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1. GİRİŞ	  

	  

Ağız	   Çene	   Yüz	   Cerrahisi	   (AÇYC)	   bireylerin	   ağız	   yüz	   ve	   çene	   bölgesini	   ilgilendiren	   doğumsal	   olarak	   ya	   da	   travma	   sonrası	   gelişen,	  

hastalıklar,	   dejenerasyonlar	   ve	   yaşlanmaya	   ikincil	   gelişen	   akut/kronik	   şekil	   bozukluğu	   ve	   işlev	   kayıplarının	   tıbbi	   ve	   cerrahi	   tedavisi	   ile	  

ilgilenen	  uzmanlık	  dalıdır.	  Kaybedilen	  veya	  doğuştan	  olmayan	  işlevlerin	  yeniden	  kazandırılması,	  mevcut	  işlevlerin	  geliştirilmesi,	  görünüşün	  

düzeltilmesiyle	  kişinin	  daha	  iyi	  hissederek	  ve	  yaşam	  kalitesini	  artırarak	  yaşamasına	  olanak	  sağlanması	  temel	  amaçlardır.	  Bu	   ihtiyaç	  yıllardan	  

beri	  Plastik	  Rekonstrüktif	  ve	  Estetik	  Cerrahi,	  Kulak	  Burun	  Boğaz	  uzmanları	  ve	  Diş	  Hekimleri	  tarafından	  karşılanmaya	  çalışılmaktadır.	  Günümüzde	  

modern	   tıbbın	   gereği	   olarak	   bu	   işlemler	   AÇYC	   Anabilim	   Dalı	   tarafından	   gerçekleştirilmesi	   gerekmektedir.	   	   AÇYC	   Anabilim	   Dalı	   baş	   boyun	  

bölgesinin	   doğumsal	   bozuklukları,	   travmalarının	   onarımları,	   tümöral	   hastalıkları,	   edinsel	   diğer	   hastalıkları;	   bunların	   tanısı	   için	   gereken	  

yöntemleri,	  tedavilerinin	  planlamalarını	  ve	  tedavi	  yöntemleri	  ile	  ilgilenir	  ve	  dalının	  gerekleri	  çerçevesinde	  gerçekleştirilir.	  

	  

	  

2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı:	  	  

AÇYC	   eğitiminin	   amacı,	   bu	   eğitimi	   alan	   kişiye	   bağımsız	   bir	   AÇYC	   uzmanı	   olarak	   çalışmasını	   sağlayacak	   kuramsal	   ve	   uygulamalı	   bilginin	  

kazandırılmasıdır.	   Beş	   yıllık	   eğitim	   döneminin	   sonunda,	   programı	   tamamlayan	   uzmanlık	   öğrencilerinin,	   tüm	   yaşlarda	   ve	   her	   cinsiyetten	  

hastalarda	   travma,	   hastalık,	   dejenerasyon	   veya	   yaşlanma	   sonucu	   edinilen	   veya	   konjenital	   olarak	   ortaya	   çıkan	   akut	   olan	   veya	   olmayan	  

deformitelerin	   düzeltilmesi	   için	   gerekli	   tanısal,	   cerrahi	   ve	   medikal	   girişimleri	   ulusal	   ve	   uluslararası	   çağdaş	   standartlara	   uygun	   düzeyde	  

yapmalarını	  sağlamak	  ve	  tüm	  bu	  alanlarda	  kendini	  geliştirme/yenileme	  becerisi	  kazandırmaktır.	  
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b. 	  	  	  	  	  	  Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli:	  AÇYC	  Uzmanlık	  eğitimine	  başlayacak	  olan	  uzmanlık	  öğrencileri,	  her	  yıl	  iki	  kez	  yapılan	  merkezi	  Tıpta	  Uzmanlık	  Sınavı	  ile	  

seçilmekte	  ve	  yerleştirilmektedir.	  Yabancı	  uyruklu	  uzmanlık	  öğrencileri	  için	  de	  benzer	  şekilde	  merkezi	  sınav	  yapılmaktadır.	  

ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar:	  Tıpta	  Uzmanlık	  Sınavı	  Yönergesinde	  belirtilmektedir.	  

iii. Asistanlık	  Süresi:	  Uzmanlık	  eğitimi	  süresi	  5	  yıldır.	  Uzmanlık	  eğitiminde	  geçen	  60	  ayın	  41	  ayı	  AÇYC	  nda	  19	  	  ayı	  çeşitli	  rotasyonlarda	  

geçmektedir.	  Rotasyonların	  dağılımı	  aşağıda	  verilmiştir.	  

	  

Genel	  İlkeler:	  	  

1. Eğitim	  yalnız	  uygun	  şartları	  yerine	  getirebilen	  merkezlerde	  yapılmalıdır.	  Eğitim	  ancak	  tam	  gün	  çalışma	  şeklinde	  yapılabilir.	  Her	  asistan	  

etkinliklerinin	  kayıtlı	  olduğu	  bir	  asistan	  karnesi	  taşımak	  zorundadır.	  Bu	  karnede	  şunlar	  olmalıdır:	  	  

• Cerrahi	  tekniklerin	  ve	  klinik	  deneyimlerin	  listesi	  

• Hastane	  çalışmalarının	  zaman	  ve	  yer	  tablosu	  (cerrahi	  uygulama,	  vizitler,	  poliklinik	  uygulama	  ve	  eğitim	  seansları)	  

• Anabilim	  dalı/kliniğin	  bilimsel	  etkinliklerine	  katılım	  

• Eğitim	  kurslarının	  listesi,	  bilimsel	  etkinliklerinin	  listesi	  {yayınlar,	  araştırma	  ve	  öğretim)	  

2. Asistan,	  bölümün	  tüm	  etkinliklerine	  katılmalıdır.	  Eğitim	  süresince	  elektif	  AÇYC	  girişimleri	  ile	  travma	  ve	  diğer	  acil	  müdahaleler	  arasında	  

dengeli	  bir	  dağılım	  olmalıdır.	  Vizitlere	  katılmalı,	  poliklinikte	  çalışmalı	  ve	  eğitmenin	  gözetiminde	  cerrahi	  uygulama	  yapmalıdır.	  

3. Asistan	  ve	  bölümün	  öğretim	  üyeleri/uzmanları)	  ve	  başkanı/şefi	  arasında	  devamlı,	  düzenli	  ve	  doğal	  bir	  ilişki	  olmalıdır.	  

4. Anabilim	  Dalı	  Öğretim	  Üyeleri	  tıpta	  uzmanlık	  öğrencilerinin	  tümünden	  sorumlu	  olmalarına	  rağmen,	  her	  öğrencinin	  bir	  danışman	  öğretim	  

üyesi	  olması	  bu	  programın	  uygulanması	  ve	  değerlendirilebilmesi	  için	  gereklidir.	  	  
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5. Danışman	  sorumlu	  olduğu	  öğrencinin	  kuramsal	  ve	  uygulamalı	  eğitime	  katılımı,	  etkinlik	  kayıt	  defterinin	  düzenli	  tutulmasından	  ve	  

öğrencinin	  mesleki	  değerlerle	  ilgili	  gelişiminden	  sorumludur.	  	  

6. Danışman,	  tutum,	  akademik	  gelişim	  ve	  etik/profesyonellik	  alt	  başlıklarındaki	  amaç	  ve	  hedefler	  ulaşılıp	  ulaşılmadığını	  her	  altı	  ayın	  

sonunda	  bir	  değerlendirme	  rehberi	  aracılığı	  ile	  değerlendirir	  ve	  uzmanlık	  öğrencisinin	  dosyasına	  koyar.	  	  

7. Danışman	  öğretim	  üyesini	  akademik	  kurul	  iki	  yıllık	  süreler	  için	  atayabilir.	  	  

8. Uzmanlık	  öğrencisinin	  tez	  danışmanı	  aynı	  öğretim	  üyesi	  olabileceği	  gibi,	  seçtiği	  konuya	  bağlı	  olarak	  Anabilim	  dalı	  akademik	  kurulunca	  

ayrı	  bir	  kişi	  olarak	  da	  belirlenebilir	  

Müfredat	  Haritası	  

	  

Çekirdek	  müfredatta	  beş	  yıllık	  süre	  içinde	  yer	  alan	  rotasyonlar	  aşağıdaki	  şekilde	  yapılandırılmıştır:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Acil	  Tıp	  	   	   	  1	  ay	  

Anestezi	  	   	   1ay	  

Genel	  Cerrahi	  	  	   1	  ay	  

Anatomi	  	   	   1	  ay	  

Beyin	  Cerrahisi	  	   1	  ay	  

Plastik	  Cerrahi	  	   	  4	  ay	  	  

KBB	  	   	   	   4	  ay	  

	  

	  

Ortodonti	   	   	   	  3	  ay	  

Protez	  	  	   	   	   2	  ay	  

	  

1.yıl	   2.yıl	   3.yıl	  
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Her	  dönem:	  	  

	  

i. Teorik	  Bilgi	  

ii. Uygulama	  Becerisi	  

iii. Tutum	  

iv. Akademik	  Gelişim	  

v. Etik/Profesyonel	  değerler	  başlıkları	  altında	  alt	  başlıklara	  ayrılmıştır.	  	  

Burada	  amaç	  eğitmenlerin	  elinde	  ayrıntılı	  bir	  yol	  haritası	  olmasıdır.	  Her	  dönemin	  başlangıcında	  uzmanlık	  öğrencisine	   ilgili	  bölüm	  verilerek	  

onun	  da	  kendisinden	  beklenen	  amaç	  ve	  hedefleri	  görmesi,	  nasıl	  değerlendirileceğini	  bilmesi	  sağlanır.	  Özellikle	  teorik	  müfredatın	  bölümler	  

halinde	  verilmesi	  ve	  değerlendirmenin	  öncelikle	  bu	  bölümlerden	  yapılması	  öğrencinin	  kendi	  kendine	  çalışma	  motivasyonunu	  arttırmaktadır.	  

Programın	  yıllık	  dönemler	  halinde	  yapılmasının	  şu	  faydaları	  vardır:	  	  

i. Eğitim	  programının	  yatay	  ve	  dikey	  entegrasyonuna	  yardım	  etmektedir.	  

ii. Uygulanacak	   rotasyon	   programındaki	   aksama	   ve	   gecikmelerden	   etkilenmeyecek	   kadar	   kısa;	   bir	   değerlendirme	   yapmaya	   yetecek	  

kadar	  uzun	  bir	  eğitim	  süresidir.	  

iii. Yönetmelikler	  tarafından	  bizden	  istenen	  resmi	  değerlendirme	  istemleri	  de	  6	  aylık	  dönemler	  halindedir.	  

	  

• Alt	  Başlıklar:	  Her	   alt	   başlıkta,	   o	   dönemde,	   uzmanlık	   öğrencisine	  ne	   kazandırılmak	   isteniyorsa	   amaç	   ve	  hedefler	   olarak	   açıkça	  belirtilmiş;	  

bunun	   altına	   da	   ‘bu’	   amaç	   ve	   hedeflere	   uygun	   nasıl	   bir	   öğretim	   yönteminin	   önerildiği;	   yine	   ‘bu’	   amaç	   ve	   hedeflere	   uygun	   hangi	  
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değerlendirme	   yöntemlerinin	   kullanılabileceği	   belirtilmiştir.	   Uygulama	   becerisi	   bölümünde	   belirtilen	   cerrahi	   uygulamaların	   hepsinin	  

uzmanlık	  öğrencisi	  tarafından	  yapılması	  planlanmıştır.	  Sadece	  asiste	  etmesinin	  yeterli	  olacağı	  düşünülen	  uygulamalar	  ayrıca	  belirtilmiştir.	  Bir	  

cerrahi	  uygulamanın	  belli	  bir	  dönemde	  hedef	  olarak	  konması,	  bu	  uygulamanın	  ilk	  olarak	  ihtisasın	  bu	  döneminde	  ve	  sonrasında	  yapılmasının	  

tavsiye	  edildiği	  anlamına	  gelmektedir.	  Bu	  ilk	  uygulamadan	  sonra	  istenildiği	  kadar	  tekrarlanabilir.	  Bilgi	  veya	  beceri	  hedeflerinde	  yer	  almayan	  

uygulamalar	   öğrenilmesi,	   izlenmesi	   veya	   yapılması	   tavsiye	   edilmediğinden	   değil	   bir	   çekirdek	   eğitim	   programının	   boyutlarının	   ötesinde	  

kaldığı	  düşünüldüğü	  için	  yerleştirilmeyen	  uygulamalardır.	  	  

• Rotasyonlar:	  Her	  rotasyon	  için	  yine	  beş	  alt	  başlık	  altında	  hangi	  amaç	  ve	  hedeflere	  ulaşılmak	  istendiği	  rotasyonu	  veren	  anabilim	  dalı/kliniğin	  

eğiticileri	  ile	  görüşülerek	  ve	  gerçekçi	  davranılarak	  belirlenmiştir.	  Rotasyonlar	  kendi	  özgün	  süreleri	  içinde	  yapılandırılmış,	  programa	  yapılması	  

istenen	  döneme	  gelecek	  şekilde	  yerleştirilmiştir.	  	  

• Öğrenim	  Rehberleri:	  Beceri	  eğitiminin	  standartlaştırılması	  için	  altın	  kural	  olan	  “mesleksel	  beceri	  öğrenim	  rehberleri”,	  pek	  çok	  branşta	  uzun	  

zamandır	   uygulamaya	   girmiş	   durumdadır.	   Bizim	  branşımızda	  hasta	  hikayesi	   alınması,	   yara	  bakımı,	   el	  muayenesi,	   yüz	   kırıkları	  muayenesi,	  

küçük	  lezyon	  eksizyonu	  gibi	  uzmanlık	  öğrencisinin	  çoğunlukla	  yanlız	  başına	  veya	  acil	  serviste	  yaptığı	  girişimler	  için	  ortak	  standartları	  yansıtan	  

rehberler	  rahatlıkla	  kullanılabilir.	  Bunun	  yanında	  makale	  ve	  özet	  yazma,	  portfolyo	  çalışması	  gibi	  akademik	  teknikler	  için	  de	  rehberler	  vardır.	  

En	   önemlisi	   danışman	   öğretim	   üyeleri	   tarafından	   yapılacak	   olan	   subjektif	   değerlendirmelerin,	   bir	   “değerlendirme	   rehberi”	   eşliğinde	  

yapılması	   halinde	   güvenilirlik	   kazanacak	   olmasıdır.	   Değerlendirme	   rehberleri	   öğrenim	   rehberlerinin	   basamaklarının	   birleştirilmesiyle	  

kısaltılmış	  rehberlerdir.	  	  

• Değerlendirme:	  Ölçme-‐değerlendirmenin	   temel	   kurallarından	  biri	   değerlendirmenin	   amaç	   ve	  öğrenim	  hedefleri	   ile	   uyumlu	  olmasıdır.	   Bu	  

müfredatta,	  birer	  yıllık	  dönemlerin	  sonunda	  her	  uzmanlık	  öğrencisine	  aynı	  veya	  daha	  önceki	  dönemlerin	  amaç	  ve	  hedeflerine	  yönelik	  bir	  

değerlendirme	  yapılmaktadır.	  Değerlendirme	  için	  farklı	  yöntemler	  kullanılmaktadır.	  

i. Hasta	  ile	  iletişimin	  değerlendirilmesi	  	  
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ii. Vaka	  çalışmaları	  

iii. Portfolio	  çalışmaları	  

iv. Öğrenim	  rehberi	  hazırlanan	  beceriler	  için	  değerlendirme	  rehberleri	  eşliğinde	  izlem	  

v. Nesnel	  Yapılandırılmış	  Klinik	  Sınavlar	  (NYKS)	  (veya	  OSCI)	  

vi. Yapılandırılmış	  yazılı	  sınavlar	  (CORE)	  

vii. Yapılandırılmış	  sözlü	  sınavlar	  

• Destekleyici	  Kurslar:	  Ulusal	  çekirdek	  eğitim	  programını	  (ÇEP)	  hazırladıktan	  sonra,	  bu	  programın	  ülke	  çapında	  uygulanmasını	  desteklemek	  ve	  

standardizasyonu	  sağlamak	  amacı	  ile	  eğitici	  eğitimi	  kursları	  açılmasından,	  eğitim	  üst	  kurulu	  oluşturulmasına,	  yeterlik	  sınavı	  içeriği	  ve	  

formatının	  değiştirilmesinden	  akreditasyona	  kadar	  bir	  dizi	  uygulama	  başlatmıştır.	  Bunlardan	  sonuncusu,	  uzmanlık	  eğitimi	  veren	  kliniklerimizi	  

ÇEP	  da	  yer	  alan	  eğitim	  amaç	  ve	  hedeflerine	  ulaşmalarını	  desteklemek	  için	  yılda	  bir	  kez	  düzenlecek	  olan	  ‘Asistan	  Okulu’isimli	  eğitim	  

etkinliğidir.	  	  	  Amacımız,	  bütün	  asistanlarımızın	  eğitimleri	  süresince	  bu	  kursa	  bir	  kere	  gelmelerinin	  sağlanmasıdır.	  Bu	  şekilde	  asistanlarımıza	  

iletişim	  becerisi,	  hasta	  fotoğrafı	  çekimi,	  hekim	  sorumluluğu,	  kanıta	  dayalı	  tıp,	  makale	  yazma	  gibi	  standart	  eğitim	  programlarında	  pek	  yer	  

almayan	  bilgi	  ve	  becerileri	  kazanma	  fırsatı	  tanınmaktadır.	  Temel	  konuların	  seçiminde	  uygulaması	  klinikler	  arasında	  eşit	  ağırlıkta	  olmayan	  

konular	  tercih	  edilmektedir.	  Kursun	  seviyesi	  4.	  yıl	  ve	  üzeri	  asistanlara	  yönelik	  olarak	  yapılandırılımıştır.	  

Eğitim	  programı	  20-‐22	  kişilik	  gruplar	  halinde	  interaktif	  /	  uygulamalı	  bir	  yapıda	  hazırlanmaktadır.	  Didaktik	  sunumlardan	  ziyade	  konu	  ile	  ilgili	  

temel	  bilgilerin	  hayata	  geçirme	  yöntemlerinin,	  algoritmik	  yaklaşımların,	  hata	  yapılabilecek	  sorunlu	  alanların	  ve	  uygulamada	  kolaylaştırıcı	  

ipuçlarının	  tartışıldığı,	  deneyim	  aktarımına	  dayanan	  bir	  eğitim	  programı	  tercih	  edilmektedir.	  Eğitmen	  seçiminde	  gönüllülük	  ve	  konuya	  

hakimiyet	  kadar,	  tarif	  edilen	  eğitim	  yönteminin	  uygulanabilmesi	  için	  ‘eğitici	  eğitimi’	  sertifikası	  sahibi	  olmak	  da	  esas	  alınmaktadır.	  Derslerdeki	  

sunum	  kalitesi	  ve	  katılımcı	  memnuniyeti	  her	  yıl	  ücreti	  karşılığında	  bağımsız	  bir	  kurum	  tarafından	  değerlendirilmekte	  ve	  bu	  sonuçlara	  göre	  
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program	  geliştirilmektedir.	  Okulun	  en	  az	  eğitim	  kadar	  önemli	  diğer	  bir	  amacı	  da	  farklı	  kliniklerden	  gelen	  ve	  ileride	  plastik	  cerrahide	  bir	  

kuşağı	  temsil	  edecek	  olan	  asistanların	  birbirlerini	  tanıyabilecekleri	  bir	  sosyal	  ortam	  oluşturmaktır.	  

	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

	  

ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  T.C.	  Sağlık	  Bakanlığı	  Sağlık	  Eğitim	  Genel	  Müdürlüğü	  elektronik	  veri	  tabanın	  da	  olmakla	  birlikte	  çeşitli	  detaylar	  aşağıda	  da	  

sunulmuştur;	  

	  

AKADEMİK	  VE	  BİLİMSEL	  ETKİNLİKLER:	  

• Mezuniyet	  sonrası	  eğitim	  toplantıları:	  Her	  hafta	  1	  saat	  konuk	  konuşmacıların	  katıldığı	  seminerlerdir.	  	  

• Asistan	  seminerleri:	  Her	  hafta	  1	  saat	  araştırma	  görevlilerince	  hazırlanıp	  sunulan	  seminerlerdir.	  

• Haftalık	   ameliyatların	   gözden	   geçirilmesi	   ve	   ameliyat	   öncesi	   olgu	   tartışması:	   Bir	   önceki	   hafta	   yapılan	   ameliyatların	   tartışıldığı	   bu	  

toplantıda	  başasistanlar	  özelliği	  olan	  olguları	   sunar,	  öğretim	  üyesi	  ve	  asistanların	   tartışmasına	  açar.	  Bu	   toplantıda	  komplikasyonlar	  ve	  

varsa	  mortaliteler	  ayrıntılı	  olarak	  tartışılır.	  

• Hasta	   başı	   eğitimi:	  Haftada	   1	   gün	   tüm	   öğretim	   üye/uzman	   asistan	   ve	   stajyerlerin	   katıldığı,	   hasta	   başı	   tartışmaların	   yapıldığı,	   güncel	  

bilgilerin	  aktarıldığı	  toplantılardır.	  

• Dergi	  saati:	  Haftada	  1	  gün	  literatürden	  seçilen	  makaleler	  araştırma	  görevlileri	  tarafından	  sunulup	  tartışılır.	  
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• Araştırma	  ve	  tez	  toplantısı:	  Araştırma	  görevlilerinin	  planladıkları,	  bilimsel	  araştırma	  ve	  tez	  önerilerinin	  tartışıldığı,	  ayda	  bir	  kez	  yapılan	  

toplantılardır.	  

	  

KURAMSAL	  EĞİTİM	  (BİLGİ	  HEDEFLERİ):	  

1. Temel	  Bilimler	  alanında	  

A. Organlar:	  

• Kardiyovasküler:	  Hemorajik	  şok	  ve	  kanama	  fizyopatolojisi	  ve	  tedavi	  prensipleri	  

• Solunum:	  Solunum	  yetmezliği	  tanı	  ve	  tedavi	  prensipleri	  

• GİS:	  Cerrahi	  girişimler	  ile	  ilişkili	  GİS	  disfonksiyonları	  

• Genitoüriner:	  Normal	  genitoüriner	  fonksiyonları	  tanıyabilme,	  böbrek	  yetmezliği	  tanısını	  koyabilme,	  doğumsal	  genitoüriner	  sistem	  

anomalilerini	  tanıma	  

• Hematolojik:	  Kan	  pıhtılaşma	  mekanizmaları	  ve	  bozuklukları,	  kan	  ve	  kan	  ürünlerinin	  transfüzyonu	  ve	  komplikasyonları	  

• Endokrin:	  Vücuttaki	  normal	  hormonal	  etkiler,	  anormal	  hormon	  düzeylerinin	  kemik,	  yumuşak	  doku	  ve	  organlar	  üzerindeki	  etkileri	  

	  

B. Fizyopatoloji:	  

• Normal	   ve	   anormal	   yara	   iyileşmesi.	   Kemik,	   kıkırdak,	   tendon	   ve	   sinir	   iyileşme	   mekanizmaları,	   derinin	   fiziksel	   ve	   dolaşımsal	  

özellikleri.	  
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• İnflamasyon:	  İnflamatuvar	  sürecin	  fizyopatolojisi	  ve	  doğal	  seyri	  

• İnfeksiyon:	  İnfeksiyon	  ajanlarının	  hücresel	  özellikleri,	  infeksiyon	  oluşturma	  yolları.	  

• Neoplazi:	   Tümör	   oluşum	   süreci,	   hücresel	   büyümenin	   normal	   kontrol	   mekanizmaları,	   tümörün	   yayılımı,	   evreleri.	   Radyoterapi,	  

kemoterapi	  ve	  immünoterapi	  prensipleri	  

• İmmünoloji:	  Vücudun	  normal	  immünolojik	  yanıt	  mekanizması,	  transplantasyon	  biyolojisi	  ve	  yabancı	  cisim	  reaksiyonları	  

• Genetik:	  Yüz	  ve	  kafaya,	  alt	  ve	  üst	  ekstremiteye	  ve	  gövdeye	  ait	  doğumsal	  bozukluklar	  ve	  bunların	  genetik	  geçişleri	  

• Travma:	  Travmaya	  metabolik	  cevap	  

• Farmakoloji:	  Antibiyotikler,	  nonsteroid	  antiinflamatuvar	  ilaçlar,	  analjezikler,	  anestetik	  ilaçlar	  ve	  etki	  yolları,	  yan	  etkileri.	  

	  

2.	  Klinik	  alanında	   	  

• Temel	  sıvı-‐elektrolit	  tedavisi,	  şok	  tedavisi.	  

• Ameliyat	  öncesi	  ve	  sonrası	  hasta	  bakımı.	  

• Sorunlu	  yara	  bakımı	  ve	  pansuman	  teknikleri.	  

• Yumuşak	  doku	  ve	  kemik	  doku	  rekonstrüksiyon	  teknikleri.	  	  

• Baş-‐boyun	  ve	  gövdeyi	  tutan	  tümörlerin	  tanı	  ve	  tedavisi.	  	  

• Politravmaya	  yaklaşım	  

• Travma	  bakımı	  organizasyonu	  ve	  major	  yaralanmalar.	  
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• Maksillofasiyal	  ve	  el	  yaralanmalarının	  tanı	  ve	  tedavisi	  	  

• Oklüzyon-‐maloklüzyon	  ve	  sefalometri	  

• Estetik	  cerrahi	  yöntemleri.	  

• İleri	  düzey	  plastik	  cerrahi	  girişimleri	  (mikrovasküler	  cerrahi	  teknikleri,	  kraniyofasiyal	  cerrahi)	  

• Nadir	  görülen	  doğumsal	  ve	  edinsel	  bozukluklar.	  

• Sendromoloji	  ve	  genetik.	  

• Ağız	  yüz	  çene	  cerrahisinde	  psikososyal	  sorunlar.	  

• Mesleği	  ile	  ilgili	  yasal	  düzenlemeler.	  

	  

3.	  Araştırma	  

• Araştırma	  projesini	  tasarlayabilme,	  	  

• Bilimsel	  yöntemleri	  kullanabilme,	  	  

• Bilimsel	  makale	  yazabilme,	  	  

• Eleştirebilme,	  	  

• Bilimsel	  iletişim	  becerisi	  geliştirebilme	  

	  

UYGULAMALI	  EĞİTİM	  (BECERİ	  HEDEFLERİ):	  	  	  	  	  	  
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1. Temel	  cerrahi	  ve	  tıbbi	  alandaki	  beceriler:	  

• Dokuya	  yaklaşım	  ve	  temel	  cerrahi	  teknikler	  

• Tromboz	  ve	  enfeksiyon	  gibi	  komplikasyonların	  önlenmesi	  ve	  tedavisi.	  

• Bazı	  anestezi	  teknikleri	  hakkında	  bilgi	  sahibi	  olma.	  

• Hava	  yolu	  açabilme	  ve	  endotrakeal	  entübasyon	  

• Pnömo-‐hemotoraks	  için	  tüp	  takabilme.	  

• Temel	  yoğun	  bakım	  (sıvı	  tedavisi,	  şok	  tedavisi)	  

	  

2. Klinik	  alanındaki	  beceriler:	  

• Basit	  kesilerin	  tedavisi.	  

• Cerrahi	  ve	  sorunlu	  yara	  bakım	  teknikleri.	  

• Ameliyat	  sonrası	  komplikasyonlar.	  

• Basit	  insizyon	  kapama.	  

• Yüzün	  basit	  yumuşak	  doku	  yaralanmaları.	  

• Yumuşak	  doku	  enfeksiyonları.	  

• Skar	  revizyo	  

• Yüzün	  bölgesel	  rekonstrüksiyonları	  

• Baş	  boyun	  bölgesi	  tümörleri.	  

• Yarık	  dudak	  ve	  damak	  onarımı	  	  

• Politravma	  hastası	  

• Yüzün	  kompleks	  yumuşak	  doku	  yaralanmaları.	  

• Doku	  genişletme	  teknikleri.	  	  

• Kompleks	  yumuşak	  doku	  defektleri.	  

• Alloplastik	  implantlar.	  

• Ortognatik	  cerrahi	  uygulamaları.	  	  
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• Yüz	  felci	  rekonstrüksiyonu.	  	  

• Estetik	  cerrahi	  

• Hemanjiyomlar	  ve	  vasküler	  malformasyonların	  

tedavisi.	  	  

• Doğumsal	  kraniyofasiyal	  bozuklukların	  tedavisi.	  	  

• Temporomandibular	  eklem	  hastalıkları	  

• Yüz	  şekillendirmesinde	  distraksiyon	  uygulamaları.	  

• Majör	  maksillofasiyal	  yaralanmalar.	  

• Tükürük	  bezi	  hastalıklarının	  tedavisi.	  

• Serbest	  doku	  transferi.	  

• Fonksiyonel	  kas	  transferi.	  

	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  
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5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

1.	  YIL	  	  -‐	  AĞIZ	  YÜZ	  ÇENE	  CERRAHİSİ	  (7	  AY)	  

	  

1.	  YIL	  	  -‐	  ACİL	  TIP	  ROTASYONU	  1	  AY	  

BİLGİ	   BECERİ	   TUTUM	   AKADEMİK	  GELİŞİM	   ETİK/PROFESYONELLİK	  

Amaç:	   Amaç:	  

1. Acil	  servise	  başvuran	  

hastaları	  

değerlendirecek.	  

2. Acil	  hastada	  karar	  

verme	  becerisi	  

kazanacak.	  

3. Dahili	  ve	  cerrahi	  hasta	  

ayırımı	  yapacak.	  

4. A-‐B-‐C	  planlanması	  

yapacak.	  

	  

Amaç:	  

	  

Amaç:	  

	  

Amaç:	  
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Hedefler:	  

1. Acil	  hastada	  karar	  

verme	  kriterleri	  

2. Acil	  müdahale	  

yöntemleri	  

3. Multitravma	  hastasına	  

yaklaşım	  

4. Hemorajik	  şok,	  

kanama	  fizyopatolojisi	  

ve	  tedavi	  prensipleri	  

5. Solunum	  yetmezliği	  

tanı	  ve	  tedavi	  

prensipleri	  

6. Kan	  pıhtılaşma	  

mekanizmaları	  ve	  

bozuklukları	  

7. Kan	  ve	  kan	  ürünlerinin	  

transfüzyonu	  ve	  

komplikasyonları	  

8. Travmaya	  metabolik	  

Hedefler:	  

1. Hava	  yolu	  açacak.	  	  

(endotrakeal	  

entübasyon	  yapacak,	  

trakeotomiye	  asiste	  

edecek)	  

2. Damar	  yolu	  girecek.	  

3. Acil	  hastada	  yapılması	  

gereken	  temel	  

kateterizasyon	  

girişimlerini	  yapacak.	  

4. Kardiyopulmoner	  

resusitasyon	  yapacak.	  

5. Acil	  hastada	  sıvı	  

elektrolit	  tedavisi	  ve	  

kan	  ürünleri	  

transfüzyonu	  yapacak.	  

6. Majör	  kanamaların	  

kontrol	  altına	  

Hedefler:	  

1. Konsültasyon	  

istenecek	  bölümle	  

iletişim	  

Hedefler:	   Hedefler:	  

1. Yatması	  gereken	  ancak	  

yatak	  bulunmayan	  

durumlarda	  hastayı	  acil	  

servise	  kabul	  ederek	  

acil	  müdahalelerin	  

hepsini	  

gerçekleştirecek,	  bu	  

arada	  başka	  bir	  

merkezde	  ‘kendisi’	  

yatak	  arayacak,	  ve	  

ancak	  yatak	  bulduktan	  

sonra	  hastayı	  sevk	  

edecek.	  

2. İlgili	  bölümleri	  

saptayacak	  ve	  kendisi	  

arayarak	  konsültasyon	  

isteyecek.	  
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ve	  endokrin	  cevap	  

9. Üst	  ekstremite	  

travmalarına	  yaklaşım	  

10. Alt	  ekstremite	  

travmalarına	  yaklaşım	  

11. Baş	  boyun	  bölgesi	  

travmalarına	  yaklaşım	  

	  

alınmasını	  sağlayacak.	  

7. Basit	  kesileri	  acil	  servis	  

şartlarında	  onaracak.	  

8. Ekstremite	  ve	  

maksillofasiyal	  

kırıklarda	  geçici	  

sabitleme	  yapacak.	  

9. Acil	  gözlemde	  hasta	  

izlemi	  yapacak.	  

	  

	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Kendi	  kendine	  okuma	  

2. Seminer	  verme	  

3. Makale	  sunma	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  

2. Klinik	  gösterim	  

	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  deneyim	  

aktarımı	  

2. İletişim	  becerisi	  

eğitimi	  

	  

Öğr.Yöntemleri:	   Öğr.Yöntemleri:	  

1. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  deneyim	  aktarımı	  

2. Hastane	  kalite	  yönetim	  

sistemi	  görev	  tanımları	  

Değerlendirme:	   Değerlendirme:	   Değerlendirme:	   Değerlendirme:	   Değerlendirme:	  
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1. Çoktan	  seçmeli	  test	  

2. Kredi	  

1. Asistan	  karnesi	  

kayıtları	  

2. Kredi	  

Danışman	  öğretim	  üyesi	  

değerlendirmesi	  (rehber	  

ile)	  

Danışman	  öğretim	  üyesi	  

değerlendirmesi	  (rehber	  

ile)	  

	  

1.	  YIL	  -‐	  ANESTEZİ	  ROTASYONU	  	  1	  AY	  

BİLGİ	   BECERİ	   TUTUM	   AKADEMİK	  GELİŞİM	   ETİK/PROFESYONELLİK	  

Amaç:	  

1. Anestezi	  

uygulamalarının	  hasta	  

üzerinde	  ve	  yapılan	  

girişim	  üzerinde	  

yarattığı	  etkiyi	  

tanımlamak.	  

2. Etkin	  postoperatif	  ağrı	  

kontrolünün	  

yöntemlerini	  

öğrenmek.	  

Amaç:	  

Anestezi	  sırasında	  hastaya	  

yapılan	  işlemleri	  yapmak.	  

Amaç:	  

İlk	  küçük	  rotasyon	  olarak	  

alması	  önerilen	  anestezi	  

rotasyonunda,	  bu	  ve	  

benzer	  rotasyonlarda	  

geçen	  zamanı	  kendisi	  için	  

en	  iyi	  şekilde	  

değerlendirmeyi	  bir	  tutum	  

olarak	  benimsemek	  

Amaç:	  

Serbest	  

Amaç:	  

1. Anestezi	  uzmanları	  ile	  

koordinasyonun	  

cerrahinin	  rahat	  

yapılması	  ve	  istenen	  

sonucun	  alınmasındaki	  

önemini	  farketmek.	  

2. Yaşam	  destek	  

sistemlerinin	  

kullanılmasındaki	  etik	  

sorunları	  tanımlamak.	  
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Hedefler:	  

1. Genel	  anestetiklerin	  

sistemik	  etkilerine	  

genel	  bakış	  

2. Lokal	  anestetiklerin	  

farklılıkları,	  dozları	  ve	  

yan	  etkileri.	  

3. Anestezi	  

uygulamalarının	  flep	  

cerrahisi	  üzerine	  

etkileri	  

4. Analjezikler,	  

farklılıkları,	  dozları	  ve	  

yan	  tesirleri	  

5. Ameliyat	  öncesi	  

sedasyon	  

6. Kardiyopulmoner	  

resusitasyon	  

7. Kalp	  yetmezliği,	  

aritmiler,	  miyokard	  

Hedefler:	  

1. Endotrakeal	  

entübasyon	  yapacak	  

2. Arteriyal	  kanül	  takacak	  

3. Bölgesel	  anestezi	  

uygulamaları	  yapacak.	  

• RIVA	  	  

• Aksiller	  blok	  	  

4. Subklavian/juguler	  

kateter	  koyacak	  

5. Balon	  sıkacak	  

6. Resüssitasyon	  yapacak	  

Hedefler:	  

1. Rotasyonlara	  günlük	  

olarak	  devam	  edecek.	  

2. İş	  ortamına	  katılıp	  

görev	  almak	  için	  

inisiyatif	  kullanacak.	  

3. Nöbet	  tutması	  

istenirse	  tutacak	  

4. Arzu	  edilen	  hedeflere	  

ulaşılamadığında	  

danışman	  öğretim	  

üyesine	  haber	  

verecek.	  

5. Zorlandığı	  hedefler	  

konusunda	  danışman	  

öğretim	  üyesinden	  

destek	  isteyecek.	  

Hedefler:	   Hedefler:	  

1. Hastanın	  kan	  basıncı	  ile	  

perfüzyon	  basıncı	  ve	  

kanama;	  anestezi	  

derinliği	  ile	  periferik	  

vasodilatasyon	  

arasındaki	  ilişkiyi	  

farkedecek.	  	  

2. İntraoperatif	  sıvı	  

tedavisinin	  hastanın	  

postoperatif	  dönemini	  

nasıl	  etkilediğini	  

tanımlayacak.	  

3. Vakaya	  göre	  ameliyat	  

sırasında	  

uygulanabilecek	  ilave	  

ilaçların	  (steroid,	  

vasodilator,	  vb)	  

postoperatif	  

dönemdeki	  olumlu	  
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infarktüsü,	  EKG	  

yorumu.	  

8. Akut	  solunum	  

yetmezliği,	  kan	  gazları	  

yorumu	  

9. Akut	  metabolik	  

sorunlar	  

10. Sıvı-‐elektrolit	  dengesi	  

11. Kanama	  bozuklukları	  

12. Kan	  ve	  kan	  ürünleri	  

transfüzyonu	  

13. Monitörizasyon	  

teknikleri	  

14. Ağrı	  tedavisi	  hakkında	  

genel	  bilgi	  

	  

etkilerini	  sayacak	  

4. İyi	  bir	  analjezinin	  hasta	  

konforuna	  etkisini	  

gözlemleyecek.	  	  

5. Ötenazinin	  tanımını	  

yapacak.	  

6. Hastanın	  tedaviyi	  

reddetme	  veya	  kesme	  

isteği	  karşısında	  tutum	  

geliştirebilecek.	  

7. Organ	  bağışı	  

prosedürünü	  sayacak.	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Kendi	  kendine	  okuma	  

2. Seminer	  verme	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Öğrenim	  rehberleri	  

2. Koçluk	  ve	  

Öğr.Yöntemleri:	  

Oyunlaştırma	  	  

Öğr.Yöntemleri:	   Öğr.Yöntemleri:	  

1. Anestezi	  öğretim	  üyesi	  

deneyim	  aktarımı	  
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3. Makale	  sunma	   demonstrasyon	   2. Araştırma	  

Değerlendirme:	  

1. Çoktan	  seçmeli	  test	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Değerlendirme	  

rehberleri	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  değerlendirmesi	  

(rehber	  ile)	  

	  

Değerlendirme:	   Değerlendirme:	  

1. Çoktan	  seçmeli	  test	  

	  

	  

1.	  YIL	  –	  GENEL	  CERRAHİ	  ROTASYONU	  (1	  AY)	  

BİLGİ	   BECERİ	   TUTUM	   AKADEMİK	  

GELİŞİM	  

ETİK/PROFESYONELLİK	  

Amaç:	  

1. Majör	  travmalı	  

hastalarda	  genel	  

yaklaşım;	  	  

2. Cerrahi	  ile	  ilgili	  

genel	  bakım	  

prensiplerini	  

3. Komplikasyonları	  

Amaç:	  

Genel	  cerrahide	  

uygulanan,	  ,	  

tiroidektomi	  

ameliyatlarını	  

asiste	  etmek.	  

Amaç:	  

Kritik	  durumda	  

veya	  major	  

sorunları	  olan	  

hastaların	  

yönetiminde	  

bilgi	  ve	  beceriye	  

dayalı,	  kendine	  

Amaç:	  

Genel	  cerrahide	  

takip	  ettiği	  

meme	  hastaları	  

ile	  ilgili	  bir	  

portfolyo	  

çalışması	  

yaparak	  meme	  

Amaç:	  

1. Diğer	  cerrahların	  

Ağız	  yüz	  Çene	  

cerrahisine	  karşı	  

genel	  tutumlarının	  

farkına	  vararak	  

bunu	  yönetmek;	  

2. Ağız	  yüz	  Çene	  
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öğrenmek;	  	  

4. Sentinel	  lenf	  

bezi	  biopsisi	  

5. Özefagus	  kanseri	  

gibi	  ortak	  

konularda	  genel	  

cerrahinin	  

yaklaşımını	  

kavramak	  

güvenen	  bir	  

yaklaşım	  

geliştirmek,	  aynı	  

tutumu	  cerrahi	  

sırasında	  

yaşanabilecek	  

kritik	  sorunlarda	  

da	  devam	  

ettirmek.	  

hastaları	  

hakkındaki	  

bilgisini	  

arttırırken,	  bu	  

çalışma	  

tekniğini	  

sayesinde	  

zaman	  

planlaması	  

konusunda	  

deneyim	  

kazanmak.	  

cerrahının	  diğer	  

cerrahi	  branşların	  

içinden	  ortaya	  

çıkışı	  ve	  gelişimini	  

tanımlamak.	  

Hedefler:	  

1. Genel	  cerrahi	  

prensipler	  

2. Değişik	  

dokuların	  

tanınması	  ve	  bu	  

dokulara	  

Hedefler:	  

1. Temel	  

cerrahi	  

teknikleri	  

uygulayacak.	  

2. CVP	  ve	  

Swan-‐Ganz	  

Hedefler:	  

1. Acil	  

müdahaleler

de	  

algoritmik	  

kuralları	  

şaşırmadan	  

Hedefler:	  

1. Portfolyo	  

çalışmasının	  

anlamını,	  

nasıl	  

yapıldığını	  

ve	  ne	  

Hedefler:	  

1. Tıp	  tarihini	  

anlatacak	  

2. Ağız	  yüz	  Çene	  

cerrahisi	  tarihini	  

anlatacak.	  

3. Genel	  cerrahların	  
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müdahale	  

yöntemleri	  	  

3. Politravmanın	  

triyajı	  

4. Major	  kan	  kaybı	  

5. Akut	  böbrek	  

yetmezliği	  

6. Asit/baz	  dengesi	  	  

7. Sıvı-‐elektrolit	  

tedavisi	  

8. Şok	  tedavisi	  

9. Ganz	  kateter	  

uygulaması	  

10. Majör	  travma	  

hastasında	  ilk	  

müdahale	  

algoritması	  

11. Parenteral	  

beslenme	  

12. Cerrahi	  

kateterizasy

onu	  

yapacak.	  

3. Yoğun	  bakım	  

hastası	  

izlemi	  

yapacak.	  

4. Tiroidektomi	  

asiste	  

edecek.	  

5. Endoskopik	  

ameliyatları	  

asiste	  

edecek.	  

ve	  

atlamadan	  

uygulayabile

cek.	  

2. Kendi	  

bilgisini	  aşan	  

durumların	  

farkına	  varıp	  

kıdemliye	  

haber	  

verecek.	  

3. Cerrahi	  

işlemler	  

sırasında	  

istenmeden	  

ortaya	  çıkan	  

sorunların	  

yarattığı	  

stress	  ve	  

bununla	  

kazandırdığı

nı	  kavramak.	  

2. Bir	  	  

portfolyo	  

çalışması	  

içinde	  bir	  

anket	  formu	  

düzenleyere

k	  uygulamak	  

ve	  sonuçları	  

istatistiksel	  

olarak	  

değerlendir

mek.	  

Ağız	  yüz	  Çene	  

cerrahisine	  karşı	  

bakış	  açısını	  

gözlemleyecek	  ve	  

bunun	  ortak	  

girişim	  

yapılabilecek	  

alanlardaki	  cerrahi	  

opsiyonları	  olumlu	  

veya	  olumsuz	  

anlamda	  nasıl	  

etkilediğinin	  

farkına	  varacak.	  

4. Ortak	  girişimler	  

yapılmasını	  

destekleyen	  ve	  

engelleyen	  diğer	  

faktörlerin	  farkına	  

varacak.	  
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enfeksiyonlar	  ve	  

sepsis	  tedavisi	  

13. Ezofagus	  

kanserleri	  

	  

nasıl	  

başedilebile

ceği	  

konusunda	  

gözlemde	  

bulunacak.	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Kendi	  kendine	  

okuma	  

2. Seminer	  verme	  

3. Makale	  anlatma	  

4. 	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Koçluk	  ve	  

demonstras

yon	  

2. Öğrenim	  

rehberleri	  

3. Akran	  

eğitimi	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Danışman	  

öğretim	  

üyesinin	  

deneyim	  

aktarımı	  

2. Gözlem	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Portfolyo	  

çalışması	  

dersi	  (2	  

saat)	  (Tıp	  

Eğitimi	  

Anabilim	  

Dalı)	  

2. Danışman	  

öğretim	  

üyesi	  

deneyim	  

aktarım	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Kendi	  kendine	  

okuma	  

2. Gözlem	  
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Değerlendirme:	  

1. Çoktan	  seçmeli	  

test	  	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Asistan	  

karnesi	  

kayıtları	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Danışman	  

öğretim	  

üyesinin	  

gözlemleri	  

(rehber	  ile)	  

Değerlendirme:	  

1. Portfolyo	  

değerlendir

mesi	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Danışman	  öğretim	  

üyesinin	  

gözlemleri	  (rehber	  

ile)	  

	  

1.	  YIL	  -‐	  BEYİN	  VE	  SİNİR	  CERRAHİSİ	  ROTASYONU	  (1	  AY)	  

BİLGİ	   BECERİ	   TUTUM	   AKADEMİK	  GELİŞİM	   ETİK/PROFESYONELLİK	  

Amaç:	  

1. Kafa	  travmalarında	  

Ağız	  yüz	  Çene	  cerrahi	  

girişimlerinin	  

zamanlamasını	  

öğrenmek.	  

2. Ortak	  girişim	  yapılan	  

doğumsal	  

sendromlarda	  

Amaç:	  

1. Kafatası	  açılması	  ve	  

dura	  tamiri	  içeren	  

ameliyatlara	  katılmak.	  

2. Sinir	  cerrahisine	  

katılmak.	  

Amaç:	   Amaç:	  

Serbest	  

Amaç:	  

Kraniyofasyal	  cerrahinin	  bir	  

ekip	  işi	  olduğunun	  farkına	  

varmak.	  
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yaklaşımı	  tanımlamak.	  

Hedefler:	  

1. Kraniyal	  bölgenin	  

kemik	  yapılarının	  ve	  

beyin	  zarlarının	  

anatomisi.	  

2. Kraniyal	  sinirlerin	  

anatomisi.	  

3. Kraniyal	  girişim	  yapılan	  

hasta	  takibi.	  

4. Kafa	  içi	  basınç	  artış	  

sendromu.	  

5. Kafa	  travmasına	  

yaklaşım.	  

6. Kraniyofasiyal	  gelişim	  

teorileri	  

7. Kraniofasiyal	  

sendromlar,	  cerrahi	  

girişim	  zamanlaması	  ve	  

yöntemleri	  

Hedefler:	  

1. Kraniyotomi	  ve	  kafa	  

kemiklerinin	  

şekillendirilmesi	  

sırasında	  asiste	  

edecek.	  

2. Dura	  tamiri	  sırasında	  

asiste	  edecek.	  

3. Karpal	  tünel	  

dekompresyonuna	  

asiste	  edecek.	  

4. Ensefalosel	  onarımına	  

katılacak..	  

5. Sinir	  cerrahilerini	  

asiste	  edecek.	  

6. Yüz	  kemiklerine	  

transkraniyal	  yaklaşım	  

ve	  kafa	  tabanı	  cerrahisi	  

uygulanan	  

Hedefler:	   Hedefler:	   Hedefler:	  

1. Kraniyofasiyal	  cerrahi	  

ekipte	  kimlerin	  

olduğunu	  bilecek.	  

2. Kraniyofasiyal	  

cerrahinin	  neden	  ayrı	  

bir	  eğitim	  isteyen	  bir	  

konu	  olduğunu	  

tanımlayacak.	  

3. Hastayı	  bulmakta,	  

cerrahiyi	  

gerçekleştirmekte,	  

hastayı	  yaşatmakta	  ve	  

takipte	  beyin	  cerrahının	  

rolünün	  farkına	  

varacak.	  
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8. Yüzdeki	  rekonstrüktif	  

girişimlerde	  

intrakraniyal	  

yaklaşımın	  cerrahiye	  

eklediği	  riskler	  ve	  

komplikasyonlar	  

9. Konjenital	  vertebral	  

anomalileri	  

10. Dura	  onarım	  teknikleri	  

ameliyatlara	  katılacak.	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Kendi	  kendine	  okuma	  

2. Seminer	  verme	  

3. Makale	  sunma	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Koçluk	  ve	  

demonstrasyon	  

Öğr.Yöntemleri:	   Öğr.Yöntemleri:	   Öğr.Yöntemleri:	  

1. Gözlem	  

2. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  deneyim	  aktarımı	  

Değerlendirme:	  

1. Çoktan	  seçmeli	  test	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Asistan	  karnesi	  

kayıtları	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	   Değerlendirme:	   Değerlendirme:	  

1. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  değerlendirmesi	  

(rehber	  ile)	  
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1.	  YIL	  -‐	  ANATOMİ	  ROTASYONU	  (1	  AY)	  

BİLGİ	   BECERİ	   TUTUM	   AKADEMİK	  GELİŞİM	   ETİK/PROFESYONELLİK	  

Amaç:	  

1. Komplike	  anatomik	  

yapıya	  sahip	  

bölgelerde	  uygulanan	  

Ağız	  yüz	  Çene	  cerrahisi	  

ameliyatlarında	  hatayı	  

en	  aza	  indirgemek	  için	  

detaylı	  bilgi	  sahibi	  

olmak.	  

2. Sık	  kullanılan	  fleplerin	  

disseksiyon	  

anatomisini	  kavramak.	  

Amaç:	  

	  Ağız	  Yüz	  Çene	  	  cerrahi	  

açısından	  önemli	  bölgelerin	  

görerek	  tanımak.	  

Ağız	  Yüz	  Çene	  cerrahi	  	  en	  

sık	  kullanılan	  fleplerin	  

diseksiyonunu	  kadavra	  

üzerinde	  yapmak.	  	  

Amaç:	   Amaç:	  

Serbest	  

Amaç:	  
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Hedefler:	  

1. Tüm	  insan	  vücudunun	  

deri,	  kas,	  kemik,	  

kıkırdak,	  damar	  ve	  sinir	  

yapılarının	  yapısal	  ve	  

işlevsel	  anatomisi.	  

2. Vücudun	  belirli	  

bölgelerinin	  dolaşımsal	  

özellikleri.	  

1. SMAS	  ve	  yüzün	  

süspensuvar	  

ligamanları	  

2. Fasiyal	  sinir	  ve	  dalları	  

3. Temporomandibüler	  

eklem	  

3. Radyal	  önkol	  flebi	  

4. Anterolateral	  uyluk	  

flebi	  

5. Kasık	  flebi	  

6. Gracilis	  flebi	  

Hedefler:	  

1. Kadavra	  diseksiyon	  

yöntemleri.	  

2. Baş	  boyun	  bölgesi	  kadavra	  

diseksiyonu.	  	  

• SMAS	  

• Fasiyal	  sinir	  (özellikle	  

temporal	  ve	  marjinal	  

mandibüler	  dal;	  fasiyal	  

sinir	  parotis	  ilişkisi	  

• Temperomandibüler	  

eklem	  

3. Kadavra	  üzerinde	  kas	  

ve/veya	  deri	  flebi	  

kaldırılması.	  

• Radyal	  önkol	  flebi	  

• Anterolateral	  uyluk	  flebi	  

• Kasık	  flebi	  

• Gracilis	  flebi	  

Hedefler:	   Hedefler:	   Hedefler:	  
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7. Fibula	  flebi	  

8. Derin	  inferior	  

epigastrik	  arter	  

perforator	  flebi	  

• Fibula	  flebi	  

• Derin	  inferior	  epigastrik	  

arter	  perforator	  flebi	  

	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Kendi	  kendine	  okuma	  

2. Seminer	  verme	  

3. Makale	  sunma	  

Öğr.Yöntemleri:	  

	  	  	  1.	  Koçluk	  ve	  demonstrasyon	  

	  	  	  2.	  Gözlem	  

Öğr.Yöntemleri:	   Öğr.Yöntemleri:	   Öğr.Yöntemleri:	  

	  

Değerlendirme:	  

1. Çoktan	  seçmeli	  test	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Asistan	  karnesi	  kayıtları	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	   Değerlendirme:	   Değerlendirme:	  

	  

	  

	  

	  

2.	  YIL	  –	  AĞIZ	  YÜZ	  ÇENE	  CERRAHİSİ	  (4	  AY)	  
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2.	  YIL	  -‐	  KBB	  ROTASYONU	  (4	  AY)	  

BİLGİ	   BECERİ	   TUTUM	   AKADEMİK	  GELİŞİM	   ETİK/PROFESYONELLİK	  

Amaç:	  

Baş	  boyun	  bölgesinde	  

ortaya	  çıkan	  hastalıklarda	  

iki	  anabilim	  dalının	  ortak	  

ilgi	  alanına	  giren	  

konulardaki	  uygulamaları	  

öğrenmek.	  	  

Amaç:	  

1. Tam	  bir	  nazal	  muayene	  

yapmak.	  

2. Radyolojik	  

değerlendirme	  

yapmak.	  	  

3. Ağız	  yüz	  Çene	  

cerrahisini	  ilgilendiren	  

ve	  KBB’de	  sık	  yapılan	  

ameliyatları	  asiste	  

etmek/yapmak	  

Amaç:	  

Hem	  ortak	  çalışılan	  hem	  

de	  rekabet	  edilen	  bir	  dalın	  

hekimlerine	  karşı	  olumlu	  

ve	  Ağız	  yüz	  Çene	  

cerrahinın	  çıkarlarına	  

uygun	  bir	  tutum	  

sergilemek.	  

Amaç:	  

Serbest	  

Amaç:	  

1. Ortak	  girişimler	  

konusunda	  nasıl	  bir	  

işbirliği	  yapılabileceğini	  

gözlemlemek.	  

2. Çakışan	  alanlarda	  Ağız	  

yüz	  Çene	  cerrahi	  olarak	  

avantaj	  ve	  

dezavantajları	  

farketmek.	  

Hedefler:	  

1. Tüm	   baş	   boyun	  

bölgesinin	   detaylı	  

anatomisi.	  

2. Burun	   ve	   üst	   hava	  

Hedefler:	  

1. Burun	  muayenesi	  

yapacak.	  

2. Direkt	  grafi	  ve	  BT/MR	  

değerlendirecek.	  

Hedefler:	  

1. Rotasyon	  sırasında	  

Ağız	  yüz	  Çene	  cerrahi	  

tekniklerini	  aktaran	  bir	  

kaynak	  olarak	  

Hedefler:	   Hedefler:	  

1. Baş	  boyun	  tümör	  

konseylerine	  katılacak.	  

2. Ortak	  bir	  tümör	  /	  nazal	  

düzeltme	  cerrahisinde	  
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yolunun	  fizyolojisi.	  

3. Damağın	   fonksiyonel	  

anatomisi,	  konuşma	  ve	  

yutmanın	  fizyolojisi.	  

4. Baş	  boyun	  bölgesinin	  

embriyolojisi.	  

5. Fonasyon	  prensipleri	  

6. Odyolojik	  testlere	  

genel	  bakış	  

7. Baş	  boyun	  kanserleri	  

ve	  tedavisi	  

8. Boyun	  disseksiyonu	  

teknikleri	  

9. Nazal	  solunum	  yolu	  

hastalıklarının	  cerrahi	  

tedavisi	  

10. Velofaringeal	  

yetmezlik	  

11. Trakeotomi	  

endikasyonları	  

3. Septoplasti	  yapacak.	  

4. Boyun	  disseksiyonu	  

yapacak/asiste	  edecek.	  

5. Baş	  boyun	  tümör	  

eksizyonlarını	  asiste	  

edecek.	  

6. Trakeotomi	  yapacak.	  

7. Parotidektomi	  asiste	  

edecek.	  

8. Posterior	  nazal	  

tampon	  koyacak.	  

9. Fonksiyonel	  

endoskopik	  sinüs	  

cerrahisi	  asiste	  edecek.	  

10. Ses	  cerrahisi	  asiste	  

edecek.	  

davranmayacak.	  

2. İşbirlikçi	  bir	  tutum	  

sergilerken	  plastik	  

cerrahi	  adına	  

konsültasyon	  anlamına	  

gelen	  

değerlendirmeler	  

yapmayacak.	  

olası	  iş	  bölümünü	  

tanımlayacak.	  

3. Rezeksiyon	  ve	  

rekonstrüksiyonu	  aynı	  

cerrahın	  yapmasının	  

olumsuz	  yönlerini	  

sayacak.	  
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Öğr.Yöntemleri:	  

1. Kendi	  kendine	  okuma	  

2. Seminer	  verme	  

3. Makale	  sunma	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Burun	  muayenesi	  

rehberi	  

2. Trakeotomi	  rehberi	  

3. Koçluk	  ve	  

demonstrasyon	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  deneyim	  

aktarımı	  

Öğr.Yöntemleri:	   Öğr.Yöntemleri:	  

1. Gözlem	  

2. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  deneyim	  aktarımı	  

Değerlendirme:	  

1. Çoktan	  seçmeli	  test	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Değerlendirme	  

rehberleri	  

2. Asistan	  karnesi	  

kayıtları	  

3. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  değerlendirmesi	  

(rehber	  ile)	  

Değerlendirme:	   Değerlendirme:	  

1. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  değerlendirmesi	  

(rehber	  ile)	  

	  

2.YIL	  –	  PLASTİK	  REKONSTRÜKTİF	  VE	  ESTETİK	  CERRAHİ	  (4	  AY)	  

BİLGİ	   BECERİ	   TUTUM	   AKADEMİK	  GELİŞİM	   ETİK/PROFESYONELLİK	  

Amaç:	  

1. Temel	  Plastik	  

Amaç:	  	  

1. Hasta	  hikayesi	  alırken	  

Amaç:	  

1. Hastayla	  ilk	  

Amaç:	  

1. Temel	  istatistik	  

Amaç:	  

1. Hasta	  ve	  doktor	  hakları	  
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cerrahicerrahi	  

kavramlarını	  

tanımlamak	  

2. Acil	  serviste	  hasta	  

muayenesi	  sırasında	  

bulguları	  

değerlendirebilmek	  

için	  gereken	  anatomik	  

bilgiye	  sahip	  olmak	  ve	  

bu	  bilgiyi	  yüz	  ve	  el	  

yaralanmaları	  ile	  

ilişkilendirmek	  

3. Basit	  girişimler	  için	  

lokal	  anestezikleri	  

tanımak	  

kullanılan	  farklı	  bilgi	  

toplama	  formlarını	  

sayacak	  ve	  dolduracak,	  	  

2. Temel	  tıbbi	  becerileri	  

hatırlayacak	  	  

3. Küçük	  biopsileri	  

yapacak	  	  

4. Acil	  serviste	  yüz	  

kırıklarını	  ve	  el	  

yaralanmalarını	  

muayene	  ile	  teşhis	  

edebilmek,	  

5. Ameliyatlara	  2.	  asistans	  

olarak	  katılmak	  

6. Hastaya	  gereken	  ilaç	  

tedavilerini	  

uygulayabilmek	  

karşılaşmada	  ilgili	  ve	  

sorumlu	  bir	  yaklaşım	  

sergileyecek	  

2. Hasta	  ile	  olan	  

ilişkilerinde	  etkili	  

iletişim	  kuracak	  ve	  

hastanın	  işini	  

kolaylaştıracak	  şekilde	  

davranacak,	  bu	  

konuda	  bürokratik	  

sistemde	  karşısına	  

çıkacak	  problemleri	  

çözecek	  

yöntemleri	  ve	  kullanım	  

yerlerini	  hatırlayacak	  

2. Kanıta	  dayalı	  tıp	  

kavramını	  kavrayacak	  

ve	  okuduğu	  bilimsel	  

makaleleri	  buna	  göre	  

değerlendirebilecek;	  

bir	  sunum	  yaparken	  

dikkat	  edilmesi	  

gereken	  noktaları	  

sayacak	  

konusundaki	  değerleri	  

hatırlayıp	  bir	  uzmanlık	  

öğrencisi	  olarak	  kendi	  

konumu	  hakkında	  

yorum	  yapabilecek	  

2. Klinikte	  birlikte	  çalıştığı	  

sağlık	  personelinin	  

görev	  ve	  

sorumluluklarını	  

sayacak	  

Hedefler:	  

1. Derinin	  yapısı	  

2. Yara	  iyileşmesi	  

Hedefler:	  

1. Hasta	  dosyası	  

dolduracak	  

Hedefler:	  

1. Sözlü	  ve	  sözsüz	  

iletişim	  kurallarını	  

Hedefler:	  

1. Bir	  makaleyi	  sunup	  

yorumlayacak	  

Hedefler:	  

1. Hasta	  haklarını	  sayacak	  

2. Hekim	  haklarını	  
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3. Yara	  bakımı	  

4. Greftler	  

5. Flepler	  	  

6. Yanıklar	  

7. Yüz	  anatomisi	  

8. Yüz	  kırıkları	  

9. Sıvı	  tedavisi	  

10. Lokal	  anestezikler	  

	  

2. Hasta	  dosyasına	  izlem	  

notu	  koyacak	  

3. Postop	  order	  verecek	  	  

4. Kayıt	  formlarını	  (yara	  

bakım,	  kanser,	  TME,	  

patoloji,	  

mikrocerrahi,	  vb)	  

dolduracak	  

5. Nazogastrik	  takacak	  

6. Üriner	  sonda	  takacak	  

7. Cerrahi	  el	  yıkamayı	  

uygulayacak	  

8. Dikiş	  atacak	  

9. Deri	  lezyonlarına	  

eksizyonel	  biopsi	  

yapacak	  

10. Yüz	  kırıkları	  

muayenesi	  yapacak	  

11. Kısmi	  kalınlıkta	  greft	  

alacak	  verici	  sahayı	  

sayacak	  

2. Kendi	  beden	  dilinin	  

farkında	  olacak	  

3. Hasta	  ile	  iletişimde	  

geçerli	  kuralları	  

sayacak	  

4. Sorunlu	  hasta	  hikayesi	  

alacak	  

5. Çocuk	  hastalarla	  

iletişim	  kuracak	  

6. Önyargısız	  tutum	  

sergileyecek	  

7. Hastalarla	  ilgili	  yatış	  ve	  

taburcu	  işlemlerini	  

yaparken	  bunları	  

hastayı	  en	  az	  yoracak	  

şekilde	  ayarlamayı	  

önemseyecek	  

8. Poliklinik	  veya	  servis	  

hizmetleri	  sırasında	  

2. Etik	  kurul	  kurallarını	  

bilinmesi	  

3. Hayvan	  haklarının	  

bilinmesi	  

4. Hayvan	  anestezisi	  

prensipleri	  

5. Deneysel	  araştırma	  için	  

orijinal	  konu	  seçilmesi	  	  

6. Konunun	  araştırılması	  

için	  uygun	  bir	  model	  

seçilmesi	  veya	  

oluşturulması	  

7. Geçerli	  deney	  ve	  

kontrol	  grupları	  

oluşturulması	  

8. Geçerli	  inceleme	  

yöntemlerinin	  

seçilmesi	  

9. Geçerli	  istatistiksel	  

yöntemlerin	  seçilmesi	  

sayacak	  

3. Hukuksal	  ve	  etik	  

çerçevede	  eğitim	  alma	  

ve	  verme	  

sorumluluklarını	  

sayacak	  

4. Kendisinden	  kıdemli	  

uzmanlık	  öğrencilerinin	  

görev	  ve	  yetkilerini	  

sayacak	  

5. Hemşirelerin	  görev	  

tanımlarını	  sayacak	  

6. Hastabakıcıların	  görev	  

tanımlarını	  sayacak	  	  

7. Cerrahi	  teknikerlerin	  

görev	  tanımlarını	  

sayacak	  

8. Sekreterlerin	  görev	  

tanımlarını	  sayacak	  
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kapatacak	  ve	  grefti	  

yerleştirecek	  

12. Tam	  kalınlıkta	  greft	  

alacak,	  verici	  sahayı	  

kapatacak	  ve	  grefti	  

yerleştirecek	  

13. Basit	  deri	  flepleri	  

çevirecek	  

14. Ameliyatlarda	  kesileri	  

kapatacak.	  

15. Yabancı	  cisim	  

çıkaracak	  

16. Hemovak	  dren	  koyup,	  

çekecek	  

17. Akılcı	  ilaç	  uygulaması	  

yapabilecek	  

18. İkinci	  asistans	  

yapacak	  

19. Yaşam	  desteği	  

verecek	  

hastayı	  yeterli	  

bilgilendirmeyi	  ilke	  

edinecek	  

9. Ameliyata	  girmeden	  

önce	  bütün	  hazırlıkları	  

kişisel	  olarak	  kontrol	  

etmeyi	  alışkanlık	  

haline	  getirecek	  

10. Proje	  finansmanı	  

yöntemleri	  

11. Proje	  teklifi	  yazımı	  

12. İstatistik	  yöntemleri	  

• Örnekleme	  

• İstatistiksel	  

anlamlılık	  

• Varyans	  analizi	  

• Korrelasyon	  analizi	  

• Regresyon	  analizi	  

13. İstatistik	  programları	  

kullanımı	  

14. Slayt	  sunumu	  sırasında:	  

1. Uygun	  fon,	  renk,	  

font	  seçecek	  

2. Slayt	  karesini	  

amacına	  uygun	  

kullanacak	  

3. Sunum	  sırasında	  

sesini	  iyi	  kullanacak	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 37/44 38/61



	  

38	  

38	  

4. Sunum	  sırasında	  

beden	  dilini	  etkili	  

kullanacak	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Öğretim	  üyesi	  dersi	  

2. Kendi	  kendine	  çalışma	  

3. Seminer	  verme	  

4. Makale	  anlatma	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Demonstrasyon	  ve	  

koçluk	  

2. Öğrenim	  rehberleri	  

3. Akılcı	  ilaç	  uygulama	  

kursu	  (Farmakoloji)	  

4. Erişkin	  Yaşam	  Desteği	  

Kursu	  (Anestezi)	  

5. Çocuk	  İleri	  Yaşam	  

Desteği	  Kursu	  

(Pediatri-‐Anestezi)	  

6. Parenteral	  ve	  enteral	  

beslenme	  kursu	  

(Belenme	  takımı)	  

7. Hastane	  enfeksiyonları	  

kursu	  (Enfeksiyon	  

komitesi)	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. İletişim	  becerileri	  

kursu	  

2. Hasta	  yatırma	  rehberi	  

3. Hasta	  taburcu	  rehberi	  

4. Servis	  vizit	  rehberi	  

5. Ameliyat	  hazırlık	  

rehberi	  

6. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  deneyim	  

aktarımı	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Biyoistatistik	  kursu	  

2. Kanıta	  dayalı	  tıp	  –	  

Öğretim	  üyesi	  dersi	  (4	  

saat)	  	  

3. Etkili	  slayt	  sunumu	  –	  

öğretim	  üyesi	  dersi	  (2	  

saat)	  

4. Klinik	  Araştırmalar	  

Eğitimi	  

5. Deney	  Hayvanları	  

Kullanım	  Sertifikası	  

Eğitim	  Programı	  

Öğr.Yöntemleri:	  

1. Adli	  tıp	  dersi	  (2	  saat)	  

2. Kalite	  yönetimi	  

kaynaklarındaki	  görev	  

tanımları	  
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8. Kan	  ürünleri	  kullanımı	  

kursu	  (Kan	  merkezi)	  

Değerlendirme:	  

1. Çoktan	  seçmeli	  test	  

2. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Dosya	  değerlendirmesi	  

2. Değerlendirme	  rehberi	  

3. Hasta	  üstünde	  

değerlendirme	  

4. Asistan	  karnesi	  

5. Kredi	  

Değerlendirme:	  

1. Video	  kayıt	  	  

2. Kredi	  

3. Akran	  

değerlendirmesi	  

(değerlendirme	  

rehberleri	  ile)	  

4. Danışman	  öğretim	  

üyesi	  değerlendirmesi	  

Değerlendirme:	  

1. Çoktan	  seçmeli	  test	  

2. Kredi	  

3. Makale	  saati	  

değerlendirmesi	  

değerlendirme	  rehberi	  

ile)	  

4. Seminer	  sunumu	  

değerlendirme	  rehberi	  	  

Değerlendirme:	  

1. Film	  değerlendirme	  

formu	  

2. Kredi	  

3. Çoktan	  seçmeli	  test	  

	  

	  

3.	  YIL	  –DİŞ	  HEKİMLİĞİ	  ORTODONTİ	  (3	  AY)	  
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3.	  YIL	  –	  DİŞ	  HEKİMLİĞİ	  PROTEZ	  (2AY)	  

	  

4.	  YIL	  –	  AĞIZ	  YÜZ	  ÇENE	  CERRAHİSİ	  

Z	  

5.	  YIL	  –	  AĞIZ	  YÜZ	  ÇENE	  CERRAHİSİ	  

6. STANDARTLAR	  

a. Eğitici	  Özellikleri	  

b. Fiziki	  Özellikleri	  

c. Portföy	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Eğitim	  kliniğinde	  en	  az	  üç	  eğitimcinin	  olması	  ve	  en	  az	  birinin	  akademik	  düzeyinin	  profesör	  veya	  doçent	  olması	  ve	  

sertifikalı	  eğitici	  eğitimi	  kursuna	  katılmış	  olması	  gerekmektedir.	  Bu	  eğitimlerle	  özellikle	  yetişkin	  eğitimi	  

prensiplerinin	  öneminin	  anlaşılması,	  usta-‐çırak	  ilişkisi	  yerine	  koçluk	  –	  demonstrasyon	  tekniklerinin	  yerleştirilmesi,	  

yeni	  değerlendirme	  yöntemlerinin	  öğrenilmesi	  ve	  olumlu	  geri	  bildirimin	  bir	  tutum	  olarak	  benimsenmesi	  

hedeflenmektedir.	  	  

Yine	  eğiticilerden	  beklenen	  bir	  başka	  konu	  ise	  temel	  veya	  çok	  önemli	  teorik	  konularda	  uzmanlık	  öğrencilerinin	  
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doğru	  bir	  perspektifte	  konuya	  giriş	  yapmalarını	  sağlamak	  amacı	  ile	  kendilerinin	  bizzat	  uzmanlık	  öğrencisini	  

hedefleyen	  dersler	  hazırlayıp	  anlatmalarıdır.	  Bu	  derslerden	  sonra	  verilecek	  kaynaklar	  listesi	  ile	  uzmanlık	  

öğrencisinin	  kendi	  kendine	  geliştirmesi	  daha	  kolay	  olacaktır.	  	  

Danışman	  (Eğitim	  Sorumlusu):	  Anabilim	  Dalı	  Öğretim	  Üyeleri/EAH	  de	  ise	  Klinik	  Şef,	  Şef	  Yrd	  ve	  Uzmanları	  tıpta	  

uzmanlık	  öğrencilerinin	  tümünden	  sorumlu	  olmalarına	  rağmen,	  her	  öğrencinin	  bir	  danışmanının	  olması	  bu	  

programın	  uygulanması	  ve	  değerlendirilebilmesi	  için	  gereklidir.	  Danışman	  sorumlu	  olduğu	  öğrencinin	  kuramsal	  ve	  

uygulamalı	  eğitime	  katılımından,	  etkinlik	  kayıt	  defterinin	  düzenli	  tutulmasından	  ve	  öğrencinin	  mesleki	  değerlerle	  

ilgili	  gelişiminden	  sorumludur.	  Danışman,	  tutum,	  akademik	  gelişim	  ve	  etik/profesyonellik	  alt	  başlıklarındaki	  amaç	  ve	  

hedefler	  ulaşılıp	  ulaşılmadığını	  her	  altı	  ayın	  sonunda	  bir	  değerlendirme	  rehberi	  aracılığı	  ile	  değerlendirir	  ve	  uzmanlık	  

öğrencisinin	  dosyasına	  koyar.	  Danışmanı	  akademik	  kurul	  iki	  yıllık	  süreler	  için	  atayabilir.	  Uzmanlık	  öğrencisinin	  tez	  

danışmanı	  aynı	  olabileceği	  gibi,	  seçtiği	  konuya	  bağlı	  olarak	  Anabilim	  dalı	  akademik	  kurulunca	  ayrı	  bir	  kişi	  olarak	  da	  

belirlenebilir.	  

Fiziksel	  	  

(Araç,	  Gereç,	  Donanım	  

Ameliyathane,	  Yatak	  Sayısı,	  

Vb.)	  

Poliklinik:	  Standart	  özellikte	  1	  adet	  hasta	  muayene	  odası	  ve	  1	  adet	  multifonksiyonel	  muayene	  koltuğu	  (Fötoy)	  ve	  

muayene	  üniti	  	  

Servis:	  En	  az	  10	  hasta	  yatağı	  ve	  bir	  adet	  serviste	  konumlanmış	  1	  adet	  multifonksiyonel	  muayene	  koltuğu	  (Fötoy)	  ve	  

muayene	  üniti	  

Ameliyathane:	  Standart	  ameliyat	  donanımı	  olan	  en	  az	  bir	  ameliyat	  odasına	  ek	  olarak,	  kemik	  kesici	  ve	  delici	  sistem	  

seti,	  asistan	  eğitimine	  ve	  ameliyatta	  yardımına	  imkan	  verecek	  ve	  yapılan	  işlemleri	  belgeleyebilecek(kayıt	  edici)	  

özellikleri	  olan	  (iki	  bakışlı)	  cerrahi	  mikroskop,	  müfredat	  programındaki	  ameliyatların	  yapılmasına	  yetecek	  özellikte	  
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ve	  miktarda	  cerrahi	  alet	  ve	  teçhizat	  

Portföy	  	  

(Hasta	  Çeşitliliği	  ve	  Sayısı,	  

Eğitimle	  İlgili	  Numune,	  

Test,	  Vb)	  

Kısaltmalar:	  

A:	   Araştırma	   Görevlisi	   (AG)	   ameliyat	   sırasında	   karşısında	   bulunan	   daha	   kıdemli	   cerraha	   yardım	   etmiş	   ve	  

kısmen	  ameliyata	  katılmıştır.	  

GA:	   Araştırma	   görevlisi	   (AG)	   ameliyatı	   (girişimi)	   bir	   öğretim	   üyesi	   olduğu	   halde	   gözetim	   altında	   yapmıştır.	  

Cerrahi	  sırasında	  öğretim	  üyesi	  ameliyata	  en	  az	  düzeyde	  katılmıştır.	  

	  

	   	   A	   GA	  

DOĞUMSAL	  ANOMALİLER	   	   	   	  

	   Saçlı	  Deri	   	   	  

	   Kulak	   	   	  

	   Burun	   	   	  

	   Dudak	  Damak	   	   	  

	   Göz	  Kapağı	   	   	  

	   Baş	  boyun	  yumuşak	  dokuları	   	   	  

	   Kraniyal	  kemikler	   	   	  

	   Fasiyal	  kemikler	   	   	  
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TRAVMA	   	   	   	  

	   Saçlı	  Deri	   	   	  

	   Kulak	   	   	  

	   Burun	   	   	  

	   Dudak	  Damak	   	   	  

	   Göz	  Kapağı	   	   	  

	   Baş	  boyun	  yumuşak	  dokuları	   	   	  

	   Kraniyal	  kemikler	   	   	  

	   Fasiyal	  kemikler	   	   	  

	   	   	   	  

TÜMÖRLER	   	   	   	  

	   Saçlı	  Deri	   	   	  

	   Kulak	   	   	  

	   Burun	   	   	  

	   Dudak	  Damak	   	   	  

	   Göz	  Kapağı	   	   	  

	   Baş	  boyun	  yumuşak	  dokuları	   	   	  

	   Kraniyal	  kemikler	   	   	  

	   Fasiyal	  kemikler	   	   	  
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EDİNSEL	  HASTALIKLAR	   	   	   	  

	   Perioral	  Bölge	   	   	  

	   Göz	  Kapağı	   	   	  

	   Baş	  boyun	  yumuşak	  dokuları	   	   	  

	   Kraniyal	  kemikler	   	   	  

	   Fasiyal	  kemikler	   	   	  

	   Deri	   	   	  
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Ağız,	  Yüz	  ve	  Çene	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  1/16

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kraniyofasiyal 
malformasyon 
cerrahisi

Sendromik ve non 
sendromik 
kraniosinostozları tanır ve 
yönetir

Kraniomaksillofasyal bölgenin anatomisi 
Kraniofasyal yapıaların embriolojik gelişimi 
Kraniomaksillofasyal bölgeyi ilgilendiren 
genetik anomaliler Sütür biyolojisi

Frontoorbital bölge, Kafa Kaidesi ve Periorbital 
bölge, anatomisini tanır, Muayenesini yapar, 
Radyolojik tetkiklerini ister ve Anomalilerini ayırd 
eder, olası genetik problemleri tanır, sözü edilen 
bölgenin embriyoojisini bilir

Trigonosefali, Skafosefali, Brakisefali, 
Oksisefali, Yonca yaprağı deformitesi, Apert, 
Cruzon, Pfeiffer, Saetre-Chotzen, Carpenter ve 
Plagiıosefali deformitelerini tanır ve yönetir

Metopik, Sagital, coronal, lambdoid sütür 
sinostozlarının oluşan deformite paternindeki rolünü 
tanımlar. Sendromik ve non-sendromik sinostozları 
tanır. Tüm sinotozları birbirinden ayırd eder. Tüm 
sinostozlara eşlik eden ek patolojileri tanır ve yönetir
Öykü alır, semptom belirler, bulgu belirler, lab 
testlerini ve radyolojik inceleme belirler ve ayırıcı 
tanı koyar

Sendromik ve non 
sendromik orta yüz 
gelişme bozukluklarını 
tanır ve yönetir Anatomi, Embriyoloji ve Genetik bilir

Öykü alır, semptom belirler, bulgu belirler, lab 
testlerini ve radyodiyagnostik inceleme belirler
Anomalilerini ve ayırıcı tanısını bilir

Apert, Cruzon, Saetre-Chotzen, Pfeiffer, 
Carpenter, Treacher-Collins, Non-sendromik 
orta yüz hipoplazilerini bilir ve yönetir

Yarık dudak-damak kaynaklı orta yüz hipoplazileri, 
Edinsel orta yüz hipoplazileri, Travmatik orta yüz 
hipoplazileri, Enfeksiyöz orta yüz hipoplazileri, 
Tümöral orta yüz hipoplazilerini tanır ve yönetir
Sendromik, non-sendromik ve edinsel orta yüz 
hipoplazilerini tanımlar, ayırıcı tanı için gerekli 
tetkikleri ister, hastaların anamnezlerini alır, fizik 
muayenelerini yapar

Doğumsal vasküler 
malformasyonlar. 
Hemangiomlar ve 
vasküler anomalileri tanır 
ve tedavi eder Genel bilgiler Kraniofasyal bölge anatomisini bilir

Cerrahi anatomiyi öğrenmek, kadavra ve model 
çalışması yapmak

Vasküler malformasyonların gelişimini bilir

Frontoorbital bölge, Kafa Kaidesi Yüz ve Periorbital 
bölge anatomisini tanır, Muayenesini yapar, 
Radyolojik tetkiklerini ister ve Vasküler 
Anomalilerini ayırd eder
AVM lerin biyolojik sınıflandırılması, hastalık seyir 
ve süreçleri ve sistemik (kardiyolojik-karaciğer) 
etkileri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tanı koyar Hemanjiomları bilir, tanır, yönetir ve tedavi eder

Tümöral ve malformatif vasküler anomali tiplerini 
tanır, tanımlar. Hastaların anamnezlerini alır, Fizik 
muayenelerini yapar, laboratuar ve radyolojik 
tetkikleri ister, sonuçlarını yorumlar.

Hemanjioendotelyomlar
Anjiosarkomlar
Kapiller malformasyonlar
Lenfatik malformasyonlar
Venöz malformasyonlar
Arteryal malformasyonlar
Arteriovenöz malformasyonlar

Tedaviyi yönetir Ameliyatı yapar
Cerrahi, sklerozan ve konservatif tedavi yöntemlerini 
ve süreçlerini bilir

Komplikasyonları yönetir

Komplikasyonları cerrahi veya medikal yollarla 
çözer, gerekli durumlarda ek girişim 
endikasyonlarını koyar

Yüz kemiklerinin ve 
yumuşak dokularının 
doğumsal, gelişimsel ve 
edinsel deformiteleri ve 
eksikliklerini, hemifasiyel 
mikrosomi, travmatik 
deformiteler,gelişimsel 
deformiteler, orbital 
distopi tanır ve yönetir Genel bilgiler Anatomi bilir Baş boyun bölgesi anatomisi

Fasiyal bölge ve boyun bölgesi anatomisini tanır, 
Muayenesini yapar, Radyolojik tetkiklerini ister ve 
Anomalilerini ayırd eder

Embriyoloji bilir Baş boyun bölgesinin gelişimi
Fasiyal bölge gelişimsel embriolojisini bilir

Tanı koyar ve yönetir Hemifasiyal mikrozomi
Treacher-Collins sendromunu
Perry-Rhomberg sendromunu
Carpenter sendromunu
CLN deformiteleri
Orbital distopi
Yumuşak doku deformiteleri
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Egzoftalmus/Enoftalmus

Tedavi eder Ameliyat endikasyonu koyar

Ameliyat öncesi tetkikler ve konsültasyonları 
tamamlar, kan hazırlığını yapar, hastayı tedavi süreci 
ve ve komplikasyonlar konusunda bilgilendirir, onam 
formlarını hazırlar

Ameliyata katılır Mandibuler osteotomiler
Maksiller osteotomiler
Kemik doku augmentasyonları
Kemik grefti ile
Serbest flepler ile
İmplant materyalleri ile
Yumuşak doku augmentasyonları
Greftler ile (Yağ, dermofat, dermis gibi)
Serbest doku transferleri ile
İmplant materyalleri ile
Distraksiyon osteogenezi
İnternal distraktörler ile
Eksternal distraktörler ile

Komplikasyonları yönetir

Komplikasyonları cerrahi veya medikal yollarla 
çözer, gerekli durumlarda ek girişim 
endikasyonlarını koyar

Hipertelorizm, 
hipotelorizmi yönetir Genel Bilgiler Anatomi bilir Frontoorbital Bölge Anatomisi

Periorbital Bölge Anatomisi
Kafa Kaidesi Anatomisi
Frontoorbital bölge, Kafa Kaidesi ve Periorbital 
bölge anatomisini tanır, Muayenesini yapar, 
Radyolojik tetkiklerini ister ve Anomalilerini ayırd 
eder

Embrioloji bilir Frontoorbital bölgenin embriyolojisi
Frontoorbtal bölge embriolojisini bilir

Tanı Koyar
Gelişimsel Hipotelorizm ve Hipertelorizm Tanısı 
Koyar

Edinsel Hipertelorizm ile Gelişimsel Hipotelorizm ve 
Hipertelorizm Tiplerini ayırd eder
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Hipotelorizm, hipertelorizm ve telekantusu tanımlar. 
Ensefaloselleri ve Yüz Yarıklarını Tanımlar. 
Hastaların anamnezlerini alır, Fizik muayenelerini 
yapar, laboratuar ve radyolojik tetkikleri ister, 
sonuçlarını yorumlar

Tedaviyi yönetir Ameliyat endikasyonu koyar

Ameliyat öncesi tetkikler ve konsültasyonları 
tamamlar, kan hazırlığını yapar, hastayı tedavi süreci 
ve ve komplikasyonlar konusunda bilgilendirir, onam 
formlarını hazırlar

Ameliyata katılır Bipartisyon osteotomisi
Çerçeve Osteotomi
Yumuşak doku girişimleri
Yumuşak doku rezeksiyonları
Telekantus onarımı
Medyal kantopeksi
Cerrahi teknikleri tanımlar, olası komplikasyonları 
tanımlar, ameliyat sonrası hasta izlemini planlar

Komplikasyonları yönetir

Komplikasyonları cerrahi veya medikal yollarla 
çözer, gerekli durumlarda ek girişim 
endikasyonlarını koyar
Komplikasyonları tanımlar, ameliyat sonrası hasta 
izlemini planlar, gerekli ek girişim uygulamalarını 
tanımlar

Kemik doku travmaları
Kraniyomaksillof
asiyal travmalar

Kemik doku travmalarını 
tedavi eder Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Mandibula açık kırığını tanımlar

Mandibula kapalı kırığını tanımlar
Mandibula çıkığını tanımlar
Le fort I kırıklarını tanımlar
Le fort II kırıklarını tanımlar
Le fort III kırıklarını tanımlar
Nazoetmoid kırıklar ve tedavisini tanımlar
Frontal sinüs kırıkları ve cerrahi tedavisini tanımlar
intraorbital yabancı cisim çıkarılmasını tanımlar
Blow-out kırığını tanımlar

Tedavisini yönetir Ameliyat tekniklerini tanımlar
Mandibula Açık redüksiyon - İnternal fiksasyonu 
tanımlar
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Mandibula kapalı redüksiyon ve intermaksiller 
fiksasyonu tanımlar
Zigoma kırığı açık redüksiyon ve internal tespit 
tekniğini tanımlar
Zigoma kırığı kapalı redüksiyon tekniğini tanımlar

Cerrahisini yapar
Ameliyat öncesi tetkikleri hazırlar, konsültasyonları 
ister

Komplikasyonları yönetir
Ameliyat sonrası takipleri yapar, çıktıları 
değerlendirir
Komplikasyonları farkeder
Komplikasyonları tedavi edecek yöntemleri 
çözümleri bilir

Yumuşak doku 
travmalarını tedavi eder Tanı koyar Tiplerini ayırt eder Basit cilt kesilerini tanımlar

Avülsiyonlu masif yaralanmaları tanımlar
Fasiyal siniri tanımlar
Diğer yüz sinirlerini tanımlar
Ağız bütünlüğü bozukluğu bozulmuş mukoza 
kesilerini tanımlar
Parotis kanalı kesilerini tanımlar

Tedavisini yönetir Cerrahi tedavi için hastayı hazırlar

Deri kesileri ve avülsiyonlu masif yaralanmalarını, 
yüz sinirleri yaralanmalarını, mukoza ve tükrük 
bezleri ve kanallarının yaralanmalarını ve doku 
kayıplarını yönetir
Ameliyat öncesi; onam belgesi, traşı, kan hazırlığı, 
ameliyat öncesi fotoğraf çeker ve diğerlerini yapar

Cerrahisini yapar

Komplikasyonları yönetir
Ameliyat sonrası takipleri yapar, çıktıları 
değerlendirir
Komplikasyonları farkeder
Komplikasyonları tedavi edecek yöntemleri 
çözümleri bilir

Kraniyomaksillof
asiyal bölgenin 
sert ve yumuşak 
dokularının, iyi 
ve kötü huylu 
tümörleri

Kemik doku tümörlerini 
tedavi eder Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Selim tümörler, habis tümörler, odontojenik ve 
nonodontojenik kistler, mandibula tümörleri,maksilla 
tümörleri, diğer yüz kemiklerinin tümörlerini bilir
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Tedavi eder Cerrahisini yapar

Ameliyatta en uygun yaklaşımı belirler, ameliyatı 
yapar ve diğer tedavi yöntemleri ile organizasyonu 
sağlar

Komplikasyonlarını yönetir
Ameliyat sonrası takipleri yapar, çıktıları 
değerlendirir
Komplikasyonları farkeder
Komplikasyonları tedavi edecek yöntemleri 
çözümleri bilir

Yumuşak doku 
tümörlerini tedavi eder Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Dudak ve ağız boşluğunun selim ve habis tümörleri, 
Tükrük bezlerinin selim ve habis tümörleri,boyun 
bölgesinin selim ve habis tümörleri, boyun 
diseksiyonları, doğumsal tümör ve kistleri yönetir

Tedavi eder Cerrahisini yapar
Komplikasyonlarını yönetir Komplikasyonları farkeder ve yönetir

Kraniyomaksillof
asiyal bölgenin 
rekonstrüksiyonu

Kemik doku 
rekonstrüksiyonunu yapar Kraniofasial kemiklerin anatomisini bilir

Otojen kemik dokusu; kemik greftleri, serbest kemik 
flepleri, alloplastik materyelle kraniyel kemiklerin, 
mandibulanın maksillanın orbitaların zigomaların 
defektlerinin onarımını yönetir. Fasial kemiklerin anatomisi

Servikal kemiklerin anatomisi
Kraniofasial anatomiyi bilir, gerekli grafileri ister ve 
değerlendirir.

Kraniofasial kemik defeklerinin özelliklerini 
tanır ve yönetir Kranial kemik defektlerinin özelllikleri Maksiller kemik defektlerinin özelllikleri

Mandibula kemik defektlerinin özelllikleri
Orbito-zigomatik bölge kemik defektlerinin 
özelllikleri
Nasal bölge kemik defektlerinin özelllikleri
Kraniofasial kemik defeklerinin özelliklerini bilir. 
Fizik muayenesinde defekti analiz edebilir, grafilerde 
tanır

Otojen kemik dokusunu bilir Kemik grefi uygulamalarını bilir Kemik greftlerinin alınabileceği anatomik bölgeler
Kemik greflerinin iyileşme ve fiksasyon özellikleri
Pediküllü ve serbest kemik flepleri hakkında temel 
bilgi
Pediküllü ve serbest kemik fleplerinin alınabileceği 
anatomik bölgeler
Pediküllü ve serbest kemik fleplerinin iyileşme ve 
fiksasyon özellikleri
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Bütün vücuttan hazırlanabilecek kemik greflerini ve 
fleplerini bilir. Defekte uygun olanına karar verebilir

Alloplastik materyalleri bilir Alloplastik materyallerin fiksasyon özelliklerini bilir

Kraniofasial kemik defekleri otojen doku ile 
onarılamıyorsa ugun alloplastik materyali seçer ve 
onarımı yönetir

Kraniofasial kemik defeklerinin onarımı Kranial kemik defeklerinin onarımını bilir Orbito-zigomatik bölge kemik defektlerinin onarımı
Kraniofasial kemik defeklerine uygun otojen kemik 
greft ve fleplerini, alloplastik materyalleri bilir ve 
defektin onarımını yönetir.

Fasiyal kemik defektlerini bilir Maksiller kemik defetlerinin onarımı
Mandibula onarımı
Nasal onarım

Yumuşak doku 
rekonstrüksiyonu yapar

Kraniofasial yumuşak doku anatomisi, greftler, 
flepler ve alloplastik materyellerle saçlı deri, 
burun, kulak periorbital bölgeperioral böge 
yanak, boyun mentumun yumuşak doku 
rekonstrüksiyonlarının cerrahisini yapar Anatomi bilir burun anatomisi

kulak anatomisi
yanak anatomisi
boyun anatomisi
alın anatomisi
periorbital bölge anatomisi

Kraniofasial bölge yuşak doku defektlerinin 
doku içerikleri ve özellikleri Defektlerin özelliklerini bilir burun bölgesi yumuşak doku defektlerinin özellikleri

kulak bölgesi yumuşak doku defektlerinin özellikleri

yanak bölgesi yumuşak doku defektlerinin özellikleri

boyun bölgesi yumuşak doku defektlerinin özellikleri
alın bölgesi yumuşak doku defektlerinin özellikleri
periorbital bölge yumuşak doku defektlerinin 
özellikleri

Kraniofasial bölge yumuşak doku onarımı için 
greftler, lokal-bölgesel ve serbest flepler 
hakkında temel bilgi

Değişik yumuşak doku greflerinin (deri, yağ, 
kıkırdak, mukoza vb) temel özelliklerini bilir

Değişik yumuşak doku fleplerinin ( kas, deri, fasya, 
mukoza, yağ vb) temel özellikleri
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yumuşak doku onarımında kullanılan alloplastik 
materyallerin temel özellikleri
Kraniofasial bölge yumuşak doku defeklerinin 
onarımında geft, alloplastik materyal ve flep 
seçeneklerini bilir, defekti değerlendirir.

Kraniofasial bölge yumuşak doku defeklerinin 
onarım özellikleri Yumuşak doku defektlerinin onarım özelliklerini bilir

burun bölgesi defektlerinin yumuşak doku 
defektlerinin onarım özellikleri
kulak bölgesi yumuşak doku defektlerinin onarım 
özellikleri
yanak bölgesi yumuşak doku defektlerinin onarım 
özellikleri
boyun bölgesi yumuşak doku defektlerinin onarım 
özellikleri
alın bölgesi yumuşak doku defektlerinin onarım 
özellikleri
periorbiter bölge yumuşak doku defektlerinin onarım 
özellikleri

Kraniofasial bölge yumuşak doku defeklerinin 
onarımında anatomik ve fonksiyonel onarımın 
özellikleri

Kraniofasial bölge yumuşak doku defeklerinin 
onarımında uygun yöntemi, doku veya materyali 
seçer, onarımı yönetir

Dudak-damak 
yarıkları

Dudak yarıklarını tedavi 
eder Tanı koyar, sınıflama yapar

Tek taraflı tam ve tam olmayan dudak yarıklarında 
cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle deformiteyi 
yönetir

Cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle deformiteyi 
yönetir

İki taraflı tam ve tam olmayan dudak yarıklarında 
cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle deformiteyi 
yönetir

Tedavi eder Ameliyat öncesi tedavi süreçlerini yönetir Ameliyat hazırlığı
Kayıtlar, görüntüleme, onam, diğer ameliyatlar ile 
bilgi verme

Cerrahisini yapar Güncel tekniği uygular
Ameliyat sonrası takipleri yapar

Damak yarıklarını tedavi 
eder tanı koyar Tam yada tam olmayan primer damak yarığı Ameliyat hazırlığı

Ortodontik tedavi
Tam yada tam olmayan primer + sekonder damak 
yarığı Ameliyatın gerçekleştirilmesi

Konuşma tedavisi
Sekonder damak yarığı Ameliyatın zamanlamasını yönetir
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Seröz otit profilaksisini bilir ve yönetir

Yarık dudak-damak-
burun deformitesi Ameliyatın zamanlamasını bilir Ameliyat öncesi ortodontik tedaviyi yönetir

Hastanın dudak damak yarığı ameliyatından sonra 
izlenmesi
Okul öncesi çağda ameliyat gereksinimi

Deformitenin tanımlanması Cerrahisini yapar
Fonksiyonel definitive onarım nedir, oronazal fistül 
nasıl onarılır, burun onarımı nasıl yapılır

Alveolar yarık onarımı ve 
kemik greftlemesi Ameliyatın zamanlamasını bilir Kemik grefti yapar Kemik greftinin takibi ve kemikleşme kriterleri

Ortodontik tedavi süreçlerini bilir Diş dizilimini bilir
Velofaringeal yetmezlik 
tedavisi Tanı koyar Tedavi seçeneklerini bilir Ameliyat ve takipler

Konuşma eğitimi
Damak fistülleri
Ağız ve yüz çevresinin 
nadir yarıkları Sunum değeri olan olgu yönetimi yapar Bilimsel yazı/sunum hazırlar

Tedavi planlamasını yapar Süreci tamamlar
Ağız hastalıkları Ağız mukoza hastalıkları Anatomi bilir Dudaklar mukoza hastalıkları

prekanseröz hastalıklar
Bukkal mukoza, ağız tabanı ve dil 2/3 ön kısmı sistemik hastalıkların lokal belirtilerini bilir

prekanseröz oluşumlar

Retromolar trigon ve sert damak

Bölgenin farklı ve özelleşmiş anatomisini, sınırlarını, 
ağız hijyeni, dişler, oklüzyon ve diş protezleri ile 
ilişkilerini bilebilmek

Premalign lezyonlar
Tiplerini tanır, ayırıcı tanısını bilir, tipik ve atipik 
bulgularını değerlendirebilir Lökoödem

Lökoplazi, proliferatif verrüköz loköplazi
Eritroplazi

Cerrahi - tıbbi tedavi endikasyonlarını ve biyopsi 
süreçlerini ve komplikasyonları bilir

Enfeksiyöz hastalıklar
Tiplerini tanır, ayırıcı tanısını bilir, tipik ve atipik 
bulgularını değerlendirebilir Kandidiasis

Gingivostomatit
Herpes virüs
Herpanjina

Tedavisini ve komplikasyonları yönetir

Enfeksiyöz hastalıkların bulgularını bilebilmek, 
ayırıcı tanısını yapabilmek, tedavi süreçlerini 
gerçekleştirebilmek.
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İnflammatuar hastalıklar
Tiplerini tanır, ayırıcı tanısını bilir, tipik ve atipik 
bulgularını değerlendirebilir. Eritema multiforme

Median rhomboid glossit
Geografik dil
Anguler stomatit
Liken planus
Rekürren aftöz stomatit
Skatrisyel pemfigoid

Tedavisini yönetir
Tükrük bezlerinin tümör 
dışı hastalıkları Enfeksiyonlar Bakteriyal Akut süpüratif sialadenitis

Kronik sialoadenitis
Neonatal süpüratif parotidis
Çocukluk çağı rekürran süpüratif parotidis

Viral Kabakulak
HIV

Granülomatöz Tüberküloz
Tüberküloz dışı mikobakteriyal
Aktinomikoz
Kedi tırmığı hastalığı
Toksoplazmoz
Sarkoidoz

Non-enfeksiyöz inflammatuar hastalığı 
(Sjögren sendromu)
Taşlı hastalıklar (Sialolithiasis)
Travmatik lezyonlar Stenon kanalı kesileri

Fasiyal sinire nafiz gland kesileri
Kistik - dejeneratif hastalıklar ve diğerleri Tükrük bezi radyasyon hasarı

Kistik lezyonlar
Kusmaul hastalığı (sialoadenitis fibroza)
Mikulicz sendromu

Metabolik endokrin ve diğerleri

Tükrük bezlerinin enfeksiyöz, inflammatuar, 
travmatik ve diğer hastalıklarının ve lezyonlarının 
bulgularını bilmek, tanımak ve ayırıcı tanı 
yapabilmek, tedavi süreçlerini gerçekleştirebilmek

Ortognatik 
cerrahi Mandibular osteotomiler Temel Bilgiler Mandibula anatomisi Mandibulanın cerrahi anatomisi

55/61



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Ağız,	  Yüz	  ve	  Çene	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  11/16

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Mandibulanın çevre dokularının (damar-sinir-yapışan 
kaslar) anatomisi
Mandibula anatomisini bilir, elle muayene eder, 
hangi röngten tetkiklerini isteyeceğini bilir, 
röntgende mandibulayı tanır

Mandibula emriyolojisi ve gelişimi Normal gelişimi
Doğumsal bozuklukları
Gelişimsel ve edinsel bozuklukları
Mandibulanın deformitelerini fizik muayenede tanır, 
anamnezde ayırıcı tanıya gider, normal oklüzyon ve 
patolojik oklüzyonları ayırdeder, patolojik durumları 
sınıflayabilir

Mandibular osteotomiler Sagital split ramus osteotomisi
Vertikal ramus osteotomisi
Segmental osteotomiler
Osteotomilerin fiksasyonu Plak-vida-tel ile

Mandibular osteotomilerin tekniklerini bilir, tespit 
yöntemlerini bilir, hangi deformite için hangi 
osteotomi yöntemi ayırıcı tanısını yapar

Ek girişimler Profiloplasti Mentoplasti
Kemik greftleri

Alloplastik materyaller
Osteotomilerde gereken durumlarda ek girişim 
endikasyonunu ve uygulama tekniklerini bilir.

Maksiller osteotomiler Temel bilgiler Maksilla anatomisi Maksillanın cerrahi anatomisi
Maksillanın çevre dokularının (damar-sinir) 
anatomisi
Maksillanın anatomisini bilir, elle muayene eder, 
hangi röngten tetkiklerini isteyeceğini bilir, 
röntgende maksillayı tanır

Maksilla embriyolojisi ve gelişimi Normal gelişimi
Doğumsla bozukluklar (damak yarığında maksilla)
Gelişimsel ve edinsel bozukluklar
Maksillanın deformitelerini fizik muayenede tanır, 
anamnezde ayırıcı tanıya gider, normal oklüzyon ve 
patolojik oklüzyonları ayırdeder, patolojik durumları 
sınıflayabilir

Maksillar osteotomiler LeFort I
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LeFort II
LeFort III

Osteotomilerin fiksasyonu

Maksilla deformitelerinde LeFort 1, Lefort 2, LeFort 
3, segmental ve vertikal osteotomi ve fiksasyon 
yöntemleri ile deformiteyi yönetir
Plak-vida ile tel ile
Maksillar osteotomilerin tekniklerini bilir, tespit 
yöntemlerini bilir, hangi deformite için hangi 
osteotomi yöntemi ayırıcı tanısını yapar

Ek girişimler Kemik greftleri
Alloplastik materyaller

Segmental osteotomiler Segmental mandibular osteotomiler Osteotomi tipleri, endikasyonları, cerrahi süreçleri

Ortodonti hazırlığı

Mandibulada segmental osteotomi endikasyonlarını, 
ameliyat öncesi ortodontik hazırlığı, cerrahi süreci, 
osteotomi tiplerini ve tespit yöntemlerini bilir

Segmental maxillar osteotomiler Osteotomi tipleri, endikasyonları, cerrahi süreçleri

Ortodonti hazırlığı

Maxillada segmental osteotomi endikasyonlarını, 
ameliyat öncesi ortodontik hazırlığı, cerrahi süreci, 
osteotomi tiplerini ve tespit yöntemlerini bilir

Distraksiyon 
osteoneogenezis Mandibular Distraksiyon Osteoneogenezisi

Eksternal ve İnternal Mandibular Distraksiyon 
Osteoneogenezisi

Vertikal ve Sagital Mandibular Distraksiyon 
Osteoneogenezisi

Distraksiyon osteogenezisin kemik iyileşme 
süreçlerindeki fizyopatolojiyi, mandibuladaki cerrahi 
uygulama andikasyonlarını, cerrahi ve distraksiyon 
süreçlerini bilir
Maksilla ve mandibula deformitelerinde eksternal ve 
internal distraktörlerle deformiteleri yönetir

Maxillar Distraksiyon Osteoneogenezisi
Eksternal ve İnternal Maxillar Distraksiyon 
Osteoneogenezisi

Sagital Maxillar Distraksiyon Osteoneogenezisi
Maxilladaki distraksiyon uygulama andikasyonlarını, 
cerrahi ve distraksiyon süreçlerini bilir

Ortognatik cerrahi 
girişimlerinde gereken 
yumuşak doku girişimleri

Ortognatik Cerrahi İçin Gereken Yumuşak 
Doku Girişimleri Burun Tabanı Daraltılması

Labiobukkal Sulkusda Yapılan Değişiklikler
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Dil Küçültülmesi

Ortognatik cerrahi ve gereken yumuşak doku 
girişimleri endikasyonlarını, ortodontik süreçleri, 
cerrahi süreçleri ve ameliyat sonrası takipleri bilir

TME 
rahatsızlıkları Ankiloz cerrahisi

Temporomandibular Eklem (TME) Ankiozunu 
Tanır TME Kemik Yapılarının Anatomisi TME Kemik Yapılarının Anatomisi

TME Çevresi Kaslarının ve Ligamanlarının 
Anatomisi
TME Çevresi Damar ve Sinirlerinin Anatomisi
TME ve çevresinin anatomisini bilir, tetkiklerini 
ister, radyolojik muayenede ankilozu ve boyutlarını 
tanır, fibröz ve osseöz ankilozu ayırt eder

Fibröz Ankiloz (FA) Fibröz Ankilozun nedenlerini bilir
FA için yapılacak medikal ve cerrahi tedavileri bilir
FA tedavisi sonrası takip ve rehabilitasyonu yönetir

Osseöz Ankiloz (OA) OA'un nedenlerini bilir
OA için yapılacak cerrahi tedavileri bilir
OA onarımı için otojen onarımları bilir
OA onarımı için ''gap arthropasty''leri bilir
OA onarımı için alloplastik onarımları bilir

Bölgeyi İlgilendiren Diğer Cerrahi Durumlar Eagle Sendromunun tedavisini bilir
Koronoid çıkıntı uzunluğunun tedavisini bilir

Dislokasyon sorunlarını tanır
Eklem içi ve çevresi dokuların cerrahi anatomisini 
bilir
Yapılacak radiodiagnostik incelemeleri bilir, 
patolojik durumları ayırd eder
Eklem çıkılarını manüple eder, kapalı redüksiyon 
yapar
Cerrahisini yapar yumuşak dokulara yönelik cerrahi yaklaşımı bilir

kondil ve glenoid fossaya yönelik tedavileri bilir
Eklem içi hastalıkları Anatomi

Yapılacak radiodiagnostik incelemeleri bilir, 
patolojik durumları ayırd eder
Redükte olabilen disk deplasmanını tanır Artrosentez ve maniplasyon yapar

Cerrahi dışı tedavi yöntemlerini bilir ve yönetir
Non-redüktable disk deplasmanını tanır ve tedavi 
eder Tedaviyi yönetir

diskopeksi ameliyatını yapar
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kondile yönelik cerrahi tedavileri bilir ve yapar
disk replasman cerrahisini bilir

Dejeneratif eklem hastalıkları

Dislokasyon cerrahisi Eklem Çıkıkları
Eklem çıkıklarını manipüle eder, kapalı redüksiyon 
yapar
Eklem çıkıklarının cerrahi dışı tedavisini bilir, takip 
ve tedaviyi yönetir
Eklem çıkıklarının Cerrahi Tedavisi Yumuşak dokulara yönelik cerrahi tedavileri bilir

Kondil ve glenoid fossaya yönelik cerrahi tedavileri 
bilir

Eklem içi hastalıkları Eklem İçi Hastalıklar
Eklem içi yapıların ve çevre dokuların anatomisini 
bilir
Eklem içi yapıların ve çevre dokuların incelenmesini 
bilir, radyolojik tetkikleri bilir ve ister, patolojik 
durumları ayırt eder

Diske Bağlı Bozukluklar Redüktabl disk deplasmanını tanır Artrosentez ve manipülasyon yapar
Redüktabl disk deplasmanında cerrahi dışı tedavi 
yöntemlerini bilir, takip ve tedaviyi yönetir

Nonredüktabl disk deplasmanını tanır Artrosentez ve manipülasyon yapar
Nonredüktabl disk deplasmanında cerrahi dışı tedavi 
yöntemlerini bilir, takip ve tedaviyi yönetir
Diskopeksi ameliyatlarını bilir
Kondile yönelik cerrahi tedavileri bilir
Disk replasmanı cerrahisini bilir

Dejeneratif Eklem Hastalıkları (DEH) DEH'nı bilir, ayırt eder

DEH'nın cerrahi dışı tedavilerini yönetr ve takip eder
DEH'nın cerrahi tedavilerini bilir, tedavi sonrasını 
yönetir ve takip eder

Kronik yüz ağrıları Kronik Yüz Ağrılarını tanır
Yüz ağrılarını tanır, ayırt eder, klinik ve laboratuvar 
incelemelerini bilir
Vasküler ağrıları tanır, ayırt eder, tedavisini yönetir
Nörolojik kökenli ağrıları tanır, ayırt eder, tedavisini 
yönetir
Myofasiyal ağrıyı tanır, ayırt eder, tedavisini yönetir

Kronik yüz ağrılarında ayırıcı tanı yapar ve 
tedavi eder
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Cerrahi ve cerrahi dışı 
tanı ve tedavi girişimleri Cerrahi Dışı Tanı ve Tedavi Girişimleri Yüzün cerrahi anatomisini bilir

Eklem hastalıklarında yapılacak tanı girişimlerini 
bilir
Diagnostik artrosentez yapar

Oklüzyon düzeltici protetik tedavileri bilir ve yönetir
Medikal tedavileri bilir, uygular ve takip eder

Diğer Yüz estetik cerrahisi Yaşlı yüz
Yüz germe, alın germe, boyun germe ve 
kombinasyonları
Minimal invazif girişimler
Dolgu uygulamaları

Burun cerrahisi Burun deformitesini tanır
edinsel veya doğumsal deformite ayırıcı tanısını 
koyar
erkek kadın genç yaşlı burun farklarını bilir
burun ve konka fonksiyonlarını bilir
estetik ameliyatın mali yönünü ve sosyal güvenlik 
sistemleri ve özel sigortalar tarafından 
karşılanmayacağını bilir
etik ve deontolojik kaygıları ön planda tutar
hasta beklentilerini analiz eder

Açık kapalı burun cerrahisi ameliyat endikasyonlarını belirler
septum deviasyonunu bilir, ekstramukozal septoplasti 
yapabilir,
konka fonksiyonlarını bilir konka cerrahisi yapar

Otoplasti Kepçe kulak cerrahisi
sütür teknikleri

Aurikula rekonstrüksiyonu ageneziler
kostal implantasyon aşamalı rekonstrüksiyon

Travmatik veya tümoral defektler revaskülarizasyon/replantasyon
greft/flep

Periorbital cerrahi Göz kapakları cerrahisi doğumsal anomaliler
tümör rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu
travmatik defektlerin onarımı

Gözyaşı yolları travmatik kesilerin onarımı
göz yaşı kesesi ve yollarının onarımı

Estetik blefaroplasti
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dolgu
kaş kaldırma

İntraorbital cerrahi kemik dekompresyonları
yağ dekompresyonu
tümör eksizyonları

Diğer İmplantasyon implantasyona hazırlık
implantasyon, protez-epitez-osteoentegre 
implantasyon

implantasyonun yapılması onlay-inlay-osteoentegre
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