilmelidir. 

• Sorunun bilimsel denetimi yönünden textbook niteliğinde ya da saygın bir derleme literatürü gibi 
bir kaynak belirtilmesi gereklidir (Avery, Fanaroff, Nelson, Clin Perinatol, vb ) 

• Her soru kök-bilgi, soru cümlesi ve 4-8 şıklı cevap bölümünden oluşmalıdır. 

Kök-bilgi bölümü:  
Sorunun en uzun kısmını oluşturmalıdır. Hastayla ilgili mümkün olduğunca ayrıntılı bilgi içermelidir. 
Hastanın gestasyon ve postnatal yaşı, cinsiyeti, semptom ve hikayesi, fizik muayene bulguları, tanıya 
yönelik laboratuvar çalışmaları, tedavi yöntemleri ve tedaviye yanıt gibi özelliklerini içermelidir. Bu 
bölümde verilen bilgi seçeneklere bakılmadan sorunun cevabının verilebilmesini sağlamalıdır.  
 
Soru cümlesi bölümü:  
Anlaşılır ve kısa tek bir cümle şeklinde olmalıdır. Soru cümlesi pozitif olmalıdır. Hangisi yanlıştır şeklinde 
soru önerilmemektedir. Sorular aşağıdaki örneklere benzer şekilde sorulmalıdır:  
 

• En uygun tarama testi aşağıdakilerden hangisidir? 
• En uygun müdahale aşağıdakilerden hangisidir? 
• Hangi tedavi hastanın bu durumunu önlerdi? 
• Aşağıdaki testlerden hangisi bu bulguları öngörürdü? 
• Bu bulgular için en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir? 
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• En olası patojen aşağıdakilerden hangisidir? 
• En olası tanı hangisidir? 
• Tanıda bir sonraki basamak için en uygunu hangisidir? 
• Aşağıdakilerden hangisinin tanıyı doğrulama olasılığı en yüksektir? 
• Hastaya en etkin yaklaşım hangisidir? 
• Bu hastaya yaklaşımda öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?  

 
Cevap seçenekleri bölümü: a'dan h'ye kadar sıralanmış 4-8 adet olmalıdır. Kısa ve anlaşılır 
maddelerden meydana gelmelidir. 
 
Cevap Seçenekleri Konusunda Öneriler: 

• Seçenekler %100 doğru ya da yanlış olmalıdır. Yanlış cevaplar da doğru cevapla aynı kategoride 
olmalıdır (tanı, test, tedavi, prognoz vs). 

• Cevapların tümü hemen hemen aynı uzunlukta olmalı, çok uzun cevap seçeneklerinden, 
şaşırtıcı veya gereksiz şekilde kompleks şıklardan kaçınılmalıdır. Doğru cevabın yanlış 
cevaplardan daha uzun, daha spesifik ve ayrıntılı olmamasına dikkat edilmelidir. 

• Tüm cevaplar gramer veya mantık yönünden soruyla uyumlu olmalı ve hata içermemelidir. 
• Hepsi, hiçbiri gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. 
• Bazen, genellikle, ara sıra, nadiren gibi belirsiz ifadeler kullanılmamalıdır. 
• Kök bilgi bölümünde doğru cevaba ilişkin ipucu verilmesinden kaçınılmalıdır. 
• Doğru cevap ve diğer seçenekler arasında ortak özellikler bulunmamalıdır. 
• Cevap şıklarında rakamlar kullanılıyorsa hepsi aynı tarzda olmalı, birimlerinin doğru olmasına 

dikkat edilmelidir. Rakamsal veriler çeşitli kaynaklara göre değişkenlik gösterebileceğinden çok 
kesin bilgiler dışında rakamsal şıklardan kaçınmak uygundur. 

SORU TİPLERİ  

Sınav soruları genel olarak iki tipte hazırlanmalıdır. 

1.A tipi soru:  
Bilginin pratikte kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. 
Kişinin bir sonuca varması, bir öngörüde bulunması veya atılacak adımlardan birini seçmesi sağlanır. 
Soru kökü olarak klinik öykülerin kullanılması çok yararlıdır. Sınanan kişinin klinik problemleri çözmesini 
gerektiren sorular kullanılarak sınavın görünür geçerliliğinin arttırılması sağlanır. Soruların uç 
bilgilerden çok önemli bilgiler üzerinde odaklanması sağlanmış olur.  
Bu tip sorular ezberlenen bir bilgiyi klinik durumlarda etkin olarak kullanamayan kişilerin ayırt 
edilmesine yardım eder. 
 
Sınavın sorularının çoğu ( % 75 'i ) : Uygun soru kökü içeren A tipi sorulardan oluşmalıdır! 

• Yorum soruları: Tablolar ya da grafikler aracılığıyla kendisine sunulan bilgiyi değerlendirerek bazı 
sonuçlara (örneğin bir hastalık tanısına) varmasını gerektirir. 

• Problem çözme soruları: Bir durum sunar ve sınananın bu konuda bazı kararlar almasını 
gerektirir (Hasta tedavisinde bir sonraki basamak, tanıda birinci basamak ve en ucuz yöntem 
gibi). 

2. B tipi soru  
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Ezberlenmiş bilginin hatırlanmasını sağlayan sorulardır. 
Ezber, ham bilgiyi ya da tanımları bilmesini gerektirir. 
 
A TİPİ ÖRNEK SORULAR 
 
(Kök-bilgi)  
Term yenidoğan bir bebek doğumdan sonraki saatler içinde siyanoz ve apne nöbetleri geçirmektedir; 
beslenme esnasında bunlar daha da kötüleşmekte, fakat ağladığı zaman daha iyi görünmektedir.  
(Soru cümlesi)  
Acil tanı koymak için bundan sonra en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Ekokardiyogram 
B. Ventilasyon perfüzyon oranı 
C. Her iki burun deliğinden kateter geçirilmesi 
D. Hemoglobin elektroforezi 
E. Damak ve larenksin bronkoskopik değerlendirilmesi 
Doğru cevap: C 

(Kök bilgi) 
24 yaşındaki anneden 30 haftalık olarak doğan bebekte hayatın ilk saatlerinden itibaren solunum 
sıkıntısı başlıyor. Hipoksemik olan bebeğe maskeyle %100 oksijen verilmesine rağmen saturasyonu 
yükseltilemediği için entübe ediliyor.  
(Soru cümlesi) 
 
Doğumunun 30. dakikasında çekilen akciğer filmi aşağıda verilen bebeğin annesine prenatal dönemde 
hangisi verilmiş olsaydı bebekte gelişen bu semptomlar önlenebilirdi?   

 

A. Oksijen  
B.  Lesitin  
C.  Sfingomyelin  
D.  İnsülin  
E.  Deksametazon   
 
Doğru cevap: E 
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B TİPİ ÖRNEK SORULAR 
 
Örnek soru.  Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda pulmoner alveolarizasyonu uyarır? 
A) Antenatal glukokortikoidler 
B) Hiperoksi 
C) Vitamin A 
D) Proinflamatuvar sitokinler 
E) Mekanik ventilasyon   
 
Doğru Cevap: C 
 
Örnek soru . Prostaglandin E1 tedavisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
A) Oligüriye neden olabileceği için sıvı kısıtlaması gerekir. 
B) Hiperglisemi yönünden hastanın izlemi yapılmalıdır. 
C) Hipertansiyona neden olabileceği için düzenli kan basıncı izlemi yapılmalıdır. 
D) Pulmoner kan akımını dolayısıyla kardiyak outputu azaltabileceğinden O2 satürasyonu izlemi 
sık yapılmalıdır. 
E) Apneye yol açabileceği için entübasyon gerekebilir.  
 
Doğru cevap: E 
 
SORULARIN HAZIRLANMASINDA VE GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR: 

1. Soruların en az % 75 i yeterli soru kökü içeren A tipi sorulardan oluşmalıdır. 
2. Sorular mutlaka ekte gönderilen soru formuna yazılmalıdır. 
3. Bu işlem ekteki form bilgisayar ortamında kopyalanarak yapılmalıdır. Soru kökünün yazıldığı 

kutu bu ortamda istenildiği kadar genişletilebilmekte veya küçültülebilmektedir. 
4. Soru formundaki bilgiler eksiksiz tamamlanmalıdır. 
5. Sorular hazırlandıktan sonra bir CD'ye kaydedilmeli ve birer çıktı alınarak CD ile birlikte dernek 

merkezine gönderilmelidir. 
6. CD'nin üzerine mutlaka hazırlayan kişi veya çalışma grubunun adı, hazırlayanın çalıştığı 

merkezin ismi yazılmalıdır.  
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Soru Kodu 
(Boş bırakınız) 

 Görüş 
(Boş bırakınız) 

     - ± + ++ 
 

EK-2a: TND YURT DIŞI EĞİTİM BURSU SEÇME SINAVI 
ÇOKTAN SEÇMELİ SORU YAZIM FORMU 

 
ÇEP KLİNİK YETKİNLİK 

BAŞLIĞI: 
 

ÇEP YETKİNLİK DÜZEYİ  

 

SORU KÖKÜ: 

 

 

 

 

SORU CÜMLESİ: 

 

 

SEÇENEKLER: (En az dört, en fazla 8 seçenek yazılmalıdır) 

a). 

b). 

c). 

d). 

e).     

f). 

g). 

h). 

DOĞRU YANIT: a  b  c  d  e  f  g  h  
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Soru Kökü Olgu / semptom / klinik durum    Olgu / semptom / klinik durum değil  

 

Ölçme Düzeyi Klasik Bilgi    Problem çözme    

 

Soru kapsamı Temel Tıp  Bilgisi  Tanı  Tedavi  Laboratuar  Diğer  

 

KAYNAKLAR 
(Makale 
yazım 
formatında) 

 

 

 

 

 

 

 

SORUYU HAZIRLAYAN 
 

 

HAZIRLANDIĞI TARİH (gün/ay/yıl) 
 

 

 

İMZA 
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EK 2b: NEONATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI 

ÇEP Kodlarının Açıklaması: 
B: Hastalığa ön tanı koyma ve gerekli durumda hastaya zarar vermeyecek şekilde ve doğru zamanda, 
doğru yere sevk edebilecek bilgiye sahip olma düzeyini ifade eder. 
T: Hastaya tanı koyma ve sonrasında tedavi için yönlendirebilme düzeyini ifade eder. 
TT: Ekip çalışmasının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe gereksinim duymadan 
hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme düzeyini ifade eder. 
ETT: Ekip çalışması yaparak hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme düzeyini ifade eder. 
Klinik yetkinliklerde bu düzeylere ek olarak gerekli durumlar için A ve K yetkinlik düzeyleri 
eklenmektedir: 
A: Hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa özel acil tedavi girişimini uygulayabilme düzeyini 
ifade eder. 
K: Hastanın birincil, ikincil ve üçüncül korunma gereksinimlerini tanımlamayı ve gerekli koruyucu 
önlemleri alabilme düzeyini ifade eder.  
 

 KLİNİK YETKİNLİK Yetkinlik 
Düzeyi 

FETAL MATERNAL TIP 
KONULARI 

MATERNAL HASTALIKLARDA (DİYABET, 
HİPERTANSİYON, TİROİD HASTALIKLARI) BEBEĞİN 
ETKİLENDİĞİ DURUMLAR 

B 

FETAL MATERNAL TIP 
KONULARI 

MATERNAL İLAÇLARIN FETAL YAN ETKİLERİ B, K 

POSTNATAL ADAPTASYON 

DOĞUMDA OLUŞAN RESPİRATUAR VE 
KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞLİKLİKLER  

TT, A,K 

DOĞUM TRAVMALARI ETT, A, K 

TERMOREGÜLASYON BOZUKLUKLARI TT, A,K 

SOLUNUM SİSTEMİ 

APNE  TT, A,K 

KAN GAZI BOZUKLUKLARI TT, A 

RDS  TT, A,K 

VENTİLASYON KOMPLİKASYONLARI TT, A,K 

PULMONER HAVA KAÇAĞI SENDROMLARI ETT, A,K 

BRONKOPULMONER DİSPLAZİ  ETT, K 

PULMONER HİPERTANSİYON ETT, A,K 

PNÖMONİLER ETT, A,K 

MEKONYUM ASPİRASYONU 
SENDROMU 

MEKONYUM ASPİRASYONU SENDROMU TT, A,K 

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM KAN BASINCI DEĞİŞİKLİKLERİ ETT, A, K 
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 KLİNİK YETKİNLİK Yetkinlik 
Düzeyi 

PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS ETT, A,K 

KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI ETT, A,K 

YENİDOĞANDA ARİTMİ ETT, A,K 

KALP YETMEZLİĞİ  ETT, A,K 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 

ENTERAL/PARENTERAL  BESLENME GEREKTİREN 
DURUMLAR 

ETT, A,K  

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT ETT, A,K 

REFLÜ ETT, A,K 

KARACİĞER HASTALIKLARI 
VE KOLESTAZ 

KONJUGE HİPERBİLİRUBİNEMİ VE KOLESTAZ ETT, A,K 

NEONATAL HEPATİTLER ETT, A,K 

YENİDOĞAN NÖROLOJİSİ 

SSS GELİŞİMSEL MALFORMASYONLARI ETT, A 

PERİVENTRİKÜLER-İNTRAVENTRİKÜLER KANAMA, 
PERİVENTRİKULER LOKOMALAZİ 

ETT, A,K 

PERİNATAL ASFİKSİ- HIE ETT, A,K 

HİPOTONİK İNFANT ETT, A 

SSS ENFEKSİYONLARI ETT, A,K 

NEONATAL KONVULZİYONLAR ETT, A,K 

RENAL PROBLEMLER 

SIVI-ELEKTROLİT VE ASİT BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI TT, A,K 

YENİDOĞANDA AKUT BOBREK YETMEZLİĞİ  ETT, A,K 

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU ETT, A,K 

RENAL GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR ETT, A 

YENİDOĞANIN DİĞER RENAL HASTALIKLARI ETT, A,K 

HEMATOLOJİ 

HİPERBİLİRUBİNEMİ ETT, A,K 

ERİTROSİT BOZUKLUKLARI ETT, A,K 

NEONATAL TROMBOSİTOPENİ ETT, A,K 

NEONATAL LÖKOSİT BOZUKLUKLARI ETT, A,K 

NEONATAL KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI ETT, A,K 

ENDOKRİN HASTALIKLAR TİROİD HASTALIKLARI ETT, A,K 
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 KLİNİK YETKİNLİK Yetkinlik 
Düzeyi 

ADRENAL HASTALIKLAR ETT, A,K 

KUŞKULU GENİTALYA ETT 

KARBONHİDRAT METABOLİZMA BOZUKLUKLARI: 
HİPOGLİSEMİ, HİPERGLİSEMİ 

ETT, A,K 

KALSİYUM METABOLİZMASI ETT, A,K 

 
METABOLİK HASTALIKLAR 

 
DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR 
 

 
ETT,A,K 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI 

KONJENİTAL ENFEKSİYONLAR ETT, A 

NEONATAL SEPSİS ETT, A,K 

NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLAR ETT, A,K 

YENİDOĞANIN DİĞER ENFEKSİYON HASTALIKLARI ETT, A,K 

TABURCULUK ÖNCESİ VE 
SONRASI İZLEM 

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP) T, A,K 

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ T, K 

PREMATÜRE OSTEOPENİSİ TT, K 

KONJENİTAL ANOMALİLERE 
VE GENETİK HASTALIKLARA 
YAKLAŞIM 

SIK TANI KONAN KROMOZOMAL ANOMALİLER T 

DERMATOLOJİK 
SORUNLARA YAKLAŞIM 

YENİ DOĞAN BEBEĞİN DERİ HASTALIKLARI ETT, A,K 

 

 

 

 

 

 

 


