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Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Eğitim birimi (bilim dalı veya eğitim kliniği)’nde gastroenteroloji 
cerrahisi uzmanı olup profesör veya doçent veya klinik şefi 
unvanına sahip en az bir eğitim sorumlusu olmalıdır.   

Fiziksel  

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

Klinikte olması gerekenler 

Yataklı servis (en az 20 yataklı) 

Poliklinik  

Ameliyathane (konvansiyonel ameliyatlara ek olarak laparoskopik 
ameliyatların yapılabileceği donanım)  

Endoskopi ünitesi (gastroskop, kolonoskop, sigmoidoskop, duodenoskop-
ERCP) 

USG 

Hastanede olması gerekenler 

Ameliyathane (Skopi) 

Yoğun bakım  

Gastroenteroloji eğitim kliniği veya afiliye çalışabileceği gastroenteroloji 
eğitim kliniği 

Girişimsel radyoloji  ünitesi 

Portföy  

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

Her bir uzmanlık öğrencisine çekirdek müfredat programında 
tanımlanan, öğrenmesi gerekenleri öğretecek hasta çeşitliliği ve 
sayısına sahip olmak zorundadır.   
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 
ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 
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a. Asistan Geribildirimleri 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik Girişim 
Görevleri GIS’e yönelik perkütan girişimleri yönetir

ERCP yapar
Sindirim Sistemi (GIS) Endoskopisi yapar
Sindirim Sistemi USG’si yapar
Pre ve Postoperatif Yoğun bakım tedavisini yönetir
Beslenme Desteği için gereken girişimleri yapar

Klinik 
Görevleri/Özefagus 
hastalıklar Akalazyanın tanı ve tedavisini yapar.

Akalazya tedavisinde kullanılan 
ameliyatları yapar. Akalazyanın preoperatif yönetimini yapar. Akalazyanın preoperatif yönetimini açıklar.

Akalazya tedavisinde kullanılan yöntemleri yorumlar. Akalazya tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar.
Akalazyanın cerrahi tedavi 
sonrası komplikasyonlarını 
yönetir.

Akalazyanın cerrahi tedavi sonrası gelişen 
komplikasyonları değerlendirir. Akalazyanın cerrahi tedavisine ait komplikasyonları açıklar.

Akalazyanın cerrahi tedavi sonrası gelişen 
komplikasyonların tedavisini değerlendirir.

Akalazyanın cerrahi tedavi sonrası gelişen 
komplikasyonların tedavisini açıklar ve tedavi modalitelerni 
karşılaştırır.

GÖR hastalığının tanı ve tedavisini yapar

GÖR hastalığı cerrahi 
tedavisinin komplikasyonları ve 
nükslerinin tedavisini yapar

GÖR hastalığı cerrahi tedavisinin komplikasyonlarında 
ve nükslerinde kullanılan yöntemleri yorumlar

GÖR hastalığı cerrahi tedavisinin komplikasyonlarında 
kullanılan yöntemleri açıklar
GÖR hastalığı cerrahi tedavisinin nükslerinde kullanılan 
yöntemleri açıklar

GÖR hastalığının tedavisini 
yapar

GÖR hastalığı tedavisinide kullanılan yöntemleri 
tartışarak yorumlar GÖR hastalığının tıbbi tedavisinde kullanılan ilaçları açıklar

GÖR hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan ameliyat 
yöntemlerini açıklar

GÖR hastalığının tanısını koyar GÖR hastalığında tanıya yönelik tetkikleri yorumlar GÖR hastalığında tanıya yönelik tetkikleri açıklar
Endoskopi sırasındaki farklı görünümleri tanır
GÖR semptomları ile gelen hastayı tanıya yönelik olarak 
yönetir

Özofagusun benign hastalıklarının tanı ve tedavisini yapar
Özofagusun malign hastalıklarının tanı ve tedavisini yapar

Klinik 
Görevleri/mide 
hastalıklar Midenin benign hastalıklarının tanı ve tedavisini yapar

Midenin malign hastalıklarının tanı ve tedavisini yapar

Klinik 
Görevleri/Karaciğer

Karaciğer Tümörlerinin tanısını koyar, tedavisini planlar, 
cerrahi tedavisini yapar KC tümörlerinin tanısını koyar USG değerlendirmesi yapar KC Tümörlerinin USG görüntüsünü ayırt eder

Tümörlerin BT değerlendirmesini yapar KC tümörlerini tanı kriterlerini açıklar
Tümörlerin MR değerlendirmesini yapar
Biyopsi yapımını yönetir Hangi lezyonlara biyopsi yapılacağını açıklar

Benign lezyonların medikal 
tedavisini yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Benign lezyonların palyatif 
tedavisini yönetir
Primer KC Tümörlerinin cerrahi 
tedavisini planlar Cerrahi tedavi yöntemlerini belirler Cerrahi tedavi yöntemlerini açıklar

Rezeksiyon tipini belirler KC anatomik varyasyonlarını açıklar
KC tümörlerinin rezeksiyon tiplerini açıklar

Cerrahi tedavi hazırlığı yapar
KC tümör cerrahisi tipine göre gereken ön hazırlıkları 
açıklar

Primer KC tümörlerinin cerrahi 
tedavisini yapar
Primer KC tümörlerinin palyatif 
tedavisini planlar
Primer KC tümörlerinin palyatif 
tedavisini yönetir
Metastatik KC tümörlerinin 
tedavisini planlar
Metastatik KC tümörlerinin 
cerrahi tedavisini yapar
Metastatik KC tümörlerinin 
palyatif tedavisini yönetir
Rezeksiyon sonrası hasta 
bakımını yönetir

Karaciğer travmalarının tedavisini yapar

KC Sirozunun tanı ve tedavisini yapar KC Sirozunun tanısını koyar
KC Sirozunun tanısı için görüntüleme yöntemlerini 
kullanır KC Sirozunun tanısı için görüntüleme yöntemlerini açıklar

KC Sirozunun tanısı için biyopsi yapar
Sirozun tanısında biyopsinin değerini ve yöntemin 
uygulamasını açıklar

KC Sirozunun takibini yönetir Sirozlu hastanın medikal tedavisini yönetir Sirozlu hastanın medikal tedavisini açıklar
Sirozlu hastanın biyokimyasal takibini yapar Sirozlu hastanın biyokimyasal takibini açıklar
Sirozlu hastanın endoskopik takibini yapar Sirozlu hastanın endoskopik takibini yapar
Sirozlu hastanın radyolojik takibini yönetir Sirozlu hastanın radyolojik takibini yönetir

Hepatosellüler karsinomu tedavi 
eder Hepatosellüler karsinomun ayırıcı tanısını yapar Hepatosellüler karsinomun ayırıcı tanısını açıklar

Hepatosellüler karsinomun cerrahisini planlar Hepatosellüler karsinomun cerrahisini açıklar
Hepatosellüler karsinomun rezeksiyonunu yapar Hepatosellüler karsinomun rezeksiyonunu açıklar
Hepatosellüler karsinomun palyatif tedavisini planlar Hepatosellüler karsinomun palyatif tedavisini açıklar
Hepatosellüler karsinomun palyatif tedavisini yönetir

Portal hipertansiyonu tedavi 
eder Portal hipertansiyonun medikal tedavisini yönetir Portal hipertansiyonun medikal tedavisini açıklar
Ösefagus varislerini tedavi eder Ösefagus varislerinin takibini yapar

Ösefagus varislerini medikal tedavisini yönetir
Ösefagus varislerini endoskopik tedavisini yapar
Ösefagus varislerini cerrahi tedavisini yapar

Ascite tedavisi yapar
KC kistlerinin tanı ve tedavisini yönetir KC kistlerinin tanısını koyar KC kistlerinin ayırıcı tanısını yapar KC kistlerini özellikleri ile açıklar

Görüntüleme yöntemlerini değerlendirir KC kistlerinin USG bulgularını açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
KC kistlerinin BT bulgularını açıklar
KC kistlerinin MR bulgularını açıklar

KC kistlerinin tedavisini yönetir KC kistlerinin tedavisini planlar Farklı kistlerin tedavi yöntemlerini açıklar
KC kistlerinin palyatif tedavisini yönetir KC kistlerinin palyatif tedavisini açıklar
KC kistlerinin cerrahi tedavisini yapar Kistlere yönelik cerrahi tedavi yöntemlerini açıklar

Karaciğerin enfeksiyöz hastalıkları komplikasyonlarını 
yönetir

Klinik 
Görevleri/Pankreas
Klinik 
Görevleri/Safrakese
si ve yolları
Klinik 
Görevleri/Duodenu
m ve incebağırsak 
hastalıkları Duodenal Ülser Tanısı Koyar

Tedavisini Yönetir
Klinik 
Görevleri/Kolon ve 
rektum hastalıkları

kolonoskopi yapar ve perkütan 
girişimleri yönetir acil kolon girişimlerini yönetir kolonoskopi yapar

normal dışı lezyonları tanır ve gerekli olandan biopsi alır
kolon girişimsel radyoloji işlemlerini yönetir

acil kolon ameliyatlarını yapar subtotal kolektomi yapar
kolostomi ve ileostomi açma endikasyonlarını bilir
gerektiğinde kolostomi açar ve kapatır
segmenter kolon rezeksiyonu yapar
total kolektomi ileal loop rezervuar ameliyatını yapar
sol hemikolektomi yapar
sağ hemikolektomi yapar

kolon benign tm tedavisini yapar
kolonoskopisini yapıp tanısını koyar ve gerektiğinde 
kolonoskopik ekstirpasyonunu yapar
segmenter kolon rezeksiyonlarını yapar

kolon malign tümörlerinin tedavisini yapar kolonun lenfovasküler anatomisini bilir
tüm malign kolon ameliyatlarının uygun olanlarını 
laparoskopik ve onkolojik prensiplere uygun yapar
segmenter kolon rezeksiyonu yapar
total kolektomi ileal loop rezervuar ameliyatını yapar
sağ hemikolektomi yapar
sol hemikolektomi yapar

enflamatuar kolon hastalığının tanısını koyar kolonoskopisini yapıp tanısını koyar
tıbbi tedaviyi yönetir
kolonoskopik biopsi alır
cerrahi tedavisini yani total kolektomi ve ileal rezervuar 
ameliyatını yapar

sigmoid volvulusun cerrahi tedavisini yapar rektosigmoidoskopi ve kolonoskopi yapıp tanısını koyar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
rektosigmoidoskopi ile tedavisini yapar
gerekiyorsa acil sigmoid kolon rezeksiyonu ameliyatını 
yapar
ameliyat sonrası çıkan komplikasyonları yönetir

sigmod volvulusun cerrahi dışı tedavisini yönetir rektosigmoidoskopi ile tedaviyi yapar
kolonik aganglionozisin cerrahi tedavisini yapar myektomi yapar

gerektiğinde segmenter rezeksiyon yapar
kolonik aganglionozisin cerrahi dışı tedavisini yönetir kolonoskopi yaparak tanısını koyar ve biopsi alır

kolon benign tm tedavisini yapar kolon benign tümörlerinin cerrahi tedavisini yapar kolonoskopi yapar
kolonoskopik biopsi yapar ve tanısını koyar
gerektiğnde segmenter kolon rezeksiyonunu yapar
sağ hemikolektomi yapar
sol hemikolektomi yapar

kolon benign tümörlerinin cerrahi tedavisi sonrası 
komplikasyonlarını yönetir

komplikasyon oluştuğunda girişimsel radyoloji işlemlerini 
yönetir

kolon benign tümörlerinin cerrahi dışı tedavisini yönetir
kolonoskopik biopsi yapar ve gerektiğinde kolonoskopik 
olarak ekstirpe eder

kolon malign tümörlerinin 
tedavisini yapar kolon malign tümörlerinin cerrahi tedavisini yapar kolonoskopi yapar

kolonoskopik biopsi yapıp tanısını koyar
sağ hemikolektomi yapar
sol hemikolektomi yapar
segmenter kolon rezeksiyonu yapar
total kolektomi ileal rezervuar ameliyatını yapar

kolostomi ve ileostomi endikasyonlarını bilir ve 
gerektiğinde yapar

kolon malign tümörlerinin tıbbi onkolojik tedavisini 
yapar

tıbbi onkologla biraraya gelip kemoterapi endikasyonunu 
tartışarak tedaviyi yönlendirir
kemoterapi uygulamasında yardımcı olur

kolon malign tümörlerinin cerrahi dışı tedavisini yönetir
cerrahi dışı kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarında 
yardımcı olur

kolon malign tümörlerinin cerrahi tedavisi sonrası 
komplikasyonlarını yönetir

oluşacak komplikasyonda gerekiyorsa girişimsel radyoloji 
ile biraraya gelip yardımcı olur

enflamatuar kolon hastalığının 
tanısını koyar kolitis ülserozanın cerrahi tedavisini yapar total kolektomi ve ileal rezervuar ameliyatını yapar

ileostomi açma endikasyonlarını bilir ve gerektiğinde açar
toksik megakolonun cerrahi tedavisini yapar total kolektomi ve ileal rezervuar ameliyatını yapar

gerektiğinde acil multipl kolostomiler açar
toksik megakolonun cerrahi dışı tedavisini yönetir tıbbi tedavi yapar ve bunu kolonoskopi ile takip eder
toksik megakolonun cerrahi tedavi sonrası 
komplikasyonlarını yönetir

oluşacak apse v.s komplikasyonlarda girişimsel radyoloji ile 
beraber yardımcı olur

kolitis ülserozanın cerrahi dışı tedavilerini yönetir tıbbi tedavisini yapar
kolitis ülserozanın cerrahi tedavi sonrası 
komplikasyonlarını yönetir

gerektiğinde girişimsel radyoloji ile birlikte oluşacak 
komplikasyonları yönetir

10/12



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Gastroenterolojisi	  Cerrahisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  5/6

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
crohn kolitinin cerrahi tedavisini yapar segmenter kolon rezeksiyonunu yapar

gerektiğinde kolostomi ve ileostomi açma endikasyonlarını 
bilir ve yapar

crohn kolitinin cerrahi dışı tedavilerini yönetir tıbbi tedavisini yapar
crohn kolitinin cerrahi tedavi sonrası 
komplikasyonlarını yönetir

oluşacak komplikasyonlarda girişimsel radyoloji ile beraber 
yardımcı olur

Klinik 
Görevleri/Anüs

benign anüs hastalıklarının 
tanısını koyar anal inkontinans tanısını koyar muayenesini yapar ve tanısını koyar

tanı için gerektiğinde nöroloji ile beraber yardımcı olur
endorektal US yapar gerektiğinde radyoloji ile beraber tanıya yardımcı olur

anal manometri yapar
gerektiğinde manometri bulgularını değerlendirip tanıya 
yardımcı olur

anal inkontinans cerrahi tedavisini yapar grasilis transpozisyonu ameliyatını yapar
sfinkteroplasti ameliyatını yapar
yapay sfinkter yerleştirilmesi ameliyatını yapar

anal inkontinans cerrahi dışı tedavisini yönetir sfinkter egzersiz programına yardımcı olur
benign anüs tümörlerinin tanısını koyar rektosigmoidoskopi yapar

rektosigmoidokopi ile biopsi alır ve tanıyı koyar

benign anüs tümörlerinin cerrahi tedavisini yapar
rektosigmoidoskopi yapıp normal olmayan kitleyi tanır ve 
ekstirpasyonunu yapar
gerektiğinde kolostomi veya ileostomi açma 
endikasyonlarını bilir ve yapar

benign anüs tümörlerinin cerrahi tedavisi sonrası 
komplikasyonlarını yönetir oluşan komplikasyonlara müdahale eder veya yönetir

benign anüs tümörlerinin cerrahi dışı tedavisini yönetir
rektosigmoidoskopi ile biopsi yapıp tanıyı koyduktan sonra 
ek tedavi modalitelerini değerlendirir

hemorod hastalıklarının cerrahi tedavisini yapar hemoroidektomi yapar
band ligasyonu yapar
stapler hemoroidektomi yapar

hemoroid hastalıklarının cerrahi dışı tedavisini yapar tıbbi tedavi yapar
kryoterapi vs alterrnatif tedavi modalitelerini uygular

anal fissür hastalıklarının cerrahi tedavisini yapar martin anoplastisi yapar
lateral internal sfinkterotomi yapar

perianal apsenin cerrahi tedavisini yapar drenaj ameliyatını yapar
perianal apsenin cerrahi dışı tedavisini yapar tıbbi tedavi yapar
perianal fistül hastalıklarının cerrahi tedavisini yapar fistülotomi ve küretaj ameliyatını yapar

seton tatbiki ameliyatını yapar
fistülektomi ameliyatını yapar

anal fissür hastalıklarının cerrahi dışı tedavisini yapar her türlü alternatif tıbbi tedavi uygulamalarını yapar
perianal fistül hastalıklarının cerrahi dışı tedavisini 
yapar tıbbi tedavi yapar
hidroadenitis süpürativa nın cerrahi tedavisini yapar eksizyon ameliyatını yapar

koterizasyon uygulamasını yapar

hidroadenitis süpürativa nın cerrahi dışı tedavisini 
yönetir tıbbi tedavi yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
kondiloma aküminatanın cerrahi tedavisini yapar eksizyon ve koterizasyon yapar

gerektiğinde flap kaydırma işlemini yapar

kondiloma aküminatanın cerrahi dışı tedavisini yönetir
tıbbi tedaviyi uygular gerektiğinde dermatoloji ile beraber 
yardımcı olur

malign anüs hastalıklarının 
tanısını koyar bowen hastalığının cerrahi tedavisini yapar abdominoperineal rezeksiyon uygular

gerektiğinde kolostomi veya ileostomi açma 
endikasyonlarını bilir ve uygular

bowen hastalığının cerrahi dışı tedavisini yönetir tıbbi tedavi uygular
gerektiğinde kemoterapi veya radyoterapi uygulamalarında 
yardımcı olur

malign anüs hastalıklarının veya tümörlerinin cerrahi 
tedavisini yapar

onkolojik prensiplere uygun abdominoperineal rezeksiyon 
yapar
gerektiğinde kolostomi veya ileostomi açma 
endikasyonlarını bilir ve uygular

malign anüs hastalıklarının veya tümörlerinin cerrahi 
tedavisi sonrası komplikasyonlarını yönetir

girişimsel radyoloji ile birlikte komplikasyonlara müdahale 
eder

malign anüs hastalıklarının veya tümörlerinin tıbbi 
tedavisini yapar

kemoterapi ve radyoterapi gibi alternatif tedavi 
modalitelerinin uygulanmasına yardımcı olur

malign anüs hastalıklarının veya tümörlerinin cerrahi 
dışı tedavisini yönetir kryoterapi vs gibi alternatif tedavi modalitelerini uygular

Klinik 
Görevleri/Dalak Splenektomi

Splenektomi gerektiren hastalıklarda açık ya da 
laparoskopik splenektomi yapar
Başka organ tümörlerinin invazyonu varlığında 
splenektomi yapar
Travmaya bağlı dalak yaralanmalarında total ya da 
parsiyel splenektomi ya da splenorafi yapar

Klinik 
Görevleri/Çoklu 
organ, lokal ileri, 
nüks ve metastatik 
tümör cerrahisi

Lokal ve lokorejyonel tümör 
nüksleri

Lokal ve lokorejyonel nükslerde re-rezeksiyonları ve 
komşu organ rezeksiyonlarını yapar
Peritonektomi ve intraperitoneal hipertermik 
kemoterapi ve benzeri uygulamaları yapar

Lokal ileri tümörler

Gastrointestinal ve hepatopankreatobiliyer sistemin 
tömörlerine müdahale sırasında gereken çoklu organ 
rezeksiyonlarını yapar

Tümör metastazları
Karın içi ve retroperitoneal organlara olan metastazların 
cerrahi olarak rezeksiyonunu yapar
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