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CERRAHİ	  ONKOLOJİ	  EĞİTİMİ	  
ÇEKİRDEK	  EĞİTİM	  PROGRAMI	  ÇALIŞTAYI	  
	  
ANTALYA-‐	  2010	  
	  
CERRAHİ	  ONKOLOJİ	  ÇEKİRDEK	  EĞİTİM	  PROGRAMI	  
	  
	  

I.	  YAPISAL	  VE	  ORGANİZASYONEL	  NİTELİKLER	  
A.	  Eğitimin	  vizyonu	  
Kanser	   ile	   oluşum	   mekanizmalarını	   bilerek	   ve	   tedavi	   seçeneklerini	   uygun	   şekilde	  

kullanarak	  mücadele	  edilir.	  
	  	  	  	   Amaç;	  cerraha	  üst	  düzey	  teknik	  -‐	  sanatsal	  becerinin	  yanısıra	  temel	  onkoloji,	  cerrahi	  dışı	  
tedaviler	  ve	  multidisipliner	  çalışma	  konularında	  bilgi	  ve	  tecrübe	  kazandırmaktır.	  

	  
B.	  Tanım	  ve	  İlgi	  Alanları	  
Cerrahi	  onkolog	  solid	  kanserlerin	  cerrahi	  tedavisi	  ile	  uğraşan	  bir	  onkolog	  olmalıdır.	  Uğraş	  

alanları	   özofago-‐gastrointestinal	   traktus,	   endokrin	   organlar,	   cilt,	   mezankimal	   ve	   yumuşak	  
dokulardır.	  
	  

C.	  Eğitimin	  yapısı	  
	  	  	  	   Genel	   cerrahi	   uzmanlık	   eğitiminin	   üzerine	   2	   yıl	   olarak	   yapılır.	   Bu	   sürenin	   en	   az	   18	   ayı	  
klinik	  cerrahi	  onkoloji	  eğitimine	  ayrılır.	  Geri	  kalan	  sürede	  ise	  onkoloji	   ile	   ilgili	  cerrahi	  ve	  cerrahi	  
dışı	  birimlerde	  rotasyon,	  klinik/laboratuar	  araştırmaları	  yapılır.	  
	  	  	  	  

D.Eğitim	  kurumu	  (fakülte/eğitim	  hastanesi)	  
	  	  	  	   Medikal	   onkoloji,radyasyon	   onkolojisi,anestezi	   ve	   reanimasyon,	   gastroenteroloji,	  
endokrinoloji,	   modern	   imkanlara	   sahip	   radyoloji,	   patoloji,	   nükleer	   tıp	   ve	   yoğun	   bakım	   ve	  
kanserle	   ilgili	   diğer	   birimlerin	   bulunduğu	   bir	   merkez	   olmalıdır.Yeterli	   tıbbi	   kütüphanesi	   ve	  
literatüre	  on-‐line	  ulaşabilme	  imkanları	  olmalıdır.	  
	  

E.	  Fakülte/Hastane	  
Cerrahi	  onkoloji	  eğitimi	  alacak	  araştırma	  görevlisi/asistan’a	  temel	  ve	  klinik	  araştırmalara	  

ulaşabilme	   imkanı	   sağlanmalı	   ve	   tecrübeli	   araştırıcılar	   nezaretinde	   araştırma	   projelerine	  
katılmasını	  teşvik	  etmelidir.	  

	  
F.	  Bilimdalı/klinik	  
Eğitici	   olarak	   en	   az	   2	   	   cerrahi	   onkoloğun	  bulunduğu	   ve	   eğiticilerin	   zamanlarıının	  büyük	  

kısmını	  eğitime	  ayırdıkları	  bir	   klinik	  olmalıdır.	  Enaz	  haftada	  bir	  defa	  eğitici	   ve	  asistan	  bir	  araya	  
gelerek	   asistanın	   yaptığı/yapacağı	   ameliyatları	   değerlendirmelidir.	   Asistan	   karnesi	   yılda	   iki	   kez	  
değerlendirilmelidir.	  
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G.	  Bilimdalı/Klinik	  
Onkolojiyle	   ilgili	   temel	   ve	   klinik	   çalışmaların	   yapıldığı	   yerler	   olmalıdır.	   Yeterli	   sayı	   ve	  

çeşitlilikte	  tümör	  hastasına	  sahip	  olmalıdır.	  Konuyla	  ilgili	  bir	  kuruluş	  (cerrahi	  onkoloji	  
derneği	  vb)	  tarafından	  periyodik	  olarak	  denetlenmelidir.	  
	  

II.	  AMAÇLAR	  -‐	  HEDEFLER	  
	  

A.	  Klinik	  bilgi,beceri	  ve	  uygulama	  ile	  ilgili	  hedefler	  	  
	  	  	  	   	  

• Kanserin	  cerrahi	  tedavisi	  için	  gerekli	  olan	  teknik	  ve	  sanatsal	  niteliklerin	  kazandırılması	  
• Kompleks	   ve	   rekürren	   tümörlerde	   özelliği	   olan	   ve	   sık	   yapılmayan	   ameliyatların	  

öğretilmesi	  
• Az	  rastlanan	  tümörlerin	  tanı	  ve	  tedavisinin	  öğretilmesi	  
• Kanserin	   evrelenmesi	   ve	   hastalık	   sürecinde	   gerekli	   olacak	   tedavi	   seçeneklerinin	  

öğrenilmesi	  
• Ameliyat	  dışı	  tedavi	  seçeneklerinin	  ve	  bunların	  komplikasyonlarının	  öğrenilmesi	  	  	  
• Ameliyat	  dışı	  tedavilerin	  cerrahi	  ile	  kombine	  kullanımının	  öğrenilmesi	  
• Ameliyatlı	  ve	  ameliyat	  dışı	  palyasyon	  yöntemlerinin	  öğrenilmesi	  
• Tümör	  biyolojisi,	  tümör	  immünolojisi,	  moleküler	  onkoloji,	  genetik,	  karsinogenez,	  kanser	  

epidemiyolojisi,	  tümör	  belirteçleri	  ve	  tümör	  patolojisi	  konularında	  bilgi	  sahibi	  olunması	  
	  

B.	  Araştırmacılık	  hedefleri	  
• Veritabanı	  oluşturulması	  ve	  uygulanmasının	  öğrenilmesi	  
• Klinik	  ve	  deneysel	  kanser	  araştırması	  yapmanın	  öğrenilmesi	  
• Yayınlanmış	  araştırmaları	  değerlendirecek	  istatistik	  bilgisine	  sahip	  olunması	  
• Temel	   bilimlerde	   sağlanan	   gelişmelerin	   kliniğe	   uygulanmasının	   öğrenilmesi	   eğiticilik	  

hedefleri	  
• Multimodal	   tedavi	   hakkında	   hastaları	   ve	   diğer	   personeli	   (doktor,	   onkoloji	   hemşiresi,	  

enterostomal	  terapist	  vb.)	  eğitecek	  kadar	  bilgi	  ve	  tecrübe	  edinilmesi	  	  
• Kanserle	  ilgili	  toplumsal	  eğitim(korunma,	  önlenme)	  ve	  tarama	  programları	  oluşturma	  ve	  

uygulama	   konusunda	   bilgi	   ve	   tecrübe	   edinilmesi	   onkoloji	   ekibine	   liderlik	   etmek	  
konusunda	  hedeflerin	  öğrenilmesi	  

• Kanser,hasta	   bakımı	   ve	   onkolojik	   araştırmalar	   konularında	   interdisipliner	   toplantı	   ve	  
tartışmaların	  düzenlenmesi	  

• Kanserle	   ilgili	   kurumsal	   program	   oluşturulması	   (tümör	   bankası	   oluşturulması	   da	   dahil	  
olacak	  şekilde)	  

• Hasta	  ve	  ailelerine	  yönelik	  psikososyal	  ve	  rehabilitatif	  programların	  düzenlenmesi	  
	  

III.	  TEMEL	  BİLİMSEL	  EĞİTİM	  
Kanser	   tedavisi	   ancak	   kanserin	   oluşumu,davranışı	   ve	   tedavi	   seçenekleri	   konusunda	  

yeterli	  bilgi	  sahibi	  olunarak	  yapılabilir.	  
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A.	  Malign	  hastalıkların	  etyoloji	  ve	  epidemiyolojisi	  
• Karsinogenezde	  etkili	  çevresel	  ve	  genetik	  faktörler	  
• Kanser	  oluşumunda	  risk	  faktörleri	  
• Epidemiyolojik	  terminoloji	  

	  
B.	  Malign	  hastalıklarda	  doğal	  seyir	  ve	  prognoz	  

• Predispozan	  faktörler	  ve	  durumlar	  
• Prognostik	  ve	  prediktif	  faktörler	  
• Kalıtsal	  malign	  hastalığın	  genetik	  özellikleri	  
• Kanserin	  herediter	  ve	  sporadik	  şekilleri	  arasındaki	  farklar	  
• Lokal,	  bölgesel	  ve	  uzak	  metastaz	  mekanizmaları	  	  

	  
C.	  Kanser	  biyolojisi	  

• Hücre	   kinetiği,proliferasyonu,apopitozis,	   hücre	   proliferasyonu	   ve	   ölümü	   arasındaki	  
dengenin	  özellikleri	  

• Anjiogenez,	  lenfanjiogenez	  
• Genomun	  korunması	  ve	  devamlılığının	  sürdürülmesi	  ile	  ilgili	  mekanizmalar	  
• Hücre	  içi	  sinyal	  iletimi	  ve	  hücrelerarası	  adezyon	  mekanizmaları	  
• Cerrahi	  uygulamaların	  kanser	  biyolojisine	  etkileri	  	  

	  
D.	  Tümör	  immunolojisi	  
	  
• İmmun	  sistemin	  hücresel	  ve	  humoral	  bileşenleri	  
• İmmun	  sistemin	  düzenleyici	  mekanizmaları	  
• Tümörün	  antijenik	  özellikleri	  
• İmmun-‐aracılıklı	  antitümör	  sitotoksisite	  
• Sitokinlerin	  tümör	  üzerine	  etkileri	  
• Tümörün	  antitümöral	  immun	  mekanizmalara	  etkileri	  
• Cerrahi	  ve	  cerrahi	  ile	  ilişkili	  girişimlerin	  immun	  sistem	  üzerine	  potansiyel	  etkileri	  	  
	  
E.	  Kanser	  tedavisinin	  temel	  ilkeleri	  	  
• Cerrahi	   tedavi,	   	   Radyoterapi,	   Kemoterapi,	   İmmunoterapi	   ve	   Endokrin	   tedavilerin	   temel	  

ilkeleri	  
• Tedavi	  seçeneklerinin	  değerlendirilmesi	  
• Tedavilerin	  yan	  etkilerinin	  öğrenilmesi	  
• Cerrahi	  ve	  cerrahi	  dışı	  tedavilerin	  etkileşimleri	  
• Destekleyici,	  palyatif	  ve	  acil	  durum	  tedavileri	  	  

	  
F.	  Klinik	  çalışmalar	  ve	  kanıta	  dayalı	  tıp	  
• Kanser	  araştırmaları	  hakkında	  geniş	  bilgi	  sahibi	  olmalı	  
• Çalışma	  verilerini	  değerlendirmeyi,	  bir	  klinik	  çalışmayı	  planlayıp	  uygulamayı	  ve	  laboratuar	  

çalışmalarını	  takip	  edip	  sonuçlarını	  klinikte	  uygulamayı	  öğrenmeli	  
• Bu	  çalışmalar	  sırasında	  etik	  kuralları	  öğrenmeli	  ve	  uygulamalı	  	  
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G.	  Yayınlanmış	  bir	  çalışmanın	  değerlendirilmesi	  
• İstatistiksel	  metodlar	  açısından	  	  
• Deneklerin	  dahil	  edilme/çıkarılma	  kriterleri	  açısından	  
• Çalışmanın	  değerinin/gücünün	  değerlendirilmesi	  
• Tedavinin	  uygunluğu	  açısından	  
• Denek	  sayısı	  açısından	  
• Tedavinin	  rölatif	  ve	  kesin	  faydaları	  açısından	  
• İstatistik	  ve	  kesin	  anlamlılık	  arasındaki	  fark	  açısından	  değerlendirebilmeli	  

	  
H.	  Bir	  klinik	  çalışmanın	  oluşturulması	  
• Prospektif	  veritabanı	  oluşturulması	  ve	  uygulanması	  
• Biyoistatistiğin	  basit	  ilkeleri	  ve	  sık	  kullanılan	  istatistiksel	  analizlerin	  öğrenilmesi	  
• Araştırmaların	  etik	  ve	  hukuki	  yönlerinin	  değerlendirilmesi	  	  
• En	   az	   bir	   bilimsel	  makaleyi	   (orijinal	   araştırma,	   kapsamlı	   bir	   derleme	   yada	  meta	   analiz)	  

hazırlayıp	  yayınlayabilmeli	  
	  

IV.	  TEMEL	  KLİNİK	  EĞİTİM	  
Eğitim	   bitiminde	   tek	   başına	   yada	   interdisipliner	   onkoloji	   grubunun	   bir	   elemanı	   olarak	  

aşağıdaki	  konularla	  ilgili	  yeterli	  bilgi/beceri	  ve	  tecrübeye	  sahip	  olunmalıdır.	  
	  

A.	  Klinik	  eğitimin	  amaçları	  
• Kanserin	  belirti	  ve	  bulgularının	  tanınması	  
• Tanı,	  evreleme	  ve	  sınıflama	  ilgili	  	  algoritma	  oluşturulması	  
• Multidisipliner	  yaklaşımın	  kavranması	  ve	  öncelikli	  ve	  uygun	  tedaviyi	  belirleyebilmesi	  
• Prognoz	  değerlendirmesini	  yapabilmesi	  
• Ameliyat	  sonrası	  bakımın	  yönetilmesi	  
• Hasta	  takiplerinin	  düzenlenip	  uygulanması	  
• Kurum	   içi	   uygulamalar	   için	   uluslar	   arası	   veya	   ulusal	   kılavuzlardan	   yararlanarak	   uygun	  

kılavuzlar	  oluşturulması	  
• Cerrahi	  tedavinin	  komplikasyonları	  ile	  uğraşabilmeli	  
• Cerrahi	  uygulamanın	  hayat	  kalitesine	  etkilerini	  değerlendirebilmeli	  
• Hasta	  ve	  yakınlarıyla	  uygun	  ve	  etkin	  iletişim	  kurabilmeli	  
• Yaşamın	   son	   dönemindeki	   hastalar	   ve	   bu	   hastaların	   yakınlarıyla	   iletişim	   ve	   psikolojik	  

yaklaşımın	  yönetilmesi	  
• Tıbbi	   uygulamalar	   sırasında	   medikal	   etik	   ve	   hasta	   haklarına	   uygun	   davranma	  

alışkanlığının	  kazandırılması	  
	  

B.	  Kanser	  Cerrahisi	  Uygulamaları	  
Cerrahi	   onkolog	   kendi	   alanındaki	   az	   yapılan	   ve	   özellikli	   ameliyatlar	   hakkında	   bilgi	   ve	   tecrübe	  
sahibi	  olmalıdır.	  
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1.	  Cerrahi	  eğitimin	  amaçları	  
Radikal	  girişimler,	  organ	  ve	  fonksiyon	  koruyucu	  cerrahi,	  temel	  rekonstrüktif	  cerrahi,	  lenf	  

nodu	   diseksiyonları,	   metastaz	   cerrahisi,	   palyatif	   girişimler,	   teknik	   ve	   teknolojik	   gelişmeleri	  
uygulama	  becerilerinin	  geliştirilmesidir	  

2.	  Cerrahi	  uygulanmaların	  yeterliliği	  
Bu	  yeterliliğin	  kazanılması	  için	  en	  az	  120	  kanser	  ameliyatının	  yapılması/asistansı	  önerilir.	  

Bu	  ameliyatların	  en	  az	  yarısı	  asistan	  tarafından	  yapılmalı	  ve	  karnesine	  işlenmeli	  
	  
Aşağıdaki	  puanlamaya	  göre	  en	  az	  180	  puanlık	  işlem	  yapılmalıdır.	  

	  
	   	   	  

	  
	  
	   3.	  Modüller	  

Bu	  modüllerden	  enaz	  bir	  tanesinde	  yeterli	  tecrübe	  sahibi	  olunmalıdır.	  
	  
a.	  Melanoma	  ve	  Sarkoma	  Modülü	  

	  
	   Önerilen	  Sayı	  
Melanom	  eksizyon	   5	  
İnguinal	  lenfatik	  diseksiyon	   5	  
Melanom	  için	  SLND	  	   5	  
Rejyonel	  perfüzyon(opsiyonel)	   5	  
Abdominal	  sarkom	  rezeksiyonu	   5	  
Gövde	  ve	  ekstremite	  sarkom	  cerrahisi	   5	  

	   	  
b.	  Gastrointestinal	  Cerrahi	  Modülü	  
	  
	   Önerilen	  sayı	  
Özofajektomi	   3	  
Gastrektomi+LND	   5	  
Whipple	  ameliyatı	   5	  
Major	  karaciğer	  rezeksiyonu(en	  az	  3	  segment)	   5	  
Kolon	  rezeksiyonu	   5	  
Rektum	  rezeksiyonu	   5	  
Peritoneal	  perfüzyon	   3	  
Peritonektomi	   3	  
Palyatif	  işlemler	   10	  
Laparoskopinin	  tanı,	  evreleme	  ve	  tedavi	  
amaçlı	  kullanımı	  

20	  

	  
	  
	  

Major	  ameliyata	  asistans	  	  	  	  	  	  	  	   1	  Puan	  
Major	  ameliyatın	  yapılması	  	  	  	  	  	   2	  Puan	  
Major	  ameliyatın	  yaptırılması	  	  	   3	  Puan	  
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c.	  Endokrin	  -‐	  meme	  cerrahisi	  modülü	  
	  
Total	  Tiroidektomi	   10	  
Modifiye	  Radikal	  Boyun	  disk	   5	  
Adrenalektomi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  
Mastektomi	  +	  axiller	  diseksiyon	  	  	  	   10	  
Meme	  koruyucu	  cerrahi	   10	  
Meme	  kanseri	  için	  SLND	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10	  

	  
	  
d.	  Önerilen	  uygulamalar	  modülü	  

	   	  
Diagnostik	  ve	  terapotik	  amaçlı	  USG	  kullanımı	  
Gastrointestinal	  kanalın	  endoskopik	  işlemleri	  
Sistemik	  ve	  rejyonel	  tedavi	  amaçlı	  kateter	  yerleştirilmesi	  
Radioguided	  cerrahinin	  öğrenilmesi	  ve	  kullanımı	  
RFA,kryocerrahi,intraperitoneal	  hipertermikKT,izole	  organ	  ve	  doku	  perfüzyonu	  vb.lerinin	  
öğrenilmesi	  
	  
4.	  Rotasyonlar	  

	  	  
	   Süre	  
Tıbbi	  onkoloji	   	   1	  ay	  
Radyasyon	  onkolojisi	   1	  ay	  
Tıbbi	  genetik,	  Temel	  onkoloji,	  İmmünoloji,	  Moleküler	  
onkoloji	  v.b.	  Temel	  bilimlerden	  birinde	  	   	  

2	  ay	  

	   	  
5.	  Konferanslar	  ve	  multidisipliner	  toplantılara	  katılım	  

	  
En	  az	  2	  kongreye	  katılmalı,	  bunlardan	  en	  az	  birinde	  sözel	  bildiri	  sunmalıdır.	  	  
Uluslar	  arası	  kongreye	  katılması	  teşvik	  edilmelidir	  
Düzenli	   yapılan	   tümör	   konseylerinde	   en	   az	   30	   hasta	   sunulmalı	   ve	   buradaki	   tartışmalara	  
katılmalıdır	  
	  

6.	  Bilimsel	  araştırmalara	  katılım	  
	  

Etik	  komiteye	  en	  az	  bir	  çalışma	  protokolü	  hazırlayıp	  sunulmalı	  
Bir	  onkoloji	  çalışmasının	  hazırlanıp	  uygulanmasında	  ve	  sonuçlarının	  değerlendirilip	  sunulmasında	  
görev	  alınmalı	  
Tez	  ile	  ilgili	  çalışmalar	  Tıpta	  Uzmanlık	  Tüzüğünün	  ilgili	  maddelerine	  göre	  yapılacaktır.	  
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MEKAN	  VE	  DONANIM	  ÖZELLİKLERİ	  

	  

1. Medikal	   onkoloji,	   radyasyon	   onkolojisi,	   anestezi	   ve	   reanimasyon,	   gastroenteroloji,	  

endokrinoloji,	  modern	   imkanlara	   sahip	   radyoloji,	   patoloji,	   psikiyatri,	   plastik	   cerrahi,	  

nükleer	   tıp	   ve	   yoğun	  bakım	  ve	   kanserle	   ilgili	   diğer	  birimlerin	  bulunduğu	  bir	  merkez	  

olmalıdır.	  

2. Yeterli	  tıbbi	  kütüphanesi	  ve	  literatüre	  on-‐line	  ulaşabilme	  imkanları	  olmalıdır.	  

3. Araştırma	  için	  moleküler	  biyoloji	  laboratuarına	  sahip	  olması	  gerekir	  

4. Endoskopi	  laboratuarına	  sahip	  olması	  gerekir	  

5. En	  az	  400	  yataklı	  bir	  kurum	  olmalıdır.	  

6. Aynı	   zamanda	   genel	   cerrahi	   uzmanlık	   eğitimi	   veren	   bir	   kurum	   olmalıdır	   ve	   genel	  

cerrahi	  yatağı	  asgari	  60	  olmalıdır.	  

7. Genel	  cerrahi	  bölümünde	  asgari	  5	  öğretim	  üyesi	  bulunmalıdır.	  

8. Cerrahi	  onkoloji	  bilim	  dalında	  asgari	  2	  öğretim	  üyesi	  bulunmalıdır.	  

9. Genel	  cerrahi	  bölümünde	  son	  5	  yılda	  yapılan	  kanser	  ameliyatı	  sayısı	  500	  olmalıdır	  

10. Cerrahi	   Onkoloji	   Bilim	   Dalı	   başkanı	   	   Genel	   Cerrahi	   ve	   Cerrahi	   Onkoloji	   uzmanı	  

olmalıdır	  

11. Cerrahi	  Onkoloji	  Bilim	  Dalı	  başkanı	  Cerrahi	  Onkoloji	  Derneği	  üyesi	  olmalıdır	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
KLİNİK GÖREVLER Karaciğer kanserini yönetir Tanı koyar Primer karaciğer kanserlerinin epidemiyolojisini bilir

Öykü alır Karaciğer kanserlerinin semptomlarını bilir
Risk gruplarını belirler
Benign ve malign lezyonlara ait semptomları 
ayırt eder

Fizik muayene yapar Sistemik muayene yapar
Primer ve sekonder karaciğer kanserlerinin 
bulgularını bilir

Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir

Görüntüleme yöntemlerini yönetir
Görüntüleme yöntemlerinin endikasyonlarını 
bilir
Görüntüleme sonuçlarını yorumlar

Girişimsel yöntemleri yönetir Tanısal biyopsi endikasyonlarını bilir
Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler

Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister
Uygun karaciğer rezervi olmayan hastalarda karaciğer 
hacmini artıracak girişimsel yöntemleri yönetir

Ameliyat yapar
Anatomik ve nonanatomik karaciğer rezeksiyonlarını bilir 
ve yapar
Tanısal/Evreleme amaçlı laparoskopiyi bilir ve gereğinde 
yapar
Lokal ablatif girişimleri cerrahi yöntemlerle birlikte 
uygulamasını bilir ve uygular
İntravasküler bölgesel kemoterapi yöntemlerini bilir ve 
uygular

Ameliyat sonrası izlem ve bakım yapar Ameliyat sonrası yoğun bakım tedavi ve izlemini yönetir
Gelişebilecek komplikasyonları bilir, tanır ve yönetir

Ameliyat dışı tedavi yöntemlerini yönetir

Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda 
kemoembolizasyon, radyofrekans ablasyonu, radyonüklid 
ablasyonu, alkol enjeksiyonu gibi girişimleri yönetir
O an için cerrahi uygun olmayan hastalarda tümör 
küçültücü yöntemleri(kemoterapi, kemoembolizasyon vb) 
yöneterek hastayı cerrahi girişim için uygun hale getirecek 
uygulamaları bilir ve yapar
Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda adjuvan tedavileri 
yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Hastanın evresine göre prognozu tayin eder

Uzun dönem izlem yapar
Meme Kanserini Yönetir Tanı koyar Tarama programlarını bilir ve uygulamalarında yer alır

Öykü alır Semptomları açıklar
Benign ve malign lezyonlara ait semptomları 
ayırt eder
Risk belirler

Fizik Muayene Yapar Sistemik muayene yapar
Meme, aksilla ve supraklaviküler bölge 
muayenesi yapar

Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir

Görüntüleme yöntemlerini değerlendirir
Görüntüleme yöntemlerinin endikasyonlarını 
bilir
Görüntüleme sonuçlarını yorumlar

Girişimsel yöntemleri yönetir
Palpe edilebilir lezyonlarda uygun biyopsi 
yöntemini belirler

Patoloji sonuçlarını değerlendirir
Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler

Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır
O an için cerrahi uygun olmayan hastalarda neoadjuvant 
tedaviyi yönetir

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar Mastektomi yapar
Aksiller diseksiyon yapar
Meme koruyucu cerrahi yapar
Sentinel nod biyopsisi yapar
Meme rekonstrüksiyon yöntemlerini bilir

Ameliyat sonrası bakım ve izlem yapar

Adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognoz tayini yapar

Uzun dönem izlem yapar
Tiroid/Paratiroid kanserlerini yönetir Tanı koyar Öykü alır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Fizik Muayene Yapar
Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir
Görüntüleme yöntemlerini değerlendirir
Girişimsel yöntemleri yönetir
Patoloji sonuçlarını değerlendirir
İnce iğne aspirasyon biyopsisini bilir ve gereğinde yapar

Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler
Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar Total tiroidektomi yapar
Boyun diseksiyonu yapar
Paratirodektomi yapar

Ameliyat sonrası bakım ve izlem yapar

Adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognoz tayini yapar

Uzun dönem izlem yapar
Pankreas kanseri Tanı koyar Öykü alır

Fizik muayene yapar
Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir
Görüntüleme yöntemlerini yönetir
Endoskopik yöntemleri yönetir

Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler
Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır
Malnutrisyonlu hastalarda gerekli beslenme destek 
tedavisini planlar

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar
Pankreatikoduodenektomi, total pankreatektomi, distal 
pankreatektomi yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Radikal cerrahi mümkün olmayan hastalarda palyatif 
ameliyatları yapar
Tanısal/Evreleme amaçlı laparoskopiyi bilir ve gereğinde 
yapar

Ameliyat sonrası izlem ve bakım yapar Ameliyat sonrası yoğun bakım tedavi ve izlemini yönetir
Gelişebilecek komplikasyonları bilir, tanır ve yönetir

Ameliyat dışı tedavi yöntemlerini yönetir
Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda endoskopik ve 
girişimsel radyolojik palyasyon yöntemlerini yönetir
Cerrahi yapılan hastalarda adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognozu tayin eder

Uzun dönem izlem yapar
Mide kanserini yönetir Tanı koyar Mide kanserlerinin epidemiyolojisini bilir

Öykü alır
Fizik muayene yapar
Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir
Görüntüleme yöntemlerini yönetir
Endoskopik yöntemleri yönetir

Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler
Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır
Malnutrisyonlu hastalarda gerekli beslenme destek 
tedavisini planlar

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar Total gastrektomi yapar
Distal/proksimal/parsiyel gastrektomi yapar
Hastaya uygun, bölgesel lenf nodu diseksiyonu yapar
Kombine rezeksiyonları yapar
Tanısal/Evreleme amaçlı laparoskopiyi bilir ve gereğinde 
yapar

Ameliyat sonrası izlem ve bakım yapar Ameliyat sonrası yoğun bakım tedavi ve izlemini yönetir
Gelişebilecek komplikasyonları bilir, tanır ve yönetir

Ameliyat dışı tedavi yöntemlerini yönetir
Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda endoskopik ve 
girişimsel radyolojik palyasyon yöntemlerini yönetir
Cerrahi yapılan hastalarda adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognozu tayin eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Uzun dönem izlem yapar
Kolorektal kanseri yönetir Tanı koyar Kolorektal kanserlerin epidemiyolojisini bilir

Öykü alır
Fizik muayene yapar
Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir
Görüntüleme yöntemlerini yönetir
Endoskopik yöntemleri bilir

Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler
Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar
Sağ/Sol hemikolektomi, Anterior/Aşağı anterior 
rezeksiyon, Abdominoperineal rezeksiyon yapar
Total mezorektal eksizyon tekniğini bilir ve yapar
İleoanal anastomoz tekniklerini bilir ve yapar
Anal kanal kanserlerinin cerrahi tedavisini bilir ve yapar

Ameliyat sonrası izlem ve bakım yapar Ameliyat sonrası yoğun bakım tedavi ve izlemini yönetir
Gelişebilecek komplikasyonları bilir, tanır ve yönetir

Ameliyat dışı tedavi yöntemlerini yönetir
Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda endoskopik ve 
girişimsel radyolojik palyasyon yöntemlerini yönetir
Cerrahi yapılan hastalarda adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognozu tayin eder

Uzun dönem izlem yapar
Özofagus kanserini yönetir Tanı koyar Özofagus kanserlerinin epidemiyolojisini bilir

Öykü alır
Fizik muayene yapar
Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir
Görüntüleme yöntemlerini yönetir
Endoskopik yöntemleri bilir

Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler
Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır
Malnutrisyonlu hastalarda gerekli beslenme destek 
tedavisini planlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
O an için cerrahi uygun olmayan hastalarda neoadjuvant 
tedaviyi yönetir

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar Total özofajektomi(torakotomili veya torakotomisiz) yapar
Radikal total özofajektomi(3 alan diseksiyonlu) yapar
Özofajektomi sonrası rekonstrüksiyon yöntemlerini bilir ve 
uygular

Ameliyat sonrası izlem ve bakım yapar Ameliyat sonrası yoğun bakım tedavi ve izlemini yönetir
Gelişebilecek komplikasyonları bilir, tanır ve yönetir

Ameliyat dışı tedavi yöntemlerini yönetir
Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda endoskopik ve 
girişimsel radyolojik palyasyon yöntemlerini yönetir
Cerrahi yapılan hastalarda adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognozu tayin eder

Uzun dönem izlem yapar
Malign Melanomu yönetir Tanı koyar Öykü alır

Fizik Muayene Yapar
Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir
Girişimsel yöntemleri yönetir Uygun biyopsi yöntemlerini bilir ve uygular
Görüntüleme yöntemlerini değerlendirir
Patoloji sonuçlarını değerlendirir

Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler
Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar
Geniş eksizyon ve rekonstrüksiyon yöntemlerini bilir ve 
yapar
Sentinel lenf nodu biyopsisini bilir ve uygular
Bölgesel lenf nodu diseksiyonunu bilir ve yapar
Bölgesel kemoterapi uygulamalarını bilir ve yapar

Ameliyat sonrası bakım ve izlem yapar Gelişebilecek komplikasyonları bilir, tanır ve yönetir

Adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognoz tayini yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Uzun dönem izlem yapar
Safra kesesi ve safra yolları 
kanserlerini yönetir Tanı koyar Öykü alır

Fizik muayene yapar
Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir
Görüntüleme yöntemlerini yönetir
Endoskopik yöntemleri yönetir

Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler
Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar
Hiler tümörlerde safra yolları ve gerektiğinde karaciğer 
rezeksiyonu yapar
Bilio-enterik rekonstrüksiyon tekniklerini bilir
Radikal kolesistektomi(bölgesel lenf nodu diseksiyonu 
dahil) yapar
Tanısal/Evreleme amaçlı laparoskopiyi bilir ve gereğinde 
yapar

Ameliyat sonrası izlem ve bakım yapar Ameliyat sonrası yoğun bakım tedavi ve izlemini yönetir
Gelişebilecek komplikasyonları bilir, tanır ve yönetir

Ameliyat dışı tedavi yöntemlerini yönetir
Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda endoskopik ve 
girişimsel radyolojik palyasyon yöntemlerini yönetir
Cerrahi yapılan hastalarda adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognozu tayin eder

Uzun dönem izlem yapar
Yumuşak doku sarkomlarını yönetir Tanı koyar Öykü alır

Fizik Muayene Yapar
Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir
Girişimsel yöntemleri yönetir
Görüntüleme yöntemlerini değerlendirir
Patoloji sonuçlarını değerlendirir

Fizik Muayene yapar
Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler

Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır
O an için cerrahi uygun olmayan hastalarda neoadjuvant 
tedaviyi yönetir

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar
Tümörün yerleşimine ve evresine göre güvenli cerrahi 
sınırlarla tümörü çıkarır

Gerektiğinde rekonstrüksiyon yöntemlerini bilir ve uygular
Bölgesel kemoterapi yöntemlerini bilir ve uygular

Ameliyat sonrası bakım ve izlem yapar

Adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognoz tayini yapar

Uzun dönem izlem yapar
Adrenal tümörleri yönetir Tanı koyar Öykü alır

Fizik muayene yapar
Gerekli biyokimyasal ve hematolojik tetkikleri ve tümör 
belirteçlerini değerlendirir
Görüntüleme yöntemlerini değerlendirir

Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler
Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır

Ameliyata hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar Adrenalektomi yapar
Kombine rezeksiyonları yapar

Ameliyat sonrası izlem ve bakım yapar

Ameliyat dışı tedavi yöntemlerini yönetir

Hastanın evresine göre prognozu tayin eder

Uzun dönem izlem yapar
Regional kanser tedavisini yönetir Cerrahi tedaviyi planlar Hangi cerrahi yöntemin hastaya uygun olduğunu belirler

Uygun cerrahi yöntemleri hastaya açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Planlama sürecine hastayı dahil eder
Gerektiğinde diğer disiplinlerle tartışır

Cerrahiye hazırlar Hastayı psikolojik ve tıbbi olarak ameliyata hazırlar
Eşlik eden sorunları olan hastalarda gerekli 
konsültasyonları ister

Ameliyat yapar
Hipertermik peritoneal perfüzyon ve hipertermik ekstremite 
perfüzyonunu bilir ve uygular
Peritonektomi ve diğer kombine rezeksiyonları bilir ve 
gereğinde uygular
Vasküler cerrahi temel ilkelerini bilir ve uygular

Ameliyat sonrası bakım ve izlem yapar

Adjuvan tedaviyi yönetir

Hastanın evresine göre prognoz tayini yapar

KLİNİK GİRİŞİM GÖREVLERİ
Endoskopik uygulamaları bilir ve 
gereğinde yapar
Vasküler port yerleştirilmesi

PROFESYONELLİK
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