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Önsöz 

Bu belge eğitim programlarının onanması ve Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık öğrencisi eğitiminin standartları ve ana hatlarını ortaya koymak 

için ortaya konulmuştur. Bu belgeyle uyumlu, kapsamlı, yapılandırılmış ve dengelenmiş Beyin ve Sinir Cerrahisi eğitiminin gelişmesi için ana 

ilkeler gösterilmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisinin gelişimi ve geleceği uzmanlık öğrencilerine vereceğimiz eğitimin kalitesine dayanacaktır. 

Beyin ve Sinir Cerrahisi eğitimim birçok nadir ve alışılmamış hastalık oluşumlarıyla da ilişkili olduğundan bilgi edinimi ve deneyim ancak uzun bir 

zaman ölçeğinde elde edilebilir. 

 

1. GİRİŞ 

 

Eğitim programının başlıca amacı Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık öğrencisinin genel bilgi temelini profesyonel Beyin ve Sinir Cerrahisinin 

teorik pratiğini bilmek olduğu kadar operatif ve girişimsel becerileri ve deneyimini sağlamak olmalıdır. 

 

 

2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı 

Eğitim müfredatı, Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık öğrencisinin eğitiminin sonunda özeleştiri yapabilmeyi, eylemlerinin 

sonuçlarını eleştirel değerlendirebilmeyi, öğrenme yeteneğini sürdürme ve geliştirebilmeyi sağlamalıdır.   
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b. Müfredat Hazırlık Süreci:  

2009 Ocak tarihinde oluşturulan Beyin ve Sinir Cerrahisi komisyonu o dönemde üyeleri arasında görev dağılımı yaptı ve 1,5 yıl 

içinde görev analizlerini tamamladı.  

 

c. Müfredat Haritası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli: Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimine T.C. Sağlık Bakanlığının düzenlediği Tıpta Uzmanlık Sınavında başarı 

gösteren adaylar başlar. 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin memuriyete atanma yönetmenliğine uygun olma ve cerrahi 

pratiğe engel olabilecek bedensel bir sorunun bulunmaması.  

Çekirdek Tıp Eğitimi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Çekirdek 

Eğitimi  

Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Genişletilmiş Eğitimi  

Rotasyonlar Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitimi 
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e. Asistanlık Süresi: En az 6 yıl 

f. Yan Dallar: Yok 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANIMI 

 

Genişletilmiş müfredat her eğitim kurumu tarafından kendi iç dinamikleri ve olanakları doğrultusunda çekirdek eğitim müfredatı nın üzerine 

kurmuş olduğu ileri programlar olup standart uzmanlık öğrenciliği eğitimi içinde yer almaz. 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

Teorik eğitim uluslar arası normlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Klinik içi olgu sunumları, seminerler, hasta konseyleri, günlük hasta 

vizitleri ve poliklinik hasta değerlendirmeleri öğrenme ve öğretme yöntemleri olarak kullanılmalıdır. Beyin ve Sinir Cerrahisi eğitim 

kliniklerinde pratik (cerrahi) eğitimde usta-çırak ilişkisi temel alınmakla birlikte Avrupa Birliği Tıp Uzmanlığı Eğitimi Beyannamesi EK1’de 

belirlenen (TNDer Ekim 2004 Bülten 5’te yayımlanmıştır) ölçütleri karşılanmalıdır.    
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6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

1. Eğitmenler belgeli Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı 

olmalıdır, 

2. Eğitmenler Üniversite hastanelerinde Yardımcı 

Doçent, Doçent ve Profesör ünvanına ve Sağlık 

Bakanlığına bağlı devlet eğitim ve araştırma 

hastanelerinde Başasistan, Şef Muavini ve Şef 

ünvanına sahip olmalıdır, 

3.  Eğitmenler uzmanlık eğitimi sonrası en az 5 yılını 

doldurmuş olmalıdır, 

4.  Eğitmenler Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer) yeterlik 

belgesini almış olmalı ve TNDer Yeterlik Kurulu 

tüzüğünde belirlenmiş olan mezuniyet sonrası eğitim 
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ölçütlerini karşılıyor olmalıdır. 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) 

1. Beyin ve Sinir Cerrahisi eğitimi verecek olan eğitim 

hastanelerinde diğer bölümlere ek olarak Nöroloji, 

Radyoloji (anjiografi, BT, MR yöntemlerini 

gerçekleştirebilen), Anestezi ve Reanimasyon, 

Patoloji, Endokrinoloji, Medikal ve Radyasyon 

Onkolojisi, Acil Tıp klinikleri mutlaka bulunmalıdır, 

2. Eğitim ve araştırmanın yapılabilmesi için, süreli 

yayınlara elektronik veya fiziksel olarak abone olan 

kütüphane olanakları sağlanmalıdır, 

3. Deneysel ve kadavra çalışmalarının yapılabilmesi için 

klinikle bağlantılı laboratuar olanaklarına sahip 

olmalıdır, 

4. Klinik başına en az 30 hasta yatağı, ek olarak en az 5 

erişkin ve 1 pediatrik yoğun bakım yatağı olmalıdır, 

5. 24 saat ulaşılabilir uygun donanımlı ameliyathane 

olmalıdır: 

a. Her türlü nöroşirürjikal ve mikronöroşirürjikal 

girişim yapılabilecek temel cerrahi setler bulunmalıdır, 
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b. Her ameliyathane için dışarıdan da izlenebilen 

ameliyathane mikroskobu bulunmalıdır, 

c. Taşınabilir C-kollu radyoskopi cihazı bulunmalıdır. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) 

1. Eğitim programını desteklemek için yeterli nüfus 

tabanı (en az 1 milyon kişi) olmalıdır, 

2. Uzmanlık öğrencisi başına yılda en az 50 kranial, 50 

spinal, 5 periferik sinir cerrahisi gerçekleştirilmelidir, 

3. Uzmanlık öğrencileri yılda en az 1 ulusal/uluslararası 

eğitim toplantısına katılmalıdır, 

4. Eğitim kliniğinde haftada en az bir kez eğitim 

toplantısı ve ayda bir kez morbidite/mortalite (veya 

klinik otopsi) toplantısı yapılmalıdır, 

5. Uzmanlık öğrencisinin yılda en az 1 ulusal/uluslararası 

yayın gerçekleştirmesi teşvik edilmelidir, 

6. Uzmanlık öğrenciliği eğitimin 3. yılından itibaren TN 

Der Yeterlik Kurulu’nun düzenlediği sınava girmeli, 

uzmanlık sınavı öncesinde bunu başarmalıdır. 
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

Sınavlar:   

Uzmanlık öğrencisi yılda en az bir kez yazılı sınavla değerlendirilmelidir. 

Uzmanlık öğrencisinin yılda en az 1 ulusal/uluslararası yayın gerçekleştirmesi teşvik edilmelidir. 

Uzmanlık öğrenciliği eğitimin 3. yılından itibaren TN Der Yeterlik Kurulu’nun düzenlediği sınava girmeli, uzmanlık sınavı öncesinde bunu 

başarmalıdır. 

Karne: Her Uzmanlık öğrencisinin bir karnesi (log book) bulunmalıdır. Bu karne basılı olabilir veya sanal ortamda bulunabilir. 

 

b. Değerlendirme Ölçütleri: 

1. Uzmanlık öğrencisi sınavlardan 60 ve üzerinde not almalıdır.  

2. Kişisel ve mesleki eğitimin değerlendirilmesinde olumlu not almalıdır (Yılda 2 kez)  

3. TNDer Yeterlik Kurulu’nun düzenlediği yazılı sınavı başarmadan uzmanlık sınavına alınmamalıdır. 
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8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri:  

Uzmanlık öğrencileri yılda bir kez eğiticileri ve kurumsal yeterlilik konusunda geribildirimde bulunurlar. Bu geribildirimin 

değerlendirilmesini kliniğin eğitim sorumlusu gerçekleştirir ve gerekli önlemleri ve düzeltmeleri yapar. 

b. Eğitimin Standardizasyonu: Eğitim standardizasyonu eğitim müfredatının doğru şekilde uygulanması, uzmanlık öğrencilerinin 

karnelerinin düzenli denetlenmesi ve sınavların zamanında yapılması gerçekleştirilir. 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Temel Nörolojik Bilimler Görevi Sellar bölge lezyonları

Nöroanatomi Temel anatomi Beynin topografik anatomisi
Omurilik topografik anatomisi
Sinir sisteminin işlevsel anatomisi
Kranium anatomisi
Omurga anatomisi

Periferik sinir sistemi anatomisi
Nörofarmakoloji Genel farmakoloji

Antiepileptikler
Antipiretikler
Analjezikler
Anestezide kullanılan ilaçlar
Antibiyotikler

Nörofizyoloji Temel fizyoloji Santral sinir sistemi fizyolojisi Nöron fizyolojisi
Nöral patofizyoloji

Nöroloji Parkinson ve benzeri hastalıklar
Başağrısına yaklaşım
Motor nöron hastalıkları
Guillain Barré hastalığı
Myelitler
Ensefalitler
Vaskülitler
Gelişimsel anomaliler
Komalı hastaya yaklaşım
Beyin ölümü Tanısal testler
Genel nörolojik muayene

Nöropatoloji Temel patoloji Tümör patolojisi Ayırıcı tanı
Demyelinizan hastalıklarda patoloji

Nöroradyoloji Direk grafiler
İleri tetkikler Bilgisayarlı tomografi

Magnetik rezonans
Tanısal Anjiografi Serebral anjiografi

Omurilik anjiografisi
Girişimsel anjiografi Tümör embolizasyonu

Anevrizma embolizasyonu
AVM embolizasyonu

Genel Cerrahi İlkeleri Kraniyotomi teknikleri
Sütür teknikleri
İntraoperatif boyalar
Hemostaz ilke ve teknikleri
Kemik füzyon ilkeleri
Yara bakımı
Lomber ponksiyon tekniği

Genel Klinik Görevleri
Erişkin ve Pediatrik olgularda Sıvı-Elektrolit 
Dengesi ve Beslenme

SIVILAR, ELEKTROLİTLER VE BESLENME (1. 
2. ve 3.YIL)

Hücre içi ve hücre dışı sıvı ve elektrolit içeriklerinin 
normal dağılımını tartışır. Sodyum, su dağılımı ve metabolizma

Su ve sodyum balansının klinik 
değerlendirmesi ve osmolarite kavramının 
değerlendirilmesi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Normal koşulların sürdürülmesi
Patolojik durumların tedavisi. Diabetes 
İnsipidus ve uygunsuz ADH salınımı
Serebral tuz kaybı

Su ve elektrolit balansı için diürez ve sıvı kısıtlamasını 
gözden geçirir.
Kalsiyum, magnezyum, fosfor fazlalığı ve yetmezliğini 
gözden geçiriniz ve aynı şekilde tedavi ediniz
Beslenme içerikleri için kriterleri gözden geçiriniz. Anlamlı kilo kaybı hikayesi

Hipoalbuminemi
Total lenfosit sayımı ve enerji ( Bozulmuş 
immun yanıt için)
Malnutrisyonun fizik bulguları

Açlık ve strese metabolik yanıtları belirleyiniz
Enteral ve parenteral nutrisyonun indikasyonları 
kontrendikasyonlarını belirleyiniz
Nöroloji ve nöroşirürji hastalıklarının spesifik beslenme 
yetersizliklerini analiz ediniz.
Yutma bozukluklarını gözden geçiriniz.
Travma hastalarının ve onların gelişimini, beslenme ve 
metabolizma ile ilgili değişiklikleri belirleyiniz.
Neonatal, pediatrik ve yetişkin nöroşirürji hastalarının sıvı 
elektrolit tedavisini belirleyiniz.
Santral venöz kateterleri takılması.
Enteral beslenme tüp takılması.
Uygun parenteral ve enteral beslenmeyi reçete ediniz.
Parenteral ve enteral beslenme komplikasyonlarını 
tanıyınız ve tedavi ediniz. Kateter sepsisi

Glukoz intoleransı
Diare
Dehidrasyon

Yutma bozukluklarını tanıyınız ve tedavisini belirleyiniz

Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım (1. Yıl)

Yetişkin ve çocuk hastaların en iyi kritik bakımını 
sağlamak. Bu bağlamdaki medikal ve nöroşirürji 
konularını tartışınız.
Kritik bakıma ihtiyaç duyan nöroşirürji hastalarının genel 
medikal tedavi yöntemlerini gözden geçiriniz Gastrointestinal kanamalarında koruma

Pulmoner sistemi ilgilendiren hastalıklardan 
korunma
Venöz tromboz ve pulmoner emboliden 
korunma, teşhis ve tedavi
Cilt bakımı
Göz bakımı
Fizik tedavi (eklemler ve kasların hareketi)
Sepsisten korumak

Kritik hastalıklara sahip nöroşirürji hastalarına kullanılan 
medikasyonların endikasyonlarını ve farmakokinetiklerini 
belirleyiniz. Vazoaktif ilaçlar

14/49



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Beyin	  ve	  Sinir	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  3/37

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İnotropik iaçlar
Bronkodilatatörler
Diüretikler
Antiaritmikler
Antihipertansifler
Antibiyotikler
Antikonvülsanlar

Kritik bakıma ihtiyaç duyan nöroşirürji hastalarının 
infeksiyonlarının klinik prezentasyonlarını, gelişimini ve 
tedavisini belirleyiniz.
Entübasyon endikasyonlarını gözden geçiriniz. Hasta havayolu kaybı

Respiratör (solunum) yetmezliği
Hava yolunu koruyamama

Pulmoner değerlerin kullanımını tartışınız. Pulmoner fonksiyonları ölçer
Ventilatör modlarını öğreniniz

Ventilasyon desteğinden uyanan hastaların 
endikasyonlarını gözden geçiriniz. Ekstübasyon öncesi 
genel pulmoner parametreleri sağlayınız
Pulmoner fonksiyonların iyileştirilmesi için kullanılacak 
modülasyonları tartışınız.
Kardiak fonksiyonları belirleyen parametreler gözden 
geçiriniz. Preload (ön yük)

Aflerload (art yük)
Kontraktilite (kasılabilirlik)

Hastaların takibindeki monitorizasyonu gözden geçiriniz. Arteriel kateter
Santral venöz kateter
Swan Ganz kateteri
Pulse oksimetre
EKG monitorizasyonu
End tidal CO2 monitorizasyonu

Akut myokard iskemisinin bulgularını söyleyiniz ve bu 
durumun acil tedavisini tartışınız
Nöroşirürji hastalarının renal yetmezliğinin tedavisini 
gözden geçiriniz.
Akut renal yetmezliğin teşhisi ve tedavisini tartışınız.
İleus’un teşhis ve tedavisini belirleyiniz. İleus için ayırıcı 
tanıyı söyleyiniz.
Endokrinolojik bozukluklar teşhis ve yönetim 
prensiplerini gözden geçiriniz. Hipo-hiper tiroidi

Adrenal kortikal yetmezlik ve fazlalığı
Diabetes mellitus
Diabetes insipidus

Beyin ölümünün medikal ve legal belirleyicilerini gözden 
geçiriniz.
Kritik nöroşirürji hastalarının ahlaki ve etik özelliklerini 
tartışınız.
Akut ve kronik trombozu tartışınız.
Metabolik asidoz ve alkalozu tartışınız
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Respiratuar asidoz ve alkalozu tartışınız.
Santral sinir sistemindeki asit baz dengesizliklerini ve 
etkilerini gözden geçiriniz.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım (1., 2. ve 3. 
Yıl)

İleri kardiyak resütasyon ve ileri travma resüsitasyon 
sertifikalarını elde ediniz
Kritik nöroşirürji hastalarının başlangıç gelişimini ve 
tedavisini belirleyiniz
Orotrakeal entübasyon, Nasotrakeal entübasyon, Foley 
sonda takılması
Trakeostomi açılması (Klasik yada perkütan)
Travma ünitesi içinde hizmet verir.
Kritik bakıma ihtiyaç duyan hastaların tedavisini üstlenir
Asit baz bozukluklarının teşhisi
Kompleks asit baz dengesizliklerinin tedavisini anlar
Nöromonitörizasyon tekniklerini öğrenir, yorumlar ve 
uygular

İntrakranial basınç monitörizasyonu 
(parenkimal ve ventriküler)
Serebral doku oksijen basınçı
Serebral mikrodiyaliz yöntemi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım (4. ve 5. Yıl)

1., 2. ve 3. sene asistanını gözetler, denetler ve yönlendirir. 
Tüm uygulamaları ile nöroşirürji yoğun bakımına hakim 
olur.

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları ENFEKSİYON (1., 2. ve 3.yıl)
Yaşla ilişkili menenjitler için yanıt veren yaygın 
organizmaları söyleyiniz
Yaygın SSS enfeksiyonlarının ve risk grupların 
belirlenmesi
Yaygın fırsatçı SSS enfeksiyonları ve risk gruplarının 
belirlenmesi
SSS enfeksiyonlarıyla birliktelik gösteren klinik ve 
patolojik semptom ve bulguların belirlenmesi
Kuşkulu ve bilinen SSS enfeksiyonlarının radyolojik 
gelişmesini tartışınız
Bilinen SSS enfeksiyon süreçlerine maruz kalan kişisel 
risk faktörlerinin indikasyonlarını gözden geçiriniz.
Major antimikrobial ilaçların gözden geçirilmesi İlaçlara potansiyel rezistansı belirleyiniz

Ajanların potansiyel komplikasyonlarını 
söyleyiniz
Antimikrobial ajanların serolojik 
monitorizasyonu, renal hepatik ve 
hemopoetik fonksiyonların 
monitorizasyonuna ihtiyaç duyar.
İlaçların kan beyin bariyerini geçip 
geçmemesine göre indikasyonlarını 
belirleyiniz.
Antimikrobial ajanlar farmakokinetik 
özelliklerini gösteriniz.
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İlaç seviyelerinin monitorizasyonu ve 
infeksiyonlarda kullanılan yaygın 
antimikrobial ilaçların terapotik 
kullanımının avantaj ve dezavantajları

SSS enfeksiyonlarındaki kortikosteroidlerin kullanımının 
avantaj ve dezavantajları
SSS enfeksiyonlarında antikonvulsan tedavinin rolünü 
gözden geçiriniz.
Halk sağlığı çalışanları ve nörocerrahların enfeksiyonları 
önleyen önlemleri almalarını izler ve tatbik ediniz.
Enfeksiyonların önlenmesinde önemli bir yöntem olan el 
yıkama metodunu tartışınız
Klinik epidemiyolojinin infeksiyon hastalarının 
insidansında ve komplikasyonlarında potansiyel rolü

SSS dışı enfeksiyonların transmisyonun teşhisi ve tedavisi Solunum sistemi enfeksiyonu
Üriner enfeksiyon
Yara yeri enfeksiyonu

Sepsisden koruma, teşhis ve tedavi
Post operatif ateş
Febril hastalarda laboratuar
Profilaktik antibiyotiklerin kullanılması
Şant enfeksiyonlu hastaların semptom, klinik gelişimi ve 
tedavisi
Prion hastalıklarını ve korunma yöntemleri
Genel sterilizasyon tedbirlerin alınması
Sterilite tekniklerinin kullanılması
SSS dışı enfeksiyonların uygun teşhisi ve tedavisi

Yatak Başı Uygulamaları ve Pratik Tedavi 
Yöntemleri Lomber ponksiyon Lomber ponksiyon yapar.

Lomber drenaj kateteri yerleştirir
Ventriküler ponksiyon Ventriküler ponksiyon yapar

Eksternal ventriküler drenaj kateteri yerleştirir

Kafa içi basınç monitörü yerleştirme
Kafa içi basınç monitörü yerleştirir, takibini yapar, 
teoriğini bilir

abse drenajı abse drenajı yapar
Yara bakımı Yara bakımı ve takibini ayrıntılı bilir ve yapar

Hukuki ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
ilgili Görevler Epikriz düzenleme Epikriz yazmayı ayrıntılı bilir ve yapar

Rapor düzenleme Durum bildirir rapor Durum bildirir rapor yazmayı bilir ve yapar
Adli rapor Adli rapor yazmayı bilir ve yapar

hastayı adli yönden değerlendirmeyi bilir
İlaç-malzeme raporu İlaç-malzeme raporu yazmayı bilir ve yapar
Özürlü raporu Özürlü raporu yazmayı bilir ve yapar

Özürlülük ölçüt ve cetvellerini ayrıntılı bilir
İstrahat ve heyet raporları istırahat ve heyet raporları yazmayı bilir

Reçete yazma Reçete yazmayı bilir ve yapar
Yasa ve yönetmelik bilgisi Göreviyle ilgili yasa ve yönetmelikleri bilir
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Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Görevleri
Nörotravma ve Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Yoğun Bakım Nörotravma hastasının klinik izlemi 1. yıl uzmanlık öğrencisi asiste eder

3. yıl uzmanlık öğrencisi yapar
Nörotravma hastasında sıvı elektrolit 
dengesizliklerinin tedavisi 2. yıl uzmanlık öğrencisi yapar
Non invazif ve invazif cerrahi girişimler 3. yıl uzmanlık öğrencisi yapar
Kan basıncı dengesinin düzenlenmesi, pulmoner 
ödem ve myokardial yetmezlik tedavisi 2. yıl asistanı bilir
Sedasyon veren ve antiepileptik ilaçların kullanımı
İntrakranial basınç izlem ve moniterizasyonu
Koma ve beyin ölümü tanı ve tedavisi
Yoğun bakım hastalarında enfeksiyonların izlem ve 
tedavisi 3. yıl asistanı bilir

Nöroonkoloji
Spinal Cerrahisi

spinal intradural ekstramedullar tümörlerin 
cerrahisini yürütür
spinal intradural intrameduller tümörlerin cerrahisini 
yürütür
akondroplazi ve diğer konjenital metabolik 
hastalıkların cerrahisini yürütür
foramen magnum meninjiomlarının cerrahi 
tedavisini yürütür
siringomiyelinin cerrahi tedavisini yürütür
servikal spondiloz, servikal spondilotik miyelopati 
ve ossifiye ligamentum flavumun cerrahi tedavisini 
yürütür
servikotorasik bileşke patolojilerinini cerrahi 
tedavisi ve stabilizasyonu yürütür
torasik disk hernilerinin cerrahi tedavisini yürütür
primer ve metastatik omurga tümörlerinin cerrahi 
tedavisini yürütür
lomber spinal stenoz ve lomber disk hernilerinin 
cerrahi tedavisini uygular
penetran spinal yaralanmaların cerrahisini yürütür
spinal tutulum gösteren romatizmal hastalıkların 
cerrahisini yürütür
spinal plazma hücreli tümörlerin cerrahi tedavisini 
yürütür
spinal metastatk tümörlerin adjuvant tedavisini 
planlar
spinal instabilite ve spondilolisteizisin cerrahi 
tedavisinin endikasyonlarını tanımlar
spinal instabilite ve spondilolisteizisin cerrahi 
tedavisini yürütür
lomber, sakral ve pelvik tümörlerin cerrahi 
tedavisinin endikasyonlarını tanımlar
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lomber, sakral ve pelvik tümörlerin cerrahi tedavisini 
yürütür
kifoplasti, vertebroplastive perküten spinal biyopsi 
uygulamalarınn endikasyonlarını tanımlar
kifoplasti, vertebroplastive perküten spinal biyopsi 
uygulamaları yürütür
perkütan spinal cerrahi girişimlerin endikasyonlarını 
tanımlar
perkütan spinal cerrahi girişimleri uygular
anterior, anterolateral ve posterior torakal 
stabilizasyon tekniklerini tanımlar ve 
endikasyonlarını açıklar
anterior, anterolateral ve posterior torakal 
stabilizasyon tekniklerini uygular
tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar
primer ve metastatik omurga tümörlerinin cerrahi 
tedavi endikasyonları tanımlar
spondilektomi teknikleri ve endikasyonlarını 
tanımlar
spondilektomi tekniklerini uygular
tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar
lomber spinal stenoz ve lomber disk hernilerinin 
cerrahi tedavisinin endikasyonlarını tanımlar

mikroşirürjikal diskektomi endikasyonlarını tanımlar
mikroşirürjikal diskektomi cerrahisini yürütür
perküten ve endoskobik diskektomi cerrahisini 
yürütür
perküten ve endoskobik diskektomi endikasyonlarını 
tanımlar
spinal plazma hücreli tümörlerin cerrahi 
endikasyonlarını tanımlar
spinal metastatik tümörlerin cerrahi endikasyonlarını 
tanımlar
spinal metastatik tümörlerin cerrahi tedavisini 
yürütür
spinal intradural ekstrameduller tümörlerin cerrahi 
endikasyonlarını tanımlar
Spinal intradural intrameduller tümörlerini cerrahi 
endikasyonlarını tanımlar

tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar
akondroplazi ve diğer konjenital metabolik 
hastalıkların cerrahi endikasyonlarını tanımlar
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tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar
foramen magnum meninjiomlarının cerrahi 
enkakasyolarını tanımlar
tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar
siringomiyelinin cerrahi endikasyonlarını tanımlar
anterior ve posterior servikal diskektomi, 
mikrodiskektomi, korpektomi ve füzyon cerrahisinin 
endikasyonlarını tanımlar
anterior ve posterior servikal diskektomi, 
mikrodiskektomi, korpektomi ve füzyon cerrahisini 
yürütür
tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar
servikal spondiloz, servikal spondilotik miyelopati 
ve ossifiye ligamentum flavumun cerrahi tedavisinin 
endikasyonlarını tanımlar
anterior, anterolateral, posterior ve posterolateral 
servikal stabilizasyon ve travmatik servikal 
patolojilerin cerrahi endikasyonlarını tanımlar
anterior, anterolateral, posterior ve posterolateral 
servikal stabilizasyon ve travmatik servikal 
patolojilerin cerrahisini yürütür
tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar
servikotorasik bileşke patolojilerinini cerrahi 
tedavisi ve stabilizasyonunun endikasyonlarını 
tanımlar
tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar
torasik disk hernilerinin cerrahi tedavisinin 
endikasyonlarını tanımlar
intradural intrameduller tümörlerin cerrahi tedavisi
tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar

foramen magnum meninjiomlarının cerrahi tedavisi
siringomiyelinin cerrahi tedavisi
anterior ve posterior servikal diskektomi, 
mikrodiskektomi, korpektomi ve füzyon cerrahisi
akondroplazi ve diğer konjenital metabolik 
hastalıkların cerrahi tedavisi
servikal spondiloz, servikal spondilotik miyelopati 
ve ossifiye ligamentum flavumun cerrahi tedavisi
anterior, anterolateral, posterior ve posterolateral 
servikal stabilizasyon ve travmatik servikal 
patolojilerin cerrahi tedavisi
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servikotorasik bileşke patolojilerinini cerrahi 
tedavisi ve stabilizasyonu
torasik disk hernilerinin cerrahi tedavisi
anterior, anterolateral ve posterior torakal 
stabilizasyon teknikleri
primer ve metastatik omurga tümörlerinin cerrahi 
tedavisi
spondilektomi teknikleri
lomber spinal stenoz ve lomber disk hernilerinin 
cerrahi tedavisi
Perküten ve mikroşirürjikal diskektomi
mikroşirürjikal diskektomi
perküten ve endoskobik diskektomi
spinal instabilite ve spondilolisteizisin cerrahi 
tedavisi
lomber, sakral ve pelvik tümörlerin cerrahi tedavisi
kifoplasti, vertebroplastive perküten spinal biyopsi 
uygulamaları
perkütan spinal cerrahi girişimler
tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar
penetran spinal yaralanmaların cerrahi 
endikasyonlarını tanımlar
Spinal tutulum gösteren romatizmal hastalıkların 
cerrahi endikasyonlarını tanımlar
tanı ve ayırıcı tanı için nörofizyolojik ve 
nöroradyolojik tetkikleri yorumlar

Spinal tutulum gösteren romatizmal cerrahi 
hastalıklar
spinal plazma hücreli tümörlerin cerrahi tedavisi
spinal metastatik tümörlerin cerrahi tedavisi
spinal intradural ekstrameduller tümörlerin cerrahi 
tedavisi

penetran spinal yaralanmalar

Serebrovasküler ve Endovasküler Cerrahi SPONTAN İNTRAKRANYAL KANAMALAR

SPONTAN İNTAKRANYAL KANAMALARIN 
ETYOLOJİSİ, PATOGENEZİ,TANISI VE AYIRICI 
TANISINI BİLİR
SPONTAN İNTRAKRANYAL KANAMALARIN 
TEDAVİSİ VE KOMPLİKASYONLARINI BİLİR
BBT VE MR DEĞERLENDİREREK OLASI 
ETYOLOJİYİ BİLİR
PREOPERATİF HAZIRLIKLARI YAPAR
SPONTAN İNTRAKRANYAL KANAMADA CERRAHİ 
PLANLAMAYI YAPAR
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SPONTAN İNTRAKRANYAL KANAMALARIN 
TEDAVİSİNİ YÖNETİR
SPONTAN İNTRAKRANYAL KANAMALARIN 
KOMPLİKASYONLARINI YÖNETİR
İNTRAKRANİAL HEMATOMLARDA CERRAHİ 
ENDİKASYONLARINI BİLİR
İNTRAKRANİAL HEMATOMUN CERRAHİ 
TEDAVİSİNİ YAPAR
SPONTAN İNTRAKRANYAL KANAMALARIN 
CERRAHİ SONRASI KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMALAR

SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMALARIN 
ETYOLOJİSİ, PATOGENEZİ,DOGAL SEYRİ,TANISI 
VE AYIRICI TANISINI BİLİR
BBT, LOMBER PONKSİYON,ANJİOGRAFİ 
ENDİKASYONLARINI VE DEĞERLENDİRMESİNİ 
BİLİR
LOMBER PONKSİYON YAPAR
SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMALARIN 
TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE 
KOMPLİKASYONLARINI BİLİR
SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMA 
SINIFLAMASINI BİLİR
SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMALARIN 
TEDAVİSİNİ YÖNETİR
SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMALARIN 
KOMPLİKASYONLARINI YÖNETİR
VAZOSPAZMI VE GEÇ İSKEMİK 
KOMPLİKASYONLARI YÖNETİR
EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ TAKAR
SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI HİDROSEFALİ 
TEDAVİSİNİ YAPAR

SEREBRAL ANEVRİZMALAR
SEREBRAL VASKÜLER YAPILARIN ANATOMİSİNİ 
BİLİR
SEREBRAL ANEVRİZMALARIN ETYOLOJİSİ, 
PATOGENEZİ,DOGAL SEYRİ,RİSK 
FAKTORLERİ,TİPLERİNİ BİLİR
BBT, MR VE ANJİOGRAFİYİ DEĞERLENDİREBİLİR
SEREBRAL ANEVRİZMALARIN TEDAVİ 
SEÇENEKLERİNİ BİLİR
PREOPERATİF HAZIRLIKLARI YAPAR
ÖN SİRKÜLASYON ANEVRİZMALARIN CERRAHİ 
TEDAVİSİNİ YAPAR
ENDOVASKÜLER TEDAVİ YAPILAN HASTALARI 
YÖNETİR
SEREBRAL ANEVRİZMALARIN CERRAHİ SONRASI 
KOMPLİKASYONLARINI YÖNETİR
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SEREBRAL VASKÜLER MALFORMASYONLAR

SEREBRAL AVM, KAVERNOM, A-V FİSTÜL VE 
VENÖZ MALFORMASYONLARIN ETYOLOJİSİ, 
PATOGENEZİ,DOGAL SEYRİ,RİSK 
FAKTORLERİ,TİPLERİNİ BİLİR
BBT, MR VE ANJİOGRAFİYİ DEĞERLENDİREBİLİR
SEREBRAL AVM'LERİN SINIFLAMASINI BİLİR
SEREBRAL AVM'LERİN PREOPERATİF 
HAZIRLIGINI YAPAR
SEREBRAL AVM'LERİN TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ 
BİLİR
PREOPERATİF HAZIRLIKLARI YAPAR
YÜZEYEL AVMLERİN CERRAHİ TEDAVİSİNİ 
YAPABİLİR
KAVERNOMLARIN CERRAHİ TEDAVİSİNİ YAPAR
SEREBRAL VASKÜLER MALFORMASYONLARIN 
CERRAHİ SONRASI KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

TIKAYICI SEREBROVASKÜLER 
HASTALIKLAR

TIKAYICI SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARIN 
ETYOLOJİSİ, PATOGENEZİ,DOGAL SEYRİ,RİSK 
FAKTORLERİ,TİPLERİNİ BİLİR
BBT, MR VE ANJİOGRAFİ ENDİKASYONLARINI VE 
DEĞERLENDİRMESİNİ BİLİR
SEREBRAL KAN AKIMI VE METABOLİZMASI 
ÖLÇÜM YÖNTEM VE PRENSİPLERİNİ BİLİR
TIKAYICI SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARIN 
TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ BİLİR
TIKAYICI SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA 
CERRAHİ ENDİKASYONLARI BİLİR
PREOPERATİF HAZIRLIKLARI YAPAR
DEKOMPRESİF KRANİOTOMİ YAPAR
KAROTİD ENDARTEREKTOMİ YAPAR
SAFEN VEN VE RADİAL ARTER GREFTİ ALIR
SYNANGİOSİS VE DÜŞÜK AKIMLI BY-PASS 
CERRAHİSİ YAPABİLİR
TIKAYICI SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA 
POSTOPERATİF TEDAVİ VE BAKIMI YAPAR
TIKAYICI SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA 
CERRAHİ SONRASI KOMPLİKASYONLARI 
YÖNETİR

SPİNAL VASKÜLER MALFORMASYONLAR

SPİNAL VASKÜLER MALFORMASYONLARIN 
ETYOLOJİSİ, PATOGENEZİ,DOGAL SEYRİ,RİSK 
FAKTORLERİ,TİPLERİNİ BİLİR
MR VE SPİNAL ANJİOGRAFİ ENDİKASYONLARINI 
VE DEGERLENDİRMESİNİ BİLİR
SPİNAL VASKÜLER MALFORMASYONLARIN 
TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ BİLİR
PREOPERATİF HAZIRLIKLARI YAPAR
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
SPİNAL DURAL AVF'LERİN CERRAHİ TEDAVİSİNİ 
YAPAR
SPİNAL VASKÜLER MALFORMASYONLARIN 
CERRAHİ SONRASI KOMPLİKASYONLARINI 
YÖNETİR

Periferik Sinir Cerrahisi
Stereotaktik, Ağrı ve Fonksiyonel Beyin ve 
Sinir Cerrahisi Stereotaktik Cerrahi

Ağrıya Yönelik Cerrahi Girişimler
Hareket Bozuklukları
Elektriksel Stimülasyon
Santral Sinir Sistemine Direkt İlaç Uygulanması
İntrakranyal Destrüktif Girişimler
Spinal Destrüktif Cerrahi Girişimler
Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
Omurilik Stimülasyonu
Epidural İlaç Uygulanması
İntratekal İlaç Uygulanması
İntraventriküler İlaç Uygulanması
Periakuaduktal Gri Madde ve Talamik Stimülasyon 
ile Lezyon Oluşturulması
Singulotomi
Medial Talamotomi
Stereotaktik Mezensefalotomi
Hipofizektomi
Kordotomi
Kordektomi
Komissural Miyelotomi
Punktat Ortahat Miyelotomi
DREZ Ameliyatı
Sakral Kordotomi
Sempatektomi
Açık
Perkütan
Periferik Sinire Yapılan Cerrahi Girişimler
Sinir Blokajı
Periferik Nörektomi

Postherpetik Nöralji
Genikülat Nöralji (Hunt Nöraljisi)
Trigeminal Nöralji (Tic Dolourreuks)
Glossofaringeal Nöralji
Hemifasiyal Spazm
Medikal Tedavi
Cerrahi Tedavi
Perkütan Termal Nörolizis (Perkütan Retrogasserian 
RF Rizotomi)
Perkütan Kemonörolizis
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Mikrovasküler Dekompresyon
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (Kozalji, 
Refleks Sempatik Distrofi)
Siringomiyeli
Radyasyon Sonrası Miyelopati
Serebrovasküler Olay Sonrası Gelişen Miyelopati
Posttravmatik Spinal Kord Yaralanmasına Bağlı 
Miyelopati
Akut/Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan 
Poliradikülonöropati
Alkolik Polinöropati
Kemoterapinin Neden Olduğu Polinöropati
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
Santral Nöropatik Ağrı
Spesifik Ağrı Sendromları
Periferik Nöropatik Ağrı
Fantom Tipi Bacak Ağrısı
Postherpetik Nöralji
Radikülopati
Toksik Nöropati
Posttravmatik Nöralji
Tuzak Nöropati
İatrojenik Nöralji
İdiopatik Duyusal Nöropati
Tümoral Sinir Basısına veya İnfiltrasyonuna Bağlı 
Nöropati
Ağrılı Diyabetik Nöropati
Servikal Spondilotik Miyelopati
HIV Miyelopatisi
Multiple-Sklerozis'e Bağlı Miyelopati
Parkinson Hastalığı'na Bağlı Miyelopati
Postiskemik Miyelopati
Kateter Yerleştirilmesi

Elektrot Yerleştirilmesi
Lezyon Oluşturulması

İntraserebral Hematomun Boşaltılması
Radyocerrahi
Açık Cerrahi İçin Lezyon Yerinin Belirlenmesi
Transoral Biyopsi
Stereotaktik Cerrahinin Kontrendikasyonları
Biopsi
Stereotaktik Cerrahinin Endikasyonları
Ağrı
Fonksiyonel Beyin ve Sinir Cerrahisi
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.

25/49



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Beyin	  ve	  Sinir	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  14/37

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayrıntılı cerrahi uygulamanın teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.

Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.

Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.

Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Perkütan
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.

Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.

Teoriğini bilir.

Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Elektrofizyolojik çalışmaları değerlendirir ve diğer 
ilgili branşlarla koordine olur.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Elektrofizyolojik çalışmaları değerlendirir ve diğer 
ilgili branşlarla koordine olur.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Elektrofizyolojik çalışmaları değerlendirir ve diğer 
ilgili branşlarla koordine olur.
Genel Nöropatik Ağrı Sendromları
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.

Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, gerekli 
elektrofizyolojik çalışmaları değerlendirir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, gerekli 
elektrofizyolojik çalışmaları değerlendirir.
Uygun medikal tedavi düzenler
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, gerekli 
elektrofizyolojik çalışmaları değerlendirir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.

Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Hipokinetik Hareket Bozuklukları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Periferik Sinir Sitimülasyonu
Dorsal Rizotomi ve/veya Ganglionektomi
Nörolitik Ajanlar ile Yapılan Sinir Blokajı
Nonnörolitik Ajanlar ile Yapılan Sinir Blokajı
Hiperkinetik Hareket Bozuklukları
Hareket Bozukluklarına Yönelik Cerrahi Tedaviler

Spastisite Tedavisi
Distoni
Atetoz ve Kore (Huntington Hastalığı)
Nöromusküler Blokaj
İntratekal Baklofen
Selektif Dorsal Rizotomi
Destrüktif Girişimler (Radyofrekans 
Termokoagülasyon)
Kronik Stimülasyon Teknikleri
Hücre Transplant Teknikleri
İnfüzyon Teknikleri
Ventrolateral Talamotomi
Ventral Posterolateral Pallidotomi
Subtalamik Nükleusun Spesifik Bölgelerine Yönelik 
Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
Stereotaktik Cerrahi
Talamotomi
Anterodorsal Pallidotomi
Posteroventral Pallidotomi
Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
Teknik özelliklerini ve teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder
Teknik özelliklerini ve teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder
Teknik özelliklerini ve teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder
Teknik özelliklerini ve teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder
Teknik özelliklerini ve teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder
Teknik özelliklerini ve teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder
Teknik özelliklerini ve teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder
Teknik özelliklerini ve teoriğini bilir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder
Teknik özelliklerini ve teoriğini bilir.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.

Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Diğer ağrı nedenleri ile karşılaştırabilir ve ayırıcı 
tanısını koyar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, 
nöroradyolojik değerlendirmesini yapar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, 
nöroradyolojik değerlendirmesini yapar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, 
nöroradyolojik değerlendirmesini yapar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, 
nöroradyolojik değerlendirmesini yapar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, 
nöroradyolojik değerlendirmesini yapar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, 
nöroradyolojik değerlendirmesini yapar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, 
nöroradyolojik değerlendirmesini yapar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, 
nöroradyolojik değerlendirmesini yapar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, 
nöroradyolojik değerlendirmesini yapar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.

Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, teoriğini bilir.

Medikal tedavisine başlar.

Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, teoriğini bilir.
Medikal tedavisine başlar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, gerekli 
elektrofizyolojik çalışmaları değerlendirir.
Medikal tedaviye başlar.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, gerekli 
elektrofizyolojik çalışmaları değerlendirir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Ayrıntılı nörolojik muayenesini yapar, gerekli 
elektrofizyolojik çalışmaları değerlendirir.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.

Pediyatrik Beyin ve Sinir Cerrahisi Hidrosefali takibi Şant komplikasyonları tanı ve tedavisi
Epilepsi takip ve tıbbi tedavisi Video monitorizasyon
Konjenital anomaliler takip ve tıbbi tedavileri Maksillofasiyal anomaliler

Kraniyal deformiteler
Omurga ve omurilik konjenital lezyonları tekip ve 
tedavileri

Tümör takibi Tanı metodları Görüntüleme teknikleri
Tümör markerleri ile takip

Travmaya yaklaşım Tanı Radyoloji
Tıbbi tedavi metodları

Beyin ve Sinir Cerrahisi Cerrahi Görevleri Kafa Travması Cerrahisi
Supratentoriyel Lezyon Cerrahisi Kitle lezyonları

İyi huylu kitle lezyonları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Oligodendrogliomalar
Kordomalar
Diğer primer malin beyin tümörleri
Kraniyofarengiomalar
Kistler
Travmatik lezyonlar
Pineal bölge tümörleri
Diğer iyi huylu kitle lezyonları
Primer beyin tümörleri
Metastatik lezyonlar
Astrositik seri tümörleri

Kitle lezyonları
İyi huylu kitle lezyonları
Kötü huylu kitle lezyonları
Meningiomalar
Hipofiz adenomları
Vestibüler şvannomalar
Travmatik lezyonlar
Epidural hematom
Subdural hematom
Damarsal lezyonlar
Anevrizmalar
Malformasyonlar
İskemik lezyonlar
Kötü huylu kitle lezyonları
Ön dolaşım anevrizmaları
Arka dolaşım anevrizmaları
AVM
Venöz angioma
Hematomlar

Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
özgün ve ayrıntılı bilir, cerrahide uzmana yardım 
eder, takibini yapar.
Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
bilir, cerrahide uzmana yardım eder, takibini yapar.

Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
özgün ve ayrıntılı bilir, cerrahide uzmana yardım 
eder, takibini yapar.

Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
bilir, cerrahide uzmana yardım eder, takibini yapar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
özgün ve ayrıntılı bilir, cerrahide uzmana yardım 
eder, takibini yapar.
Tedavi seçeneklerini bilir.
Ameliyat öncesi değerlendirmeyi ayrıntılı bilir. 
Endokrinolojik değerlendirmeyi tam bilir.
Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
özgün ve ayrıntılı bilir, cerrahide uzmana yardım 
eder, takibini yapar.
Ameliyat öncesi değerlendirmeyi ayrıntılı bilir. 
Odyolojik değerlendirmeyi bilir.
Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
özgün ve ayrıntılı bilir, cerrahide uzmana yardım 
eder, takibini yapar.
Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
bilir, cerrahide uzmana yardım eder, takibini yapar.
Tedavi seçeneklerini ayrıntılı bilir.
Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
bilir, cerrahide uzmana yardım eder, takibini yapar.
Teoriğini bilir, tanısını koyar, uygulanan yöntemi 
özgün ve ayrıntılı bilir, cerrahide uzmana yardım 
eder, takibini yapar.

Tedavi seçeneklerini bilir.
Epidural kanamalar
Subdural kanamalar

Posterior Fossa Lezyon Cerrahisi

Beyin sapı tümörleri ( Amaç beyin sapı tümörlü 
hastaların multidisipliner tedavisinde cerrahi açıdan 
yeterliliğe ulaşmak) Teorik bilgi (1., 2. ve 3. yıl)

Beyin sapı tümörlerinin epidemiyolojisi, 
doğal seyri, genetik özellikleri, patolojisi ve 
klinik özellikleri
Beyin sapı tümörlü hastalarda açık cerrahi, 
biyopsi ve radyoterapiyi içeren tedavi 
seçenekleri

Girişimsel ve cerrahi uygulamalar (4. ve 5. yıl
Beyin sapı lezyonlarının streotaksik 
biyopsisi
Eksofitik beyin sapı tümörlerinin açık 
rezeksiyonu

Klinik uygulamalar ve görevler (2. ve 3. yıl)

Beyin sapı lezyonlarına sahip hastalarda 
açık cerrahi ve streotaksik biyopsi seçimini 
belirlemek

Serebellopontin açı tümörleri (Amaç serebellopontin 
köşe tümörlü hastaların cerrahi tedavisinde 
yeterliliğe ulaşmak.) Teorik bilgi (1., 2. ve 3. yıl)

Cerrahi, radyocerrahi ve konservatif 
tedaviler için endikasyonlar
Vestibuler schwannomlar, meningiomalar ve 
epidermoid tümörler gibi serebellopontin 
köşede yerleşmiş tümörlerin çıkartılmasına 
alınan hastaların intraoperatif tedavi ilkeleri
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kranial sinir ve beyin sapı monitörizasyonu 
uygulamaları ve ilkeleri
Serebellopontin köşe, beyin sapı ve alt 
kranial sinirlerin uygulamalı mikroşirürjik 
anatomi bilgisi
Tümör büyüklüğü ve yerleşimi dikkate 
alınarak, işitmeyi korumaya saygı gösteren 
retrosigmoid, orta fossa ve translabirintin 
cerrahi yaklaşım endikasyonlarını bilmek

Klinik uygulamalar ve görevler (2. ve 3. yıl)

Serebellopontin açı tümörlü hastaların 
belirlenmesi, değerlendirilmesi, konsülte 
edilmesi ve preoperatif hazırlanması
MR ve CT görüntülerinin yorumlanması

Girişimsel ve cerrahi uygulamalar (4. ve 5. yıl) Retrosigmoid yaklaşım
Tümör ve alt kranial sinirlerin subaraknoid 
disseksiyonu ve ortaya konulması
Serebellopontin köşe tümörlerinin radikal ve 
gerektiğinde subtotal çıkartılması

4. ventrikül ve pineal bölge tümörleri (Amaç 4. 
ventrikül ve pineal bölge yerleşimli tümörlü 
hastaların tedavisinde yeterliliğe ulaşmak.) Teorik bilgi (1., 2. ve 3. yıl)

Dördüncü ventrikül ve pineal bölge 
tümörlerinin epidemiyolojisi, doğal seyri, 
genetik özellikleri, patolojisi ve klinik 
özellikleri ile radyolojik ve biyokimyasal 
derecelendirilmesi
Düşük grade’li intrinsik tümörlerde cerrahi 
ve cerrahi olmayan tedavi seçenekleri
Dördüncü ventrikül ve pineal bölgeye 
ulaşmada yaklaşıma özel cerrahi anatomi 
bilgisi

Girişimsel ve cerrahi uygulamalar (4. ve 5. yıl)

Dördüncü ventrikül tümörlerine 
transvermian-transkortikal ve telovoler 
yaklaşımlar
Dördüncü ventrikül ve pineal bölge 
tümörlerinin mikroşirürjik rezeksiyonu
Dördüncü ventrikül içinde yerleşmiş 
medülloblastoma ve ependimoma gibi 
patolojilerin mikroşirürjik çıkartılması
Pineal bilgeye supraserebellar ve 
infratentoryel yaklaşım
Pineal bölgeye oksipital transtentoryel 
kombine yaklaşım

Klinik uygulamalar ve görevler (2. ve 3. yıl)

Pineal ve 4. ventrikül yerleşimli tümöre 
sahip hastaların cerrahi tedavi seçeneklerine 
göre belirlenmesi, değerlendirilmesi, 
konsülte edilmesi ve preoperatif 
hazırlanması.
MR ve CT görüntülerinin yorumlanması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tümör yerleşimine ve görüntüleme 
bilgilerine göre operatif yaklaşımın 
seçilmesi

Malign posterior fossa tümörleri (Amaç yüzeysel, 
hemisferik ve ortahat intrinsik posterior fossa 
tümörleri ve metastazlarının cerrahi tedavisinde 
yeterliliğe ulaşmak.) Teorik bilgi (1., 2. ve 3. yıl) Cerrahi endikasyonlar

Cerrahi yaklaşımın seçilmesi
Uygulamalı cerrahi anatomi bilgisi
Perioperatif bakımın temelleri
Cerrahinin komplikasyonları ve 
komplikasyonların tedavisi

Klinik uygulamalar ve görevler (2. ve 3. yıl)

Posterior fossa malign tümörlü hastaların 
belirlenmesi, değerlendirilmesi, konsülte 
edilmesi ve preoperatif hazırlanması.
MR ve CT görüntülerinin yorumlanması

Girişimsel ve cerrahi uygulamalar (4. ve 5. yıl)

Orta hat, paramedian ve retrosigmoid 
yaklaşımla yapılan posterior fossa 
kraniotomilerinde yeterliliğe ulaşmak

Kafa Tabanı Cerrahisi

Kafa Tabanı Meningiomaları (Amaç kafa kaide 
meningiomalarının tedavisinde yeterliliğe 
ulaşmaktır) Teorik bilgi (1., 2. ve 3. yıl)

Anterior, orta ve posterior fossa 
meningiomalarının epidemiyolojisi, doğal 
seyri, patolojisi ve klinik presentasyonu.
Kafa kaide meningiomalarının radikal ve 
subtotal rezeksiyonu için endikasyonlar
Radyocerrahi (gamma knife, stereotaktik 
radyocerrahi ve geleneksel radyoterapi) 
tedavi endikasyonları
Kafa kaidesi ve kraniofasiyel kemiğin 
uygulamalı cerrahi anatomi bilgisi.
Kafa tabanına yerleşmiş patoloji ve 
görüntüleme bilgisi ile ilişkili olarak optimal 
yaklaşımın seçilmesi

Klinik uygulamalar ve görevler (2. ve 3. ve 4. yıl)

Kafa kaide meningiomalı hastaların 
belirlenip değerlendirilmesi ve klinik tedavi 
edilmesi.

Anterior interhemisferik, fronto-orbital, kraniyo-
orbito-zigomatik, temporo-zigomatik, subtemporal, 
retrosigmoid ve presigmoid, transglabellar, 
transfasiyel, transnazal ve transoral yaklaşımlar
Girişimsel ve cerrahi teknik uygulamalar (4. ve 5. 
yıl)
Kafa kaide meningiomalı hastaların belirlenip 
değerlendirilmesi ve klinik tedavi edilmesi.
Cerrahinin komplikasyonları ve komplikasyonların 
tedavisi
Klinik uygulamalar ve görevler (2. ve 3. ve 4. yıl)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Anterior fossa meningiomalarının çıkartılması: 
olfaktor oluk, frontobazal, planum sfenoidale ve dış 
sfenoid kanat.
Klinoidal ve suprasellar meningiomalarının 
çıkartılması
Temporobazal ve kavernöz sinus lateral duvar 
meningiomalarının çıkartılması
Oksipital, lateral petrozal (köşe), foramen magnum, 
juguler foramen, tentoryel ve tentoryel açıklık 
meningiomalarının çıkartılması
Kavernöz sinus ve petroklival meningiomalarının 
çıkartılması
Orbital ve orbita uzanımlı meningiomaların 
çıkartılması
Hipofiz ve Sellar bölge tümörleri ( Amaç pituiter ve 
sellar bülgeden kaynak alan veya yerleşmiş tümörlü 
hastaların tedavisinde yeterliliğe ulaşmaktır.)
Teorik bilgi (1., 2. ve 3. yıl)
Pituiter ve sellar bölgenin tümörlerinin 
sınıflandırılması, epidemiyolojisi, doğal seyri, 
patolojisi ve klinik presentasyonu bilgisi.
Hipotalamik-pituiter eksen patofizyolojisi
Hipopituitarizm ve hipersekresyon sendromlu 
hastalarda hipotalamik pituiter eksenin incelenmesi
Cerrahi, radocerrahi ve adjuvan radyoterapi için 
endikasyonlar
Cerrahi yaklaşımın seçimi:sublabial, transnazal, 
transkranial ve endoskopik
Kafa tabanının uygulamalı cerrahi anatomi bilgisi
Hipotalamik pituiter eksenin oluşmuş yada olası bir 
disfonksiyonunda hastaların perioperatif tedavis.
Pituiter tümörlü hastaların devam eden bakımlarının 
nöroşirürjikal yönleri
Girişimsel ve cerrahi teknik uygulamalar (4. ve 5. 
yıl)
Pituiter fossanın transsfenoidal açılışı (mikroşirürjik 
transnazal veya sublabial)
Transsfenoidal selektif mikroadenomektomi
Adenomun endoskopik transsfenoidal çıkartılması
Adenomun transkranial (pterional yada subfrontal) 
yolla çıkartılması ve optik sinirlerin ve kiazmanın 
dekompresyonu

Perioperatif bakımın temelleri
Makroadenomanın transsfenoidal çıkartılması
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Vestibuler schwannomlar (akustik nörinomalar) 
(Amaç vestibuler schwannomalı hastaların 
tedavisinde nörroşirürjik açıdan yeterlilik 
kazanmaktır)
Teorik bilgi (1., 2. ve 3. yıl)
Sporadik ve NF II ilişkili vestibuler 
schwannomaların epidemiyolojisi, doğal seyri, 
patolojisi ve klinik presentasyonu.
Cerrahi, radyocerrahi ve konservatif tedavi için 
endikasyonlar
Serebellopontin köşe, beyin sapı ve posterior fossa 
kranial sinirlerinin uygulamalı mikroşirürjik 
anatomisi
Fasiyel sinirin intraoperatif ve BAEP 
monitörizasyonunun temelleri
Tümör büyüklüğü ve yerleşimine bağlı olarak, 
işitmeyi ve fasiyel siniri korumaya dikkat ederek 
retrosigmoid, orta fossa ve translabirintin 
yaklaşımları için endikasyonlar
Klinik uygulamalar ve görevler (2. ve 3. ve 4. yıl)
Vestibuler schwannoma cerrahisine alınan hastaların 
değerlendirilmesi ve klinik tedavisinin nöroşirürjik 
yönleri
Girişimsel ve cerrahi teknik uygulamalar (4. ve 5. 
yıl)
Retrosigmoid suboksipital yaklaşım (oturur yada 
yada yatar pozisyon): radikal yada subtotal çıkartım
Vestibuler schwannomun translabirintin çıkartılması
Diğer kafa kaide tümörleri (Amaç bening veya 
malign kafa tümörlü hastaların mutidisipliner 
tedavisinde nöroşirürjik açıdan yeterliliğe 
ulaşmaktır)
Teorik bilgi (1., 2. ve 3. yıl)
Vestibuler schwannomun orta fossa yaklaşımı ile 
çıkartılması
Diğer kranial sinir schwannomaları, kordomalar, 
paragangliomalar, adenoid kistik karsinomalar, 
anjiofibromalar ve nasofarengeal karsinomaları 
içeren kafa kaidesinin benign ve malign tümörlerinin 
epidemiyolojisi, doğal seyri, patolojisi ve klinik 
presentasyonu.
Klinik uygulamalar ve görevler (2. ve 3. ve 4. yıl)
Kafa taban kemiğinde gerektiğinde rekonstrüktif 
modelleme ile basit, pediküllü ve serbest vaskülarize 
doku transferleri kraniofasiyel tamir temellerini 
öğrenmek
Teorik bilgi (1., 2. ve 3. yıl)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Spontan, posttravmatik ve cerrahi sonrası ortaya 
çıkmış kafa tabanı defektlerinin ve BOS fistüllerinin 
açıık cerrahi ve endoskopik yntemler ile tamiri için 
endikasyonlar
Kafa tabanı ve paranazal sinüslerin uygulamalı 
cerrahi anatomi bilgisi
Kraniyofasiyel tamir ve rekonstrüksiyon-
remodelling (Amaç kafa tabanı defektlerini ve 
bozukluklarını tamir etmek ve BOS fistülü 
kaçaklarını kapatmakta yeterliliğe ulaşmaktır)
Anterior fossa ve orbito-etmoidal komplekse 
bifrontal, transglabellar yolla frontobazal 
yaklaşımlar
İnfratemporal ve pterigopalatin fossaya lateral 
yaklaşımlar
Juguler bulbus ve petroz apekse transtemporal 
yaklaşımlar
Kafa tabanına transfasiyel ve burun devirerek yüz 
ortası yaklaşımları
Girişimsel ve cerrahi teknik uygulamalar (4. ve 5. 
yıl)
Klinik uygulamalar ve görevler (2. ve 3. ve 4. yıl)
Nadir kafa tabanı tümörlerine sahip hastaların 
multidisipliner değerlendirilmesinde ve klinik 
tedavisinde nöroşirürjik yönler
Kafa kaide ve kraniofasiyel kemiklerin uygulamalı 
cerrahi anatomisi
Radyocerrahi tedavi için endikasyonlar
Kafa kaide tümörlerinin radikal ve subtotal çıkartma 
endikasyonları
Yöntemin temel kavramını bilir
Yöntemi spesifik olarak ve dataylı şekilde bilir.
Yöntemin temel kavramını bilir.

Yöntemin temel kavramını bilir
Yöntemi spesifik olarak ve dataylı şekilde bilir.

Yöntemi genel olarak bilir.

Yöntemin temel kavramını bilir

Yöntemi genel olarak bilir.
Yöntemin temel kavramını bilir
Yöntemi spesifik olarak ve dataylı şekilde bilir.

Yöntemi genel olarak bilir.
Yöntemin temel kavramını bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kafa kaide defektlerinin ve bozukluklarının 
multidisipliner tedavisinin nöroşirürjik yönleri
Girişimsel ve cerrahi teknik uygulamalar (4. ve 5. 
yıl)

Basit otolog greft ve yerine geçebileçek (fasya, 
perikranium, yağ, kemik, kıkırdak, mukozal fleb) 
elemanların küçük defektleri kapatmada kullanılması
Vaskülarize perikranial, temporal adele, galeal 
flebler ile kranioplastik kraniektomi yapılar elde 
edilen kemiklerin büyük defektleri kapatmada 
kullanılması
Anterior fossa defektlerinin endoskopik tamiri
Major kraniyo-fasiyel rezeksiyon sonrası serbest 
vaskülarize flebler ile rekonstrüksiyon
Yöntemi bilir ve cerrahi yaklaşımın temel kavramını 
bilir.

Kafa tabanını tutmuş patoloji ve görüntüleme ile 
ilişkili olarak en uygun tedavi yaklaşımının 
seçilmesi
Yöntemi spesifik olarak ve dataylı şekilde bilir.

Kraniyal ve Spinal Enfeksiyon Cerrahisi Menenjit

menenjit
Kraniyal Enfeksiyonlar
Teoriğini bilir
Geç dönem
Radyolojisini ayrıntılı ve özgün olarak bilir
Cerrahisinde uzmana yardım eder
Viral menenjit
Tbc menenjit
Postoperatif enfeksiyonlar
Erken dönem
Medikal tedavi ve takibini ayrıntılı bilir
Teoriğini bilr
Radyolojisini ayrıntılı ve özgün olarak bilir
Spinal Enfeksiyonlar
İntraserebral abse
Abse
Ensefalit
Epidural abse
Medikal tedavi ve takibini ayrıntılı şekilşde bilir
Cerrahisinde uzmana yardım eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gerekli medikal tedaviyi düzenler. Cerrahisi 
esnasında uzmana yardım eder
Teoriğini bilir.
Nörolojik muayene ile radyolojisini ayrıntılı olarak 
değerlendirir.
Teoriğini bilir
Nörolojik muayenesini, laboratuvar tetkiklerini ve 
radyolojisini ayrıntılı değerlendirir.
Cerrahisinde uzmana yardım eder
Nörolojik muayenesini, laboratuvar tetkiklerini ve 
radyolojisini ayrıntılı değerlendirir.
Teoriğini bilir

Nörolojik muayenesini, laboratuvar tetkiklerini ve 
radyolojisini ayrıntılı değerlendirir.
Cerrahisinde uzmana yardım eder
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.

Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Teoriğini bilir.
Cerrahisinde uzmana yardım eder
Olası patojene özgü antibiyotik tedavisini başlar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Olası patojene özgü antibiyotik tedavisini başlar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Radyolojik tanısını koyar, medikal tedavisine başlar.
Teoriğini bilir.
Olası patojene özgü antibiyotik tedavisini başlar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Radyolojik tanısını koyar, medikal tedavisine başlar.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Gerekli medikal tedaviyi düzenler.
Cerrahi esnasında uzmana yardım eder.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Teoriğini bilir.
Nörolojik muayene ile radyolojisini ayrıntılı olarak 
değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Klinik muayenesini yapar, teoriğini bilir.
Radyolojik tanısı için gerekli tektikleri belirler ve bu 
tetkikleri değerlendirir.
Gerekli cerrahi müdahalede uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Radyolojik incelemesini ayrıntılı olarak 
değerlendirir ve tedavisine başlar.
Gerekli cerrahi müdahalede uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Radyolojik incelemesini ayrıntılı olarak 
değerlendirir ve tedavisine başlar.
Gerekli cerrahi müdahalede uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Radyolojik incelemesini ayrıntılı olarak 
değerlendirir ve tedavisine başlar.
Gerekli cerrahi müdahalede uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir.
Radyolojik incelemesini ayrıntılı olarak 
değerlendirir ve tedavisine başlar.
Gerekli cerrahi müdahalede uzmana yardım eder.
Teoriğini bilir, laboratuvar tetkiklerini değerlendirir.
Radyolojik incelemesini ayrıntılı olarak 
değerlendirir ve tedavisine başlar.
Gerekli cerrahi müdahalede uzmana yardım eder.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.

Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.
Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.
Hastalığın teoriğini bilir, ilgili laboratuvar tetkikleri 
ve radyolojik görüntüleri değerlendirir.

Uygun medikal tedavisini başlar ve diğer branşlar ile 
koordinasyon içinde bulunur.

osteomyelit
Nöroşirürjikal girişim sonrası gelişen menenjit
Travma sonrası gelişen menenjit
Teoriğini bilir

Pyojenik Beyin Absesi
Tüberkülom

Menenjit
Osteomiyelit
Epidural Abse
Serebral Abse
Subdural Ampiyem
Viral Enfeksiyonlar
Fungal Enfeksiyonlar
Parazitik Enfeksiyonlar
Ventrikülo-Peritoneal Shunt Enfeksiyonu
Spesifik Nöroşirurjikal Girişimler İçin Profilaktik 
Antibiyotik Kullanımı
Yara Yeri Enfeksiyonu
Viral Menenjit
Tüberküloz Menenjit
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Nöroşirurjikal Girişim Sonrası Gelişen Menenjit
Bakteriyel Menenjit
Travma Sonrası Menenjit
Tekarlayan Menenjit
Pyojenik Beyin Absesi
Tüberkülom
Varicella-Zoster Lökoensefaliti
HIV Enfeksiyonu
Herpes Simpleks Ensefaliti
Creutzfeldt-jakob Hastalığı
Kriptokokkozis
Kandidiazis
Aspergillozis
Koksidioidomikozis
Aktinomikozis
Mukormikozis
Nokardiozis
Nörosistiserkozis
Toksoplazmozis
Ekinokokkozis
Amebiazis
Lyme Hastalığı
Kranyotomi
Periferik Sinir Cerrahisi
Ventrikülo-Peritoneal Shunt Ameliyatı
Erken Dönem Yara Yeri Enfeksiyonu
Geç Dönem Yara Yeri Enfeksiyonu
Spinal Epidural Abse
Vertebra Osteomiyeliti
İntervertebral Diskitis
Spontan Diskitis
Postoperatif Diskitis
Teoriğini bilir.
Ayrıntılı radyolojik tanısını yapar.
Nörolojik muayenesini yapar.

Medikal tedavisine başlar.
Teoriğini bilir.
Ayrıntılı radyolojik tanısını yapar.
Nörolojik muayenesini yapar.
Medikal tedavisine başlar.
Tanı için gerekli olan LP girişimde uzmanına yardım 
eder.

Teoriğini bilir.
Ayrıntılı radyolojik tanısını yapar.
Nörolojik muayenesini yapar.
Medikal tedavisine başlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tanı için gerekli olan LP girişimde uzmanına yardım 
eder.
Nörolojik muayenesini yapar.
Medikal tedavisine başlar.
Tanı için gerekli olan LP girişimde uzmanına yardım 
eder.
Teoriğini bilir.
Ayrıntılı radyolojik tanısını yapar.
Teoriğini bilir.
Ayrıntılı radyolojik tanısını yapar.
Nörolojik muayenesini yapar.
Medikal tedavisine başlar.
Tanı için gerekli olan LP girişimde uzmanına yardım 
eder.

Kraniyal ve Spinal Vasküler Cerrahi Kraniyal Vasküler Cerrahi Anevrizmalar Çoklu Anevrizmlar
Mikotik Anevrizmalar
Onkotik Anevrizmalar
Travmatik Anevrizmalar
Sistemik Hastalıklarla İlişkili Anevrizmalar

Arteriyovenöz Malformasyonlar (AVM'ler) Tanısını koyar, sınıflamasını yapar
Tedavisini yönetir, tedavi seçeneklerini 
tanımlar
Cerrahi tedaviyi yönetir
Komplikasyonları yönetir
Komplikasyonları ve tedavi şekillerini 
açıklar
Ameliyat öncesi tetkikleri hazırlar
Ameliyat öncesi konsültasyonları ister
Hasta yatışını yapar, dosyasını düzenler, 
anamnez alır, fizik ve nörolojik muayene 
yapar

Ameliyatta sorumlu cerrahın karşısına geçer
Komplikasyonları farkeder

Kavernomalar Ailesel ve Ailesel Omayan Kavernomalar
Dural Arteriovenöz Fistüller Karotikokavernöz Fistüller
İntrakraniyal-ekstrakraniyal by-pass cerrahisi Endikasyonlarını koyar

Tedaviyi planlar, seçenekleri belirler
Komplikasyonları yönetir

Moyamoya Hastalığı Tanısını koyar
Tedaviyi yönetir
Cerrahi tedavi seçeneklerini tanımlar
Komplikasyonları yönetir

Karotid Arter Stenozu Tanısını koyar
Tedaviyi yönetir
Cerrahi tedaviyi yönetir
Komplikasyonları yönetir

Spinal Vasküler Cerrahi Omurilik Kavernomaları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Omurilik AVM'leri Tanısını koyar

Tedaviyi yönetir
Cerrahi tedaviyi yönetir
Komplikasyonları yönetir

Spontan İntrakraniyal Kanama Tanısını koyar, ayırıcı tanısını yapar
Tedaviyi yönetir
Cerrahi tedaviyi yönetir
Komplikasyonları yönetir

Beyin İnmesi Malign Beyin Enfarktı Tanısını koyar
Cerrahi tedaviyi (dekompresif kraniyektomi) 
yönetir
Komplikasyonları yönetir

Endovasküler Nöroşirürji İntrakaraniyal Anevrizmalar
Girişimsel tedavide yeni gelişen teknolojileri izler ve 
kullanır
Anjiyografi ile tanısını koyar, komşu damarlar ile olan 
ilişkisini tanımlar
Anjiyografi ve diğer radyolojik incelemeleri bir arada 
değerlendirerek topografik anatomiyi tanımlar
Girişimsel tedavi endikasyonlarını tanımlar
Girişimsel tedaviyi yönetir
Girişimsel tedavi sırasında sorumlu hekime yardım eder
Girişimsel tedavi komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir

İntrakraniyal Arteriovenöz Malformasyonlar ve 
Fistüller

Anjiyografi ile tanısını koyar, komşu damarlar ile olan 
ilişkisini tanımlar
Anjiyografi ve diğer radyolojik incelemeleri bir arada 
değerlendirerek topografik anatomiyi tanımlar
Girişimsel tedavi endikasyonlarını tanımlar
Girişimsel tedavi sırasında sorumlu hekime yardım eder
Girişimsel tedavi komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir
Girişimsel tedaviyi yönetir

İntrakraniyal Dural Arteriovenöz Fistüller Karotikokavernöz fistüller
Anjiyografi ile tanısını koyar, topografik 
antomiyi tanımlar
Girişimsel tedavi endikasyonlarını tanımlar
Girişimsel tedavi sırasında sorumlu hekime 
yardım eder
Girişimsel tedavi komplikasyonlarını 
tanımlar ve yönetir
Girişimsel tedaviyi yönetir

Spinal Arteriovenöz Malformasyonlar
Anjiyografi ile tanısını koyar, topografik anatomiyi 
tanımlar
Girişimsel tedavi endikasyonlarını tanımlar
Girişimsel tedavi sırasında sorumlu hekime yardım eder
Girişimsel tedavi komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir
Girişimsel tedaviyi yönetir

Karotid Arter Stenozu Anjiyografi ve ultrason ile tanısını koyar
Girişimsel tedavi endikasyonlarını tanımlar
Girişimsel tedavi sırasında sorumlu hekime yardım eder
Girişimsel tedavi komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Girişimsel tedaviyi yönetir

Tanısal Nöroanjiyografi Uzmanlık eğitimi süresince 50 tanısal işlem yapar
İşlem sırasında sorumlu hekime yardım eder

Beyin İnmesi Nöroradyolojik tanısını koyar
Girişimsel tedavisini yönetir
Komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir

Kraniyal ve Spinal Tümörler Tümör Embolizasyonu Nöroradyolojik tanısını koyar
Girişimsel tedavisini yönetir
Komplikasyonlarını tanımlar ve yönetir

Omurga ve Omurilik Cerrahisi Omurga tümörleri

İnstablite
Travmatik lezyonlar
Çökme kırıkları
Kırıklı çıkıklar
Kraniyovertebral bileşke lezyonları
Patlama kırıkları
Omurga tümörleri
Teoriğini ayrıntılı ve özgün olarak bilir
Radyolojisini ayrıntılı ve özgün olarak bilir
Tanı koyar, cerrahisinde uzmana yardım eder, 
takibini yapar
Teoriğini ayrıntılı ve özgün olarak bilir

Teoriğini bilir

Teoriğini ayrıntılı ve özgün olarak bilir

Radyolojisini ayrıntılı ve özgün olarak bilir

Radyolojisini bilir

Radyolojisini ayrıntılı ve özgün olarak bilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tanı koyar, cerrahisinde uzmana yardım eder, 
takibini yapar

Tedavi seçeneklerini ayrıntılı bilir
Tanı koyar, cerrahisinde uzmana yardım eder, 
takibini yapar

Tedavi seçeneklerini ayrıntılı bilir
Tanı koyar, cerrahisinde uzmana yardım eder, 
takibini yapar

Anatomisini ayrıntılı ve özgün olarak bilir
Kitle lezyonları
İntramedüller lezyonlar
Ekstramedüller lezyonlar
Dejeneratif lezyonlar
Disk hernisi
Dar spinal kanal
Listezis
Deformite
Skolyoz
Kifoz
Travmatik lezyonlar
Servikal disk hernileri
Torakal disk hernileri
Lomber disk hernileri

Kraniyal ve Spinal Nevralji Cerrahisi Teoriğini bilir
Tanı koyar, cerrahisinde uzmana yardım eder, 
takibini yapar
Anatomisini özgün olarak bilir
Teoriğini bilir
Tanı koyar, cerrahisinde uzmana yardım eder, 
takibini yapar

Kraniyal nevraljiler
Spinal nevraljiler

Endoskopik Nöroşirürji
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji 
Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi
Bilgisayar Destekli Yol Gösterici Girişimler
Temel Teknikler Yara bakımı

Sütür atma
Lomber ponksiyon
Ventriküler ponksiyon
Hemostaz
Kraniyotomi planlama
Lokal anestezi yapma

Lokal anestezi yapma
Sinir blokajları yapma
Faset eklem blokajları yapma
Nevraljilerde blokaj yapma
Sütür atar, alır, malzeme bilgisine sahiptir
Temel hemostaz tekniklerini uygular
Tüm kraniyotomileri ayrıntılı bilir, planlar
Lokal anestezi yapar
Faset eklemleri blokajını yapar, anatomisini ayrıntılı 
bilir
Sinir bloklarını yapar, anatomisini ayrıntılı ve özgün 
olarak bilir

Bilgisayar Destekli Yol Gösterici Girişimler Stereotaktik girişimler
Endoskopi
USG
Nöronavigasyon
Ameliyat içi görüntüleme
MRG
BT
Biyopsi alma
Abse drenajı
Lezyon cerrahisi
Stereotaktik çerçeveyi kullanmayı bilir
Stereotaktik hesaplamayı yapar
Stereotaktik çerçeveyi kullanmayı bilir

Stereotaktik hesaplamayı yapar
Teoriğini bilir
Teoriğini bilir, cihazı kullanır
Teoriğini bilir

Teoriğini bilir, cihazı kullanır
Cihazı kullanır

Hidrosefali Cerrahisi Şant ameliyatları Ventriküloperitoneal şant ameliyatları
Ventriküloatrial şant amelliyatları
Ventrikülopleural şant ameliyatları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ventrikülosubgaleal şant ameliyatları

Endoskopik ameliyatlar Endoskopik III. ventrikülostomi
Endoskopik fenestrasyonlar
Endoskopik aquaduktoplasti
Endoskopik koroid pleksus koterizasyonu

Açık ventrikülostomiler
Epilepsi Cerrahisi Epilepsi Cerrahisi İnvazivv elektrod yerleştirme

İntraoperatif elektrokortikografi
Kortikal haritalama
Korpus kallosotomi
Temporal lobektomi
Amigdalohippokampektomi
Vagal sinir stimülasyonu

Pediyatrik Beyin ve Sinir Cerrahisi-
Hidrosefali ve Doğumsal Anomaliler Araknoid kist cerrahi tedavisi

Hamartmatöz lezyonların cerrahisi Lipoma cerrahisi
Hipotalamik hamartom cerrahisi
Nörenterik kist cerrahisi

Kraniyofasial gelişim anomalileri cerrahisi
Chiari malformasyonları cerrahisi
Dandy Walker Malformasyonu cerrahisi
Aqueduct stenozu cerrahisi Endoskopik teknikler

Nöral tüp defektleri cerrahisi Meningosel onarımı
Myelomeningosel onarımı

Pediyatrik Beyin ve Sinir Cerrahisi-Kafa ve 
Omurga Yaralanmaları Kafa travmaları cerrahi tedavisi Kapalı kafa travmaları tedavisi

travmatik beyin kanamaları tedavisi Subdural hematom drenajı
Epidural hematom drenajı

Omurga yaralanmaları cerrahi tedavileri Vertebra kırıkları cerrahisi servikal kırıkların cerrahi tedavisi
torakal kırıkların cerrahi tedavisi
lomber kırıkların cerrahi tedavisi

Kraniyovertebral bileşke lezyonları cerrahi ve tıbbi 
tedavileri
Travmatik dislokasyonların cerrahi tedavisi Traksiyon tedavileri

Pediyatrik Beyin ve Sinir Cerrahisi-
Supratentoriyel ve İnfratentoriyel Lezyon 
Cerrahisi Supratentoryal lezyonların cerrahi tedavisi Supratentoryal tümörlerin cerrahi tedavisi Açık mikrocerrahi

Stereotaktik cerrahi işlemler
Vasküler malformasyonların tedavisi AVM cerrahisi

Kavernoma cerrahisi
Anevrizma cerrahisi

İnfratentoryal lezyonların cerrahi tedavisi İnfratentoryal Vasküler malformasyonların tedavisi
İnfratentoryal tümör cerrahisi AVM cerrahisi

Kavernoma cerrahisi
Anevrizma cerrahisi

Pediyatrik Beyin ve Sinir Cerrahisi-Omurga 
ve Omurilik Cerrahisi Deformite cerrahisi Kifotik deformitelerin cerrahi tedavisi

Skolyoz cerrahi tedavisi
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Listezis ve ilişkili deformitelerin cerrahi tedavisi

Tümör cerrahisi Omurga tümörlerini cerrahi tedavisi Vertebra rezeksiyonları
Metastatik tümör cerrahisi

Omurilik tümörleri cerrahi tedavisi Ekstradural tümörlerin cerrahi tedavisi
İntradural tümörlerin cerrahi tedavisi

Nöromonitorizasyon teknikleri
Konjenital anomalilerin cerrahi tedavisi Split kord malformasyonlarının cerrahi tedavisi

Tethered kord cerrahisi
Kraniyal ve Spinal Vasküler Cerrahi
Cerrahi Görevler/Supratentoriyal 
Lezyonlar
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