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 Destek Alınan Kurum ve Kişiler:       

Türk Oftalmoloji Derneği 

International Council of Ophthalmology Oftalmoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredatı  

TOD Oftalmoloji Bilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi (Asistan) Standart Çekirdek Eğitim ve müfredat Programı, 2003  

 

ÖNSÖZ 

Bilim, teknolojideki ve iletişim yöntemlerindeki gelişmelerin etkisiyle sağlık eğitimi ve göz sağlığı konusunda hızlı bir değişim süreci 

yaşanmaktadır.  Gelişen değişimlere ayak uydurarak modern tanı ve tedavi yöntemlerinden yararlanılarak hastalarımıza daha iyi hizmet sunacak 

ve toplum sağlığına duyarlı Göz Hastalıkları uzmanı yetiştirmek vazgeçilmez bir zorunluluktur. Bu nedenle, yurdumuzun değişik yörelerinde Göz 

Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi verev kuruluşlardaki Eğitim Müfredatının çağa uygun hazırlanması ve asgari müşterekteki standardizasyonunu  

önem kazanmıştır.  

Göz Hastalıkları uzmanlık eğitiminin yerine getirilmesi esnasında; tanı ve tedavide etkinliği ve verimliliği artırmak; mümkün olduğunca iş 

mükemmelliğine ulaşarak kaliteli ve güncel bilimsel değerler ışığında hizmet sunmak; sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç ve 

beklentilerini de dikkate almak; eğitim müfredatını düzenlemek ve uygulamalara yön vermek; ekip çalışmasını bir yöntem haline getirerek; 

hasta ve yakınlarının memnuniyetini gerçekleştirmek için çağdaş etik değerleri de dikkate alan uygun bir eğitim sistemi hedeflenmiştir. Tüm 

bunların ışığı altında ulusal koşullarımız da göz önüne alınarak uluslararası standartlarda uzman yetiştirmek amaçlanmıştır.  

Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Göz Hastalıkları Uzmanlığı Müfredat ve Standart Belirleme 

Komisyonu, Uzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyonu Çalış tayında gerekli çalışmaları yapmıştır. Bu 

çalışmaların başarılı olabilmesi, ancak burada alınan kararların hayata geçirilebilmesiyle mümkün olabilecektir. 
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1. GİRİŞ 

 

Göz Hastalıkları, bireylerin doğumsal veya sonradan olan travma, hastalıklar, dejenerasyonlar ve yaşlanmaya ikincil gelişen akut/kronik 

göz bozukluğu ve işlev kayıplarının tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen uzmanlık dalıdır. Kaybedilen görme işlevlerin yeniden kazandırılması, 

mevcut işlevlerin geliştirilmesi, görünüşün düzeltilmesiyle kişinin daha iyi hissederek ve yaşam kalitesini artırarak yaşamasına olanak 

sağlanması temel amaçlardır. 

 

 

2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı 

Göz Hastalıkları Uzmanlık eğitiminin amacı, bu eğitimi alan kişiye bağımsız bir Göz Hastalıkları uzmanı olarak çalışmasını 

sağlayacak kuramsal ve uygulamalı bilginin kazandırılmasıdır. Dört yıllık eğitim döneminin sonunda, programı tamamlayan 

uzmanlık öğrencilerinin, tüm yaşlarda ve her cinsiyetten hastada travma, hastalık, dejenerasyon veya yaşlanma sonucu gelişen 

veya doğumsal olarak ortaya çıkmış akut veya kronik  hastalıkların veya bozuklukların düzeltilmesi veya iyileştirilmesi için gerekli 

tanısal, cerrahi ve tıbbi girişimleri ulusal ve uluslararası çağdaş standartlara uygun düzeyde yapmalarını sağlamak ve tüm bu 

alanlarda kendini geliştirme/yenileme becerisini kazandırmaktır. 
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b. Müfredat Hazırlık Süreci 

(DR SUNAY DUMAN YENİDEN YAZACAK)  

Çekirdek Müfredat (ÇEM) oluşturulurken Bu çalışmalara öncülük etmek amacı ile Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve 

Mersin Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dallarının kendi klinikleri için hazırladıkları çekirdek programlar 

birleştirilmiş, ayrıca aşağıda bahsedilen faktörler de dikkate alınarak okumakta olduğunuz taslak hazırlanmıştır. Taslak Türkiye’deki 

bütün eğitim kurumlarına gönderilerek her kurumun bu taslağı revize etmesi veya kendi önerisini hazırlaması istendi. Üç aylık bir hazırlık 

süresinden sonra, Mart 2007 tarihinde Ankara’da TPCD Yeterlik Kurulunun katılımı ile bir “Çekirdek Eğitimi Müfredat” Çalıştayı 

düzenlendi. Eğitim veren kliniklerin eğitim temsilcilerinin kendi taslak önerileri ile katıldıkları bu çalıştaya ayrıca birer uzmanlık öğrencisi 

de katıldı. Çalıştayın başında Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının müfredat çalışmalarında izledikleri yöntemleri içeren yarım günlük bir 

seminerden sonra ÇEM taslağı alt başlıklara ayrıldı. Ortaya çıkan taslak Yeterlik kurulunun ilgili komisyonuna gönderildikten sonra 

Yeterlik kurulu tarafından son şekli verilen taslak dernek veb sayfasına yerleştirildi. Ancak bir müfredat oluşturulması dinamik bir süreç 

olduğundan bu süreci etkileyen faktörler değiştikçe içeriğin de değiştirilmesi gerekmiş ve belli aralıklarla (örneğin, her dört yılda bir) 

Yeterlik Kurulunun mevcut ÇEM’ını revize etmiştir ve etmeye devam edecektir.  

c. Müfredat Haritası 

Yıl Poliklinik İç ve Dış Rotasyon Servis Ameliyathane 

1. Yıl 2+1 ay 1+1+1+1 ay 2 ay 2 ay 

2. Yıl 2+1 ay 2+2 ay 2 ay 2 ay 

3. Yıl 2 ay 1+1 ay 2+2 ay 2+1 ay 

4. Yıl 2 ay 2+2 ay 2 ay 2+1 ay 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

Göz hastalıkları Uzmanlık eğitimine başlayacak olan uzmanlık öğrencileri, merkezi Tıpta Uzmanlık Sınavı ile seçilmekte ve 

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

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Tıpta Uzmanlık Sınavı Yönergesinde belirtilmektedir. 

 

e. Asistanlık Süresi 

Uzmanlık eğitimi süresi dış rotasyonile  (anestezi  1 ay) birlikte 4 yıldır.  

 

f. Yan Dallar 

Yoktur 
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Göz Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 8/19 9/109



 

9 

9 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
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6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

1. Geçerli mevzuatta yazılı nitelik ve niceliklere sahip olanlar eğiticidir. Eğiticiler eğitici eğitimi 

almış olması tercih edilir. 

2. Her eğitici iki uzmanlık öğrencisine eğitim verir.  

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım Ameliyathane, 

Yatak Sayısı, Vb.) 

I. ARAÇ VE GEREÇ 

1. Görme eşeli 

2. Gözlük camları deneme seti ve çerçevesi 

3. Skiaskopi 

4. Fokometre 

5. Otomatik refraktometre 

6. Oftalmoskop (Direkt, indirekt; Kontakt  ve  Nonkontakt lensler) 

7. Keratometre (veya otomatik ön segment analizatörü) 

8. Biyomikroskop 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Göz Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 10/19 11/109



 

11 

11 

9. Tonometre  

10. Gonyoskop  

11. Göz yaşı ve boşaltım sistemi muayene gereçleri 

12. Ekzoftalmometre 

13. Perimetre 

14. Şaşılık muayenesi gereçleri (prizmalar, stereopsis testi, vb) 

15.  Ameliyat mikroskobu 

16. Argon Laser  

17. YAG Laser  

18. Fluoresein Fundus Anjiografi 

19. Optik koherens tomografi   

20. Ultrasonografi (A ve B Mod) 

21. Pakimetre 

 

II. GÖZ KLİNİĞİNİN ALT YAPISI: 

Göz Hastalıkları Eğitim Kurumunda olması gereken ana bölümler şunlardır: 

A. Genel poliklinik: 

En az 4 muayene kabini  

Projeksiyon eşeli  

Yakın okuma eşeli 

Otorefraktometre 
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Gözlük camı deneme seti ve çerçevesi 

Oftalmoskop-Retinoskop  

Fokometre 

      Ekzoftalmometre 

Renk görme testi 

Kontakt ve nonkontakt muayene lensleri 

Tonometre 

Biyomikroskop (en az biri gözlem tüpü veya 

 Görüntüleme sistemli) 

Keratometre 

Pakimetre 

           Ultrasonografi (A ve B Mod) 

 

 

B. Birim poliklinikleri (Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Uvea- Retina,  Şaşılık-Nörooftalmoloji, 

Glokom, Kornea - Kontakt Lens, Orbita ve Okuloplastik birimlerinden en az 4’ü aktif olmalı, 

olmayan eğitim birimleri için süresine uygun rotasyon anlaşması yapmış olmalı) 

a. Uvea , Retina ve Vitreus :  

a. Görme eşeli 

b. Gözlük camı deneme seti ve çerçevesi 

c. Oftalmoskop (indirekt, direkt)  
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d. Gözlem tüplü veya görüntü sistemli biyomikroskop 

e. Kontakt ve nonkontakt muayene lensleri 

f. Fotokoagülasyon lensleri 

g. Laser aygıtı 

h. FFA 

i. Amsler kartı 

j. Optik koherens tomografi   

 

b. Glokom 

a. Projeksiyon eşeli 

b. Gözlük camı deneme seti ve çerçevesi 

k. Gözlem tüplü veya görüntü sistemli biyomikroskop 

c. Tonometre 

d. Direkt oftalmoskop 

e. Direkt ve indirekt muayene lensleri (gonyolens dahil) 

f. Taşınabilir  tonometre  

g. Bilgisayarlı görme alanı 

h. Pakimetre 

 

c. Katarakt Cerrahisi 

a. Projeksiyon eşeli 
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b. Yakın görme eşeli 

c. Gözlük camı deneme seti ve çerçevesi 

d. Göz içi lens gücü ölçüm cihazı 

e. Direkt oftalmoskop  

f. Retinoskop  

g. Kontakt ve nonkontakt muayene lensleri 

h. Fokometre 

l. Gözlem tüplü veya görüntü sistemli biyomikroskop 

d. d.  Pediyatrik Oftalmoloji ve Şaşılık 

a. Görme eşeli 

b. Yakın görme eşeli 

c. Gözlük camı deneme seti ve çerçevesi 

d. Taşınabilir biyomikroskop  

e. Direkt ve indirekt oftalmoskop 

f. Retinoskop  

g. Şaşılık prizmaları 

h. Stereopsis testi 

i. Maddox Çubukları 

j. Worth Dört Nokta Testi 

k. Taşınabilir oto(kerato)refraktometre 
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e. e.  Kornea-Kontakt Lens 

a. Projeksiyon eşeli 

b. Yakın görme eşeli 

c. Gözlük camı deneme seti ve çerçevesi 

m. Gözlem tüplü veya görüntü sistemli biyomikroskop 

d. Dijital ön segment görüntüleme sistemi 

e. Speküler veya konfokal mikroskop 

f. Direkt oftalmoskop 

g. Retinoskop  

h. KL deneme setleri 

 

f. f.  Orbita ve Oküloplastik 

a. Biyomikroskop  

b. Ekzoftalmometre 

c. Direkt oftalmoskop, indirekt oftalmoskop 

d. Lakrimal sistem tanı aletleri 

e. Görüntüleme ve kayıt sistemi  

 

III. SERVİS 

a. Uzmanlık öğrencisi başına en az 2 yatak olmalıdır. 

b. Tek veya çift kişilik; etajerli, dolaplı, klimalı hasta odaları 
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c. Muayene odası (Tam teşekküllü; lavabo, pansuman seti, hasta sedyesi, klima, hasta 

bekleme alanı içeren) 

d. Eğitici ve yardımcılarının odaları 

e. Uzman doktor odası (Dolaplar, klima, çalışma masası ve sandalyeleri, TV, buzdolabı, 

internet bağlantılı bilgisayar, lavabo) 

f. Asistan odası (Dolaplar, klima, çalışma masası ve sandalyeleri, TV, buzdolabı, internet 

bağlantılı bilgisayar, lavabo) 

g. Asistan nöbet yatak odası (Soyunma dolapları, duş – tuvalet, TV, buzdolabı, klima) 

h. Hemşire ve sekreter bankosu 

i. Hemşire odası 

j. Depo 

k. Mutfak 

l. Hasta tuvalet ve banyosu 

m. Çocuk oyun odası 

n. Hasta dinlenme bölümü (Yeterli sandalye, koltuk ve sehpa ile TV içeren) 

o. Personel odası 

 

IV. AMELİYATHANE 

 

a. Oftalmolojik ameliyat masası (en az 2 adet) 

b. Kayıt olanağı olan, asistan çıkışlı, koaksiyel aydınlatmalı ameliyat mikroskobu 
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c. Yüksekliği ayarlanabilir ameliyat tabureleri 

d. Oksijen, azot, basınçlı hava sistemi 

e. Resüssitasyon için gerekli donanım 

f. Narkoz aygıtı 

g. Monitör 

h. Serum askılı, tekerlekli alet masası 

i. Cerrahi alet setleri 

j. Bipolar elektrokoter 

k. Vakum aspiratör 

l. Hepa filtreli klima sistemi 

m. Kriyo aygıtı 

n. Fakoemülsifikatör 

o. Ameliyat lambası / soğuk ışık kaynağı 

p. Depo 

q. Sterilizasyon bölümü (Sterilizatör, buharlı otoklav, flaş otoklav) 

r. Ultrasonik temizleyici 

s. Premedikasyon ve hasta hazırlık odası 

t. Hasta dinlenme ve gözlem odası 

u. Hekim ve personel dinlenme odası 

v. Tuvalet 
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V. KÜTÜPHANE - EĞİTİM ODASI 

a. Bilgisayar 

b. Odyovizüel ekipman 

c. Internet bağlantısı 

d. Yazı / Kağıt tahtası 

e. Tarayıcı ve yazıcı 

 

 

 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle 

İlgili Numune, Test, Vb) 

Her uzmanlık öğrencisi için yukarıda adı geçen birimlerle ilgili ustalaşacağı sayıda farklı hasta 

gruplarında yeterli sayıda muayene ve girişimleri yapması sağlanır. 
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

 

 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Optik, Refraksiyon
KIRMA KUSURLARINI 
YÖNETİR KIRMA KUSURU TANISI KOYAR ÖYKÜ ALIR Kırma kusurlarının genetik geçmişini açıklar

Kırma kusurlarının semptomlarını açıklar
Işığın fiziksel özelliklerini açıklar
Işığın fiziksel özellikleri ile kırma kusurlarının ilişkisini açıklar
Işığın kırılma şekillerini ve kırıcılık kavramını açıklar
Görmenin gelişimini ve yaşa bağlı refraksiyon değişimlerini açıklar
Gözün uyum sorunlarını göz yorgunluğunu açıklar
Subjektif yöntemleri tarif eder

Muayene eder

Uzak ve yakın görme değerlendirilmesinde kullanılan eşelleri, kontrast 
görme testlerinin anlamını, karanlıkta görmenin ölçümü ve renkli görme 
testlerini açıklar
Eşel kullanma kılavuzuna göre görme keskinliği belirler
Otorefraktometri ve skiyaskopi gibi yöntemlerini ve Bu iki yöntemi 
birbirini sağlama şeklini açıklar
Keratometri ve kornea topografisi sonuçlarını yorumlar
Objektif ve subjektif yöntemleri tarif eder
Siklopleji ve anlamını öğrenir
Atropin, siklopentolat, Homatropin ve Tropikamid gibi ilaçların etkilerini 
ve kullanıldıkları yerleri tarif eder
Kırma kusurlarınıı muayene araçları ile objektif ve subjektif refraksiyon 
muayenesi yapar.

Kırma kusurunun durumunu belirler Miyopi, hipermetropi. Astigmat, presbiyopi, anizometropiyi tarif eder
Şematik göz, gözün kırıcı yüzeylerinin özellikleri, pupilla açıklığı ve 
kırınım, alan derinliği, küresel ve renksel sapmalar gibi gözün kırıcı 
ortamları ve ışık arasındaki geometrik ilişkileri
Kırma kusuru saptamanın objektif ve subjektif yöntemleri açıklar
Görmenin çocuklardaki gelişimini öğrenir ve göz tembelliği oluşmaması 
için gerekli önlemleri (Bkz. Bl. Pediyatrik oftalmoloji ve şaşılık) alır ve 
uygular
Presbiyopinin gözlükle düzeltilmesinin inceliklerini, yaşa, mesleğe, 
çalışma uzaklığı ve alışkanlıklara göre değişik ölçütlerin geçerli olduğunu 
açıklar ve uygular

Kırma kusuru tedavisi yapar
Gözlük camı kararı vererek reçete 
yazar Sferik ve silindirik düzeltmeleri açıklar.

Siferik düzeltmenin nasıl doğru yapılacağını açıklar. Astigmatın değerinin 
silindirik camlarla düzeltilmesini ve astigmat açısının belirlenmesini 
açıklar
Kırmızı yeşil testi ile siferik , çapraz silindir ile astigmatın ince ayarı 
yöntemlerini açıklar ve uygular.
İki gözle denge testlerini uygular
Diyabet, Göz hastalıkları ve refraksiyon değişimlerini hesaba katar
Her çeşit göz hastalığında veya göz ameliyatlarından sonra olabilecek 
kırma kusuru değişikliklerini açıklar
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Gözlük çerçevelerinin yüzdeki duruşu, cam ve göz tepesi aralığı, iki göz 
bebeği arasındaki aralık kavramları ve bunların uygulamadaki anlamlarını 
açıklar.
Uzak ve yakın için birlikte kullanılan farklı gözlük camlarının teknik 
özelliklerini açıklar
Farklı gözlük camlarının özelliklerini hastaya tarif eder
Prizmalı cam vermek için iki gözün dengesini nicelik olarak ölçen 
Schober ve Polarizasyonlu testlerini açıklar
Verilen olguda uygun reçeteyi yazar
Reçeteye göre yapılmış gözlüğü kontrol eder

Rapor

Sürücü yeterlilik belgesi, mesleklere giriş yeterlilik belgesi hazırlarken, 
görme değerlendirmesi için gerekli muayene usullerini (görme keskinliği, 
renk görme, vb) açıklar
Sürücü yeterlilik belgesi, mesleklere giriş yeterlilik belgesi hazırlarken, 
görme değerlendirmesi için gerekli muayene usullerini (görme keskinliği, 
renk görme, vb) gözetim altında yapar

Kontak lens kararı verir Uygun olguyu kontakt lens için yönlendirir (Bkz Bl Kontakt Lens)

Operasyon kararı verir
Kornea, lens veya göz içine uygulananacak olan refraktif işlemlerin 
görmenin niteliğini nasıl etkileyeceğini açıklar.
Verilen olguda bu konularda hastaya açıklama yapar.

Kontakt Lens
Kontakt Lens Uygulanmasını 
Planlar

KONTAKT LENS ENDİKASYONU 
KOYAR ÖYKÜ ALIR

Kırma kusurları kontakt lens gerektirecek kornea patolojilerinin 
semptomlarını açıklar
Kornea anatomisini, metabolizmasını ve fizyolojisini açıklar.

Kontakt lenslerde temel kuralları 
yönetir. Göz yaşı film tabakasını tarif eder Göz yaşı filminin tabakalarını ve özelliklerini sayar

Gözyaşı miktarı ve kalitesi ile ilgili testleri (Schirmer, gözyaşı kırılma 
zamanı [GKZ], vb) yapar

Göz kapaklarını değerlendirir Göz kırpma hareketi ve önemini açıklar
Göz yaşı-kornea kompleksinin optik özelliklerini değerlendirir
Hastalıklarda oluşan değişimleri tarif eder

KL ile ilgili temel kavramları açıklar KL'i tanımlar
KL çeşitlerini ve materyallerini sayar.
KL'lerin optik özelliklerini (eğrilik çapı, çap, optik zon, vb) tarif eder.
KL çeşitlerini ve materyallerini tarif eder.
KL tasarımlarını tarif eder.
KL ile ilgili cihazları(keratometre,radyuskop,videokeratoskop,vs) sayar ve 
uygulamalarını tarif eder

Kırma kusurlarını tarif eder Kırma kusurlarını tanımlar

Düşük sıralı (miyopi, hiperopi, astigmatizma) refraksiyon kusurlarını, 
presbiyopi ve keratokonusu eşlik eden anatomik değişiklikler ile tarif eder

Kornea ve oküler yüzey muayenesini 
yönetir

Korneayı değerlendirmede kullanılan 
cihaz, alet ve yöntemleri tarif eder

Korneayı değerlendirmede kullanılan cihaz ve aletleri (lensmetre, 
otorefraktometre, retinoskop, foropter, keratometre, biyomikroskop, 
pakimetre, konea topografisi, vb) sayar
Korneayı değerlendirmede kullanılan temel cihaz ve aletlerin 
uygulamasını tarif eder
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KL ilgili cihazları (keratometre, radyoskop, videokeratoskop, vb) sayar .
KL ilgili cihazların uygulamalarını tarif eder .
Gözyaşı ile ilgili Schirmer ve gözyaşı kırılma zamanı (GKZ) testlerini 
açıklar
Pupilla büyüklüğü ve kornea çapının KL kullanımı açısından önemini tarif 
eder
Kornea çapının Kl açısından önemini tarif eder.
Önceki öğretilerini kullanarak KL uygulamasına engel olabilecek sistemik 
veya lokal (kapaklar, oküler yüzey ve kornea) hastalıkları sayar
Önceki öğretilerini kullanarak KL uygulamasına engel olabilecek sistemik 
veya lokal hastalıkları tarif eder

Olgu seçimini belirler. Olguyu ve KL seçimini değerlendirir
Verilen olgunun yakınma ve bulgularını değerlendirir
Hastanın refraksiyon muayenesini ve keratometri ölçümünü tarif eder.
Olgunun refraksiyon muayenesini ve keratometri ölçümünü yapar.
Önceki öğrenimlerini kullanarak verilen olguda uygun muayene 
yöntemlerini (refraksiyon, keratometri, kornea çapı (mm olarak), 
biyomikroskopi, vb) ve testleri (pupilla büyüklüğü, Schirmer ve GKZ, göz 
kırpma hareketi, vb) uygular/planlar

KL takılmasını engelleyen medikal faktörleri ve özel endikasyonları sayar.
KL takılmasını engelleyen medikal faktörleri ve özel endikasyonları 
nedenselleştirerek açıklar.
KL'in avantaj ve dezavantajlarını tartışır.
Hangi durumda hangi KL uygulanması gerektiğini tarif eder.
Verilen olgu için uygun KL tedavisini belirler.

KL uygulamalarını yönetir. Temel KL uygulamalarını tarif eder Yumuşak (hidrojel ve silikon hidrojel) ve sert KL ve özelliklerini tanımlar.
Önceki öğretilerini kullanarak refraksiyon ve KL için kornea ve oküler 
yüzey muayenesi yapar.
Hidrojel ve silikon hidrojel KL'lerin avantaj ve dezavantajlarını tartışır.
Hidrojel ve silikon hidrojel KL uygulama prensiplerini açıklar.
Önceki öğretilerini kullanarak refraksiyon ve KL için kornea ve oküler 
yüzey muayenesi yapar.
Refraksiyon muayenesi, keratometri değeri ve kornea çapına göre KL 
gücünü saptar.
KL reçetesi oluşturur.
KL'in göz yüzeyindeki hareketini değerlendirir.
Gevşek veya sıkı KL semptom ve belirtilerini tanımlar.
KL takma, çıkarma işlemini, takma şemasını ve takip süresini açıklar.
Yumuşak KL (hidrojel veya silikon hidrojel) uygular
Sert gaz geçirgen lensleri tarif eder
Sert lens materyallerini, özelliklerini ve tasarımlarını açıklar.
Sert gaz geçirgen lenslerinin avantaj ve dezavantajlarını tartışır.
Sert gaz geçirgen lenslerde KL uygulama prensiplerini açıklar
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Önceki öğretilerini kullanarak refraksiyon ve KL için kornea ve oküler 
yüzey muayenesi yapar.
Refraksiyon muayenesi, keratometri değeri ve kornea çapına göre KL 
gücünü saptar.
Gözlük refraksiyonuna göre KL üzerinden refraksiyon muayenesiyle KL 
gücünü saptar.
Floresein boyasıyla KL'in göze uygun olup olmadığını gösterir.
KL reçetesi oluşturur
KL takma, çıkarma işlemini, takma şemasını ve takip süresini anlatır.
Göze uygun olmayanKL belirti ve semptomlarını sayar

Özel KL uygulamalarını 
(keratokonus, astigmatizma, 
presbiyopi, prostetik, terapötik, 
pediyatrik) tarif eder. Keratokonus için olan KL'i tarif eder

Keratokonusu tarif eder
Keratokonusun derecesini ve tipini ayırt eder.
Görme keskinliğini değerlendirir
Keratokonus tanısında kullanılan muayene usullerini tarif eder
Keratokonusu diğer ektazik hastalıklardan nedenselleştirerek ayırır
Keratokonus tanısını koyar.
Keratokonusta KL uygulama prensiplerini açıklar.
Sert gaz geçirgen ve yumuşak kontakt lens uygulamasındaki tasarımları 
açıklar
Uygulanan KL'in avantaj ve dezavantajlarını açıklar.
Astigmatizma için olan KL'i tarif eder.
Astigmatizmayı ve tiplerini tarif eder
Önceki öğretilerini kullanarak refraksiyon ve KL için kornea ve oküler 
yüzey muayenesi yapar.
Torik KL ile astigmatizmanın düzeltilmesini tarif eder.
Astigmatizmanın düzeltilmesindeki KL cinslerini ve tasarımlarını açıklar.
Astigmatizmada KL'lerin uygulama özelliklerini açıklar.
Presbiyopide KL uygulamasını tarif eder.
Presbiyopiyi tanımlar.
Önceki öğretilerini kullanarak refraksiyon ve KL için kornea ve oküler 
yüzey muayenesi yapar.
Uzak ve yakın görme keskinliklerini değerlendirir
Monovizyon, bifokal veya multifokal KL'leri tarif eder
Multifokal KL çeşitlerini ve tasarımlarını açıklar.
Presbiyopi lensleri için hasta ve dominant gözün seçimini anlatır.
Lensin başarılı kullanımıyla ilgili uyulması gereken kuralları anlatır.
Kaçınılması gereken durumları anlatır.
Kornea cerrahisi sonrası KL uygulamasını tarif eder.
Penetran keratoplasti sonrası artık astigmatizmanın nedenlerini açıklar
Refraktif cerrahi geçirmiş gözü tanımlar
Önceki öğretilerini kullanarak refraksiyon ve KL için kornea ve oküler 
yüzey muayenesi yapar.
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Hangi olguda hangi KL uygulanacağını (asiferisitesini kaybetmiş olan 
korneaya geniş çaplı yüksek gaz geçirgen sert KL, artık astigmatizmayı 
düzeltmek için torik yumuşak KL, refraktif cerrahi sonrası yüksek oksijen 
geçirgenli KL, vb) açıklar
KLuygulaması için, kornea cerrahisinden sonra bekleme süresini saptar
Prostetik KL uygulamasın ıtarif eder.
Prostetik kontakt lensleri tanımlar.
Prostetik lenslerin kullanım alanlarını sayar.
Lenslerin boyanma şekillerini tarif eder.
Göze uygulama ve bakım sistemlerini anlatır.
Terapötik (bandaj) KL uygulamasını tarif eder.
Terapötik (bandaj) kontakt lensleri tanımlar
Terapötik lenslerin endikasyon ve kontrendikasyonlarını sayar.
Bandaj lenslerin uygulanmasını ve birlikte gerekli olan medikal tedavileri 
açıklar.
Renk körlüğü için olan KL uygulamasını tarif eder.
Renk görme muayenesi yapar.
Renk görmesi bozuklar için kullanılan özel KL'leri açıklar
Çocuklarda KL uygulamasını tarif eder.
Çocuklarda KL uygulama prensiplerini ve endikasyonlarını tarif eder
Çocuklarda kullanılan KL'leri sayar
Çocuklardaki afakide KL ile düzeltmenin önemini açıklar

KL bakım sistemlerini tarif eder Kontakt lens bakım sistemlerini değerlendirir.
KL bakım sistemlerini (temizleme ajanları, durulama ve dezenfeksiyon 
solüsyonları, vb) sınıflar
KL bakım sistemlerinin özelliklerini açıklar
Hangi olguda hangi bakım sisteminin uygulanacağın belirler
Lubrikan- ıslatıcı göz damlalarınıve KL olgularındaki kullanımlarını tarif 
eder
Verilen olguya uygun KL bakım sisteminin nasıl kullanılacağını açıklar.
Verilen olguya uygun KL bakım sisteminin kullanılmasının eğitimini 
yaptırır.

KL komplikasyonlarını yönetir. KL kullanımına bağlı gelişebilecek komplikasyonları sayar
KL kullanımına bağlı alerjik reaksiyonlarıtarif eder
KL'in kendisinde oluşan değişikliklere bağlı komplikasyonları tarif eder.
Göz kapaklarında gelişebilen komplikasyonları tarif eder.
Kornea, konjonktiva komplikasyonlarını (mikrobiyal ajanlara bağlı olanlar 
dahil) açıklar
Komplikasyonların tedavilerini yapar

Refraktif Cerrahi
Refraktif cerrahide terminoloji ve 
sınıflandırmaları tanımlar Refraksiyon kusurlarını tanımlar

Miyopi, hiperopi, astigmatizma gibi düşük sıralı refraksiyon kusurlarını 
tanımlar eşlik eden anatomik değişiklikleri değerlendirir

Refraktif cerrahi prosedürlerini 
tanımlar ve sınıflandırır

Kornea ve lens tabanlı refraktif cerrahi prosedürlerini tanımlar, kornea 
üzerine uygulanan insizyonel ve excimer laser cerrahilerini sınıflandırır, 
fakik göz içi lens implantasyonlarını sınıflandırır saydam lens cerrahisini 
tanımlar
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Gözün optik sistemini ve refraktif 
özelliklerini tanımlar

Göz yaşı, kornea ve kristalin lensin 
optik özelliklerini tanımlar

Optik sistemin ilk parçası olan göz yaşı-kornea kompleksinin optik 
özelliklerini değerlendirir kristalin lensin optik özellikleri ve 
akomodasyonu değerlendirir ve bu sistemlerdeki yaşa bağlı değişiklikleri 
açıklar
Gözün refraksiyon kusurları ile anatomik yapılar arasındaki ilişkiyi 
tanımlar
Refraksiyon kusurları ile göz dokularının (kornea, lens) anatomik 
özellikleri arasındaki ilişkileri tanımlar

Korneanın anatomisi ve fizyolojisini 
tanımlar

Korneanın makroskopik ve 
mikroskopik anatomisini tanımlar

Kornea tabakalarını anatomik detaylarını tanımlar kornea ana yapısını 
oluşturan glikoz amino glikan matrix ve bu yapıda yerleşen kollajen 
liflerin tipleri ve özelliklerini tanımlar korneada var olan hücre tiplerini 
sayar
Göz yaşı film tabakanın komponentlerini, yapım özelliklerini, 
organizmanın gelişimi esnasında geçirdiği değişiklikleri tanımlar 
hastalıklarda oluşan değişimleri değerlendirir
Kornea yara iyileşmesinin moleküler ve selüler düzeyde elemanlarını ve 
evrelerini tanımlar

Kornea refraktif cerrahi sonrası yara 
iyileşmesini tanımlar

Korneal refraktif cerrahi sonrası 
kornea yara iyileşmesini tanımlar

İnsizyonel cerrahi sonrası kornea yara iyileşmesinin moleküler ve selüler 
düzeyde everelerini tanımlar ve diğer tipteki yara iyileşmelerinden 
farklarını değerlendirebilir.
Excimer laser sonrası (fotoablasyon sonrası) kornea yara iyileşmesini 
moleküler ve hücresel düzeyde tanımlar ve diğer yara iyileşmesi 
tiplerinden farkını değerlendirir
Kornea yara iyileşmesi modülasyonunda kullanılan ajanları tanımlayarak 
klinik uygulamalarını anlatabilir

Keratorefraktif cerrahi için önemli 
kornea hastalıklarını tanımlar

Kapak kenarı ve yağ bezi 
hastalıklarını tanımlar

Kapaklar, oküler yüzey ve korneayı tutan sistemik ve lokal hastalıkları 
ayırt edebilme ve bu hastalıkların kornea refraktif cerrahi yapılacak 
hastalarda olası etkilerini değerlendirerek gerekli tedavi yöntemlerini 
preop evrede uygulamasını yapmak

Rozasea keratitini tanımlar

Bakteriyel ve viral keratitleri tanımlar
Göz yaşı film tabaka anomalilerini 
tanımlar
Korneanın kollajen doku 
hastalıklarını tanımlar
Korneanın anterior, stromal ve 
posterior distrofik hastalıklarını 
tanımlar
Korneanın allerjik hastalıklarını 
tanımlar
Keratokonus gibi dejeneratif ektatik 
hastalıklarını tanımlar
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Refraktif cerrahi için hasta 
değerlendirilmesini ve refraktif 
cerrahi uygulama kriterlerini tanımlar

Refraktif cerrahide hasta seçiminde 
kontrindikasyonları tanımlar

Refraktif cerrahi hasta seçme kriterlerinin öğretilmesi, refraktif cerrahi 
için relatif ve mutlak kontrendikasyonların öğretilmesi

Hasta beklentilerini analiz eder
Refraktif cerrahi için uygun 
prosedürü seçer ve risk 
değerlendirmesini yönetir

Refraktif cerrahi için gerekli temel 
muayene yöntemlerini tanımlar

Refraktif cerrahi hastalarında görme 
keskinliği muayenesini, objektif ve 
subjektif refraksiyon 
değerlendirilmesini tanımlar

Yüksek kontrast Snellen harfleri yada EDTRS kartları kullanılarak 
hastalarda tashihli ve tashihsiz görme keskinliği ölçümü, subjektif 
refraksiyon testleri ile manifest refraksiyon değerleinin belirlenmesi

Kontrast duyarlılık muayenesini 
tanımlar ve bu amaçla uygulanan 
yöntemleri değerlendirir

Kontrast duyarlılık yönteminin öğrenilmesi, kontrast duyarlılık ölçümünde 
kullanılan teknikler konusunda bilgi sahibi olunması ve kotrast duyarlılık 
ölçümü

Glare ve halo muayenesini tanımlar 
ve bu amaçla kullanılan yöntemleri 
değerlendirir

Glare ve halo'nun tarif edilmesi, ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi, bu 
semptomları azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak üçün gerekli preop 
değişkenlerin anlaşılması ve postop dönemde azaltılması için gerekli tıbbi 
ve cerrahi becerilerin aktarılması

Kornea refraktif cerrahi için gerekli 
kornea ve diğer ön segment 
biyomikroskopik muayene 
yöntemlerini tanımlar

Biyomikroskopi ile göz yaşı film tabaka değerlendirilmesi, kapak ve 
oküler yüzey muayenesi, farklı aydınlatma teknikleri ile kornea epitel 
stroma ve endotel muayenesinin öğrenilmesi, pupilla değerlendirilmesi, 
lens değerlendirilmesi

Refraktif cerrahi öncesi arka segment 
muayenesi yapar ve risk teşkil eden 
retina patolojilerini yönetir
Refraktif cerrahis öncesi göz içi 
basıncı muayenesi yapar ve cerrahi 
sonrası giz içi basıncı ile ilgili riskleri 
yönetir.

Refraktifcerrahi için gerekli ileri 
muayene yöntemlerini tanımlar Kornea kalınlığını ölçmeyi tanımlar

Kornea kalınlığının birey içi ve bireyler arası varyasyonlarının 
değerlendirir

Kornea kalınlığını ölçmek için 
kullanılan yöntemleri tanımlar ve 
uygulamayı yönetir

Kornea kalınlığı ölüçümünde kullanılan kontakt (Ultrasonik pakimetri) ve 
nonkontakt (Ön segment OCT) yöntemlerinin öğrenilmesi

Kornea topografisini tanımlar

Korneanın topografik haritalarını elde etmede kullanılan Placido tabanlı 
ve Scanning tabanlı topografi yöntemlerinin öğrenilmesi ve aralrındaki 
farkların değerlendirilmesi

Kornea topografisinde absolu skala 
ve aksiyel haritaları kullanarak 
değişik kornea patolojilerini ayırt 
etmeyi yönetir
Kornea topograifisnde normalize 
skalayı tanımlar ve korneadaki 
değişimleri topografi ile yönetir
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Refraktif cerrahi hastalarında 
topografi kullanımını yönetir

Kornea refraktif cerrahi uygulanacak hastalarda aranan topografik 
kriterlerin değerlendirilmesi, topografi ile cerrahiye kontrendike hastaların 
taramasının yapılmasının öğrenilmesi

Refraktif cerrahide kalınlık 
topografisinin kullanımını tanımlar

Kornea kalınlık tomografisi kulalnılarak refraktif cerrahiye uygun hasta 
seçiminin öğrenilmesi

Cerrahi sonrası komplikasyonların 
analizini topografi ile tanımlar

Cerrahi sonrası ortaya çıkan desantralizasyon, irregüler astigmatizma, 
apeks kayması gibi sorunların topografi yardımı ile analiz edilmesinin 
öğrenilmesi

Komplikasyonların tedavisinde 
korneal topografik yöntemleri 
tanımlar

Kornea refraktif cerrahi sonrası ortaya çıkan sorunların tedavisinde 
korneal topografi yardımlı ablasyon yöntemlerinin öğrenilmesi

Refraktif cerrahide wavefront 
kullanımını tanımlar
Refraktif cerrahide wavefront 
kılavuzlu ablasyon yöntemlerini 
tanımlar

Oküler aberasyonları azaltmada yada standart korneal refraktif cerrahide 
wavefront haritalarını temel alarak üretilen ablasyon şekillerinin 
öğrenşlmesi

Endotel sayısını değerlendirmede 
kullanılan yöntemleri tanımlar

Endotel sayımında kullanılan kontakt ve nonkontakt otomatize 
yöntemlerin öğrenilmesi

Refraktif cerrahi hasta seçimi ve 
postop takipte endotel sorunlarını 
yönetir

Postop takipte endotel sayı ve morfolojisini değerlendirerek olası kornea 
problemlerinin değerlendirilmesinin öğrenilmesi

Korneal refraktif cerrahide kullanılan 
cihazları tanımlar Excimer laseri tanımlar

Excimer laserlerin çalışma prensiplerinin öğrenilmesi, laser-doku 
etkileşiminin anlaşılması

Mekanik mikrokeratomu tanımlar
Mekanik keratomların günümüzde kullanılan temel modellerinin çalışma 
prensiplerini öğrenir

Femtosecond laser keratomu tanımlar

Femtosaniye laser keratomların temel çalışma prensiplerinin öğrenilmesi, 
kornea laser cerrahisinde kullanım alanları ve uygulama tekniklerinin 
anlaşılması

İnsizyonel Refraktif Cerrahi 
yöntemlerini tanımlar

Radyal keratotominin temel 
prensiplerini tanımlar Korneal refraktif cerrahide RK etki mekanizmasını öğrenir
Arkuat keratotomi yöntemini 
tanımlar

Arkuat keratotomi etki mekanizması, uygulama aralıkları ve 
nomogramların kullanımını öğrenir

Limbal gevşetici insizyonları 
tanımlar

Limbal gevşetici insizyonların etki mekanizması, uygulama aralıkları ve 
nomogramların kullanımını öğrenir

Yüzey Ablasyonu yöntemlerini 
tanımlar

Fotorefraktif keratektomi (PRK) 
yöntemini tanımlar PRK'da cerrahi teknik, klinik sonuçlar ve komplikasyonların öğrenilmesi
Laser Epitelyal Keratomileusis 
(LASEK) yöntemini tanımlar

LASEK'de cerrahi teknik, klinik sonuçlar ve komplikasyonların 
öğrenilmesi

Epi-LASIK yöntemini tanımlar
Epi-LASIK'de cerrahi teknik, klinik sonuçlar ve komplikasyonların 
öğrenilmesi

Laser in-situ keratomileusis(LASIK) 
yöntemlerini tanımlar

Mekanik keratom ile LASIK 
yöntemini tanımlar

Mekanik keratom ile LASIK tekniğinin anlatılması, karşılaşılan 
intraoperatif ve psotoperatif komplikasyonların değerlendirilmesi ve 
tedavisini öğrenir

Femtosecond laser keratom ile 
LASIK yöntemini tanımlar

Femtosaniye laser keratom ile LASIK tekniğinin anlatılması, karşılaşılan 
intraoperatif ve psotoperatif komplikasyonlarını değerlendirilmesi
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Kornea refraktif cerrahide 
komplikasyonları tanımlar

PRK sonrası komplikasyonları 
tanımlar ve yönetir
LASEK sonrası komplikasyonları 
tanımlar ve yönetir
LASIK sonrası komplikasyonları 
tanımlar ve yönetir

Korneal refraktif cerrahi geçiren 
hastalarda gelişen glokom ve 
kataraktı yönetir

Kornea laser cerrahisi sonrası katarakt oluşan hastalarda uygulanan 
biyometri yöntemlerinin öğretilmesi, refraktif cerrahi sonrası doğru göz içi 
basıncı ölçümü için kullanılan göz içi basıncı ölçüm yöntemlerini tanımlar

Keratokonusu tanımlar Keratokonusu tanımlar
Keratokonusta intra korneal ring 
segmentlerini tanımlar
Keratokonusta UV-Kollajen çapraz 
bağlantı tedavisini tanımlar
Keratokonusta ICR 
komplikasyonlarını yönetir
Keratokonusta UV-Kollajen çapraz 
bağlantı tedavisi komplikasyonlarını 
yönetir

Fototerapötik keratektomi (PTK) yı 
tanımlar PTK'yı tanımlar Kornea hastalıklarında PTK kullanımını tanımlar

Korneada yüzey irregüleritesi, yüzeyel opaklaşma yada tekrarlayıcı epitel 
erozyonu gibi hastalıklarda PTK uygulama endikasyonlarını değerlendirir

PTK komplikasyonlarını yönetir

Keratoplasti sonrası astigmatizmayı 
tanımlar

Keratoplasti sonrası astigmatizma 
tedavi yöntemlerini tanımlar

Post KP astigmatizma tedavisinde kullanılan yöntemlerin 
değerlendirilmesi ve hasta için uygu yöntemin seçimi, olası 
kompliasyonların değerlendirilmesinin öğrenilmesi

Keratoplasti sonrası asitgmatizmanın 
insizyonel yöntemlerle tedavisini 
yönetir
Keratoplasti sonrası astigmatizma 
tedavisinin komplikasyonlarını 
yönetir

Presbiyopi cerrahisini tanımlar
Presbiyopi düzeltilmesinde kornea 
laser cerrahisi yöntemlerini tanımlar

PresbyLASIK, IntraCOR gibi ablasyonel yada intrastromal femto yardımlı 
presbiyopi tedavi yöntemlerinin temel prensiplerini öğrenmek

Presbiyopi düzeltilmesinde korneal 
inlay yöntemlerini tanımlar

Presbiyopi tedavisinde kornea içi implant tekniklerinin etki 
mekanizmalarını, etkinliğini ve komplikasyonlarını öğrenmek

Presbiyopi düzeltilmesinde 
multifokal göz içi lensi yöntemini 
tanımlar ve uygular

Fakik göz içi lens cerrahisi 
yöntemlerini tanımlar

Ön kamara açı destekli fakik göz içi 
lens yöntemlerini tanımlar

Açı destekli fakik göz içi lenslerinin özelliklerini öğrenmek, cerrahi 
implantasyon tekniğini öğrenmek ve komplikasyonları tedavi etmek

Ön kamara iris destekli fakik göz içi 
lens yöntemlerini tanımlar

İris destekli fakik göz içi lenslerinin özelliklerini öğrenmek, cerrahi 
implantasyon tekniğini öğrenmek ve komplikasyonları tedavi etmek

29/109



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Göz	  Hastalıkları,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  10/89

Arka kamara fakik göz içi lens 
cerrahisi yöntemlerini tanımlar

Arka kamara fakik göz içi lenslerinin özelliklerini öğrenmek, cerrahi 
implantasyon tekniğini öğrenmek ve komplikasyonları tedavi etmek

Arka kamara fakik göz içi lenslerinin 
özelliklerini öğrenmek, cerrahi 
implantasyon tekniğini öğrenmek ve 
komplikasyonları tedavi etmek
Fakik göz içi lens uygulamalarının 
komplikasyonlarını tanımlar ve 
yönetir

Kombine refraktif cerrahi 
yöntemlerini tanımlar

Multifokal göz içi lens cerrahisi 
sonrası ametropi düzletilmesinde 
refraktif cerrahi yöntemlerini 
tanımlar
Astigmatizma tedavisinde torik göz 
içi lens uygulamalarını tanımlar ve 
uygular
Fakik göz içi lens cerrahisi ile 
kombine kornea laser cerrahisi 
yöntemlerini tanımlar

Sistemik hastalıklarda refraktif 
cerrahi uygulamalarını tanımlar

Sistemik hastalıklarda refraktif 
cerrahi uygulamalarını tanımlar

Oküler Yüzey ve Kornea 
Hastalıkları

Kornea ve oküler yüzey ile ilgili 
temel bilgileri yönetir

Anatomi, embriyoloji ve fizyolojiyi 
açıklar

Kornea ve ön segment anatomisini açıklar, embriyolojik gelişimi ve 
konjenital hastalıklarla bağlantısını tanımlar, fizyolojisini anlatır

Kornea ve oküler yüzey muayene 
yöntemlerini yönetir Muayene aletlerini tanır Görme eşeli

Görme muayenesi yapar, görme azalmasının korneaya bağlı nedenlerini 
açıklar
Biyomikroskopi
Kornea ve oküler yüzey ve ön segment muayenesini yapar, normal ve 
patolojik durumları ayırt eder
Pakimetri
Kornea hastalıklarında pakimetri kullanır, bulguları yorumlar
Kornea topografisi
Kornea hastalıklarında kornea topografisi endikasyonlarını açıklar, 
topografi yorumunu yapar

Mikrobiyal keratitleri yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Bakteriyal keratitleri tanımlar
Viral keratitleri tanımlar
Mantar keratitleri tanımlar
Acanthamoeba keratitlerini tanımlar
Mikrobiyolojik tanı yöntem olarak kültür ve yayma örneği alır
Kültür ortamlarını tanımlar
Korneadan ve konjonktivadan sürüntü almayı açıklar
Sürüntüyü kültür ortamına eker
Sürüntüden yayma hazırlar
Laboratuar kültür ve yayma sonucunu yorumlar
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Ayırıcı tanısını yapar
Biyomikroskopik muayene ile ayırıcı özellikleri tanımlar
Mikrobiyal olmayan keratit nedenlerini sıralar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler

Komplikasyonları yönetir Mikrobiyal keratit tedavi komplikasyonlarını tanımlar
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Kornea dejenerasyonlarını yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Yaşa bağlı olanlar ve patolojik olanları ayırır
Güncel görüntüleme yöntemlerini açıklar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını sıralar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Keratokonusu yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Keratokonus derecelendirmesini yapar
Topografik bulguları açıklar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Hidropsu açıklar, progresyonun kriterlerini sıralar
Gözlük ve kontakt lens uygulamalarını tanımlar, tedavi endikasyonlarını 
sıralar ve medikal tedavisini uygular
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi tedavi seçeneklerini (derin lamellar keratoplasti, penetran 
keratoplasti, kross linking vb) açıklar

Komplikasyonları yönetir Medikal ve cerrahi tedavi komplikasyonlarını tanımlar
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Kornea distrofilerini yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
endotelyal, stromal ve epitelyal olarak ayırt edebilir
Güncel görüntüleme yöntemlerini yorumlar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını ve tekniklerini açıklar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonları yönetir tedavi komplikasyonlarını tanımlar
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Periferik Kornea Hastalıklarını 
yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Lokal ve sistemik nedenlere bağlı olanları açıklar ve sorgular
Güncel görüntüleme yöntemlerini yorumlar
Gerekli kan testlerini sıralar ve sonuçlarını yorumlar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar
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Cerrahi tedavi endikasyonlarını ve tekniklerini bilir
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi Tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonları yönetir tedavi komplikasyonlarını tanımlar
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Episklerit ve Skleriti yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Lokal ve sistemik nedenlere bağlı olanları sorgular ve açıklar
Gerekli kan testlerini sıralar ve sonuçlarını yorumlar

Tedavisini yönetir Medikal Tedavisini yapar
Medikal tedavisini açıklar

Komplikasyonları yönetir tedavi komplikasyonlarını tanımlar
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Blefariti yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Stafilokoklara bağlı ön blefariti tanımlar
Seboreik ön blefariti tanımlar
Arka blefariti, meibominiti ve tiplerini tanımlar

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini düzenler
Hastayı medikal tedavisi konusunda bilgilendirir
Sistemik tedavi endikasyonları konusunda hastayı bilgilendirir

Takip eder Komplikasyonları tanır
Komplikasyonları konusunda hastayı bilgilendirir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Enfeksiyöz Konjonktiviti yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Bakteriyel konjonktivitleri tanımlar
Viral konjonktivitleri tanımlar
Klamidyal konjonktivitleri tanır
Trahomun evrelerini tanımlar
Yenidoğan konjonktivitlerinin zamanına ve bulgularına göre tiplerini ayırt 
eder
Mikrobiyolojik tanı yöntem olarak kültür ve yayma örneği alır
Kültür ortamlarını tanımlar
Konjonktivadan sürüntü almayı açıklar
Sürüntüyü kültür ortamına eker
Sürüntüden yayma hazırlar
Laboratuar kültür ve yayma sonucunu yorumlar
Ayırıcı tanısını yapar
Biyomikroskobik muayene ile ayırıcı özelliklerini sıralar
Mikrobiyal olmayan konjonktivitleri sıralar
Tedavisini düzenler
Medikal tedavisini uygular
Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında medikal tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Takip eder
Komplikasyonları yönetir
Hastalığa ait komplikasyonlarını tanır
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Tedavi komplikasyonlarını tanır
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Alerjik konjonktiviti yönetir Tiplerini ayırt eder
Mevsimsel alerjik konjonktiviti tanır
Akut alerjik konjonktiviti tanımlar
Vernal konjonktiviti tanımlar
Atopik keratokonjonktiviti tanımlar
Dev papiller keratokonjonktiviti tanımlar
Sistemik alerjik sorgulamasını yapar
Güncel tanı yöntemlerine hakimdir
Ayırıcı tanısını yapar
Alerjik konjonktivit tiplerinin özelliklerine göre ayırt eder

Tedavisini düzenler Medikal tedavisini uygular
Medikal tedavisini düzenler
Hastanın değişen durumlarına göre tedavisini düzenler

Takip eder Komplikasyonları tanır
Komplikasyonları konusunda hastayı bilgilendirir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Otoimmün konjonktivitleri yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder
Sikatrisyel pemfigoidin bulgularını tanımlar
Stevens-Johnson sendromunu tanımlar
Sistemik bulgularını araştırır
Cilt ve ağız mukozası bulgularını araştırır
İlaç ve hastalık hikayesini sorgular
Ayırıcı tanısını yapar
Ayırıcı tanısı için benzer hastalıklardan ayırt eder
Güncel tanı metodlarını uygular veya yönlendirir

Tedavisini düzenler Medikal tedavisini uygular
Medikal tedavisini açıklar
Farklı olgularda tedaviyi düzenler
Cerrahi tedavisi
Cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar
Cerrahi tedavi seçenekleri konusunda hastayı yönlendirir

Takip eder Komplikasyonlarını tanır
Komplikasyonları konusunda hastayı bilgilendirir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Kuru Gözü yönetir Tanı koyar Gözyaşının özelliklerini tanımlar
Gözyaşını oluşturan katmanları ve özelliklerini tanımlar
Göz kuruluğunun sebeplerini tanımlar
Predispozan faktörleri sorgular
Birlikte bulunan sistemik hastalıkları sorgular
İlaç hikayesini sorgular
Klinik olarak değerlendirir
Belirti ve bulgularını tanımlar
Birlikte bulunan göz bulgularını araştırır
Göz yaşını değerlendiren testleri tanır ve uygular
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Gözyaşı boyama yöntemlerini tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar
Benzer hastalıklardan ayırt eder

Tedavisini düzenler Medikal tedavisini düzenler
Kullanılabilecek ilaçların özelliklerini ve farklarını tanımlar
Hastayı medikal tedavisini uygular
Cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını konusunda hastayı bilgilendirir
Güncel cerrahi yöntemlerini tanımlar

Takip eder Komplikasyonları tanır
Komplikasyonları konusunda hastayı bilgilendirir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır

Konjonktival Dejenerasyonları 
yönetir Tanı koyar Tiplerini ayırt eder

Yaşa bağlı ve patolojik olanlarını tanır
Pinguekulayı tanır
Pterijiumu tanır
Pterijiumun sebeplerini sıralar
Konkresyonların belirti ve bulgularını tanımlar
Konjonktiva kistlerini tanır

Tedavisini yönetir Medikal tedavisini düzenler
Medikal tedavisini açıklar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını tanımlar
Cerrahi tedavi için hastayı yönlendirir
Cerrahi endikasyonları konusunda hastayı bilgilendirir
Cerrahi tedavisi için hastayı yönlendirir

Takip eder Komplikasyonları yönetir
Komplikasyonlarını tanımlar ve hastayı bilgilendirir
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Delici olmayan kornea ve göz yüzey 
yaralanmalarını yönetir Tanısını koyar Tiplerini açıklar

BETT sınıflamasına göre tanımlar
Glob bütünlüğünün değerlendirmesini yapar
Kornea, konjonktiva ve kapak altını yabancı cisim varlığı açısından 
değerlendirir
Basit kornea boyaması ile kornea yüzey bütünlüğünün değerlendirmesini 
yapar
Konjonktiva bütünlüğünü değerlendirir

Tedavisini düzenler Girişimsel tedavi
Kornea ve konjonktivadaki yüzeyel yabancı cisimleri çıkarır
Konjonktiva kesilerinin basit sütürasyonunu yapar
Medikal tedavisini düzenler
Medikal tedavisini açıklar

Takip eder Komplikasyonları yönetir
Komplikasyonlarını tanımlar ve hastayı bilgilendirir

34/109



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Göz	  Hastalıkları,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  15/89

Delici travmatik kornea ve sklera 
yaralanmalarını yönetir. Tanısını koyar Tiplerini açıklar

BETT sınıflamasına göre tanımlar
Gerekli radyolojik testleri uygular, yorumlar
Adli formları açıklar ve gerektiğinde doldurabilir

Tedavisini düzenler Cerrahi tedaviyi düzenler
Doku kaybı olmayan delici yaralanmaların güncel cerrahi teknik ile 
onarımını açıklar ve uygular
Kornea dışı dokuların etkilendiği delici yaralanmalarda ileri cerrahi 
müdehaleleri yönetir
Medikal tedaviyi düzenler
Endoftalmi açısından takip eder

Takip eder Komplikasyonları yönetir
Komplikasyonları açıklar ve takip eder

Kimyasal travmayı yönetir Tanısını koyar Aciliyeti değerlendirir
En acil göz yaralanması olduğunu tanımlar ve bu bilinçle hastayı 
değerlendirir
İlk olarak göz yüzeyini ve kapak altlarını çevirerek forniksleri 
yıkayacağını açıklar ve uygular
Asit ve alkali yaralanmaları yönetir
Asit ya da alkali travma durumlarında farklı derinlikte dokuların 
etkileneceğini açıklar
Prognozu belirleyen evrelendirmeyi sıralar

Tedavisini düzenler Medikal tedavi
Medikal tedaviyi travma sonrası haftalara göre uygular

Takip eder Komplikasyonları yönetir
Komplikasyonları açıklar ve takip eder
İleri teknik cerrahi müdahale endikasyonlarını düzenler

Katarakt Cerrahisi Lens Hastalıkları Lensi değerlendirir Öykü Alır Lense ait semptomları sorgular
Semptomları belirler
Bulguları açıklar

Lensi değerlendirmede kullanılan 
cihaz, alet ve yöntemleri tarif eder

Lensi değerlendirmede kullanılan temel cihaz ve aletleri (lensmetre, 
otorefraktometre, retinoskop, foropter, keratometre, biyomikroskop, 
fundoskop) sayar
Lens hastalıklarının tanısında kullanılan özel cihaz, alet ve yöntemleri 
(subjektif refraksiyon, glare ve kontrast duyarlılık testleri, ultrasonografi, 
kornea topografisi, optik koherens tomografi) sayar
Lens hastalıkları tanısında kullanılan temel ve özel cihaz, alet ve 
yöntemlerin kullanım/uygulama amaçlarını ve prensiplerini tarif eder
Lens ve korneanın gelişimini açıklar
Lens ve kornea morfolojisini oluşturan yapılarını sayar
Lens ve korneanın topografik anotomisini tarif eder
Lens ve korneanın metabolizması ve fizyolojisini tarif eder

Lensi muayenesi yapar
Lens hastalıkları tanısında kullanılan temel ve özel cihaz, alet ve 
yöntemlerin kullanım/uygulama şekillerini tarif eder
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Lens hastalıkları tanısında kullanılan temel cihaz ve aletleri 
kullanır/yöntemleri uygular
Lens hastalıkları tanısında kullanılan özel cihaz ve aletleri 
kullanır/yöntemleri uygular
Verilen olgu temelinde tanı için gerekli özel muayene yöntemlerini, cihaz 
ve aletlerin kullanılmasını planlar
Akomodasyonu (uyum) tarif eder
Uyum refleksini oluşturan nöroanotomik yapıları sayar
Uyum refleksini açıklar

Korneayı değerlendirir
Korneayı değerlendirmede kullanılan 
cihaz, alet ve yöntemleri tarif eder

Korneayı değerlendirmede kullanılan temel cihaz ve aletleri (lensmetre, 
otorefraktometre, retinoskop, foropter, keratometre, biyomikroskop, 
fundoskop) sayar
Korneayı değerlendirmede kullanılan özel cihaz, alet ve yöntemleri 
(subjektif refraksiyon, glare ve kontrast duyarlılık testleri, pakimetri, 
kornea topografisi, endotel sayımı, aberometre, vb) sayar
Korneayı değerlendirmede kullanılan temel ve özel cihaz, alet ve 
yöntemlerin kullanım/uygulama tarif eder
Kornea hastalıkları tanısında kullanılan temel ve özel cihaz ve aletleri 
kullanır/ yöntemlerin amaçlarını ve prensiplerini tarif eder
Kornea hastalıkları tanısında kullanılan temel cihaz ve aletleri kullanır/ 
yöntemleri uygular
Kornea hastalıkları tanısında kullanılan özel cihaz ve aletleri kullanır/ 
yöntemleri uygular
Verilen olgu temelinde tanı için gerekli özel muayene yöntemlerini, cihaz 
ve aletlerin kullanılmasını planlar

Lensin doğumsal anomalilerini 
yönetir Lens anomalilerinin tanısını oluşturur Lens bulgularını değerlendirir

Lens anomalisini tanımlar
Lens anomalisi tiplerini (sferofaki, afaki, ectopia lentis, lentikonus, 
mikrofaki) sınıflar
Lens anomalilerinin değerlendirilmesinde kullanılan muayene usullerini 
ve testleri (skiyaskopik, biyomikroskopik) tarif eder
Lens anomalilerinde gözlenen muayene bulgularını (görme keskinliği, 
retinoskopi, biyomikroskopi, fundoskopi [direkt ve indirekt]) patolojilere 
göre sınıflandırarak tarif eder
Lens anomalilerinin eşlik ettiği hastalık ve sendromları tanımlar
Lens anomalilerini katarakt ve lens dislokasyonlarından ayırır
Lens anomalilerinde tedavi planlar
Lens anomalilerinde tedavi seçeneklerini sıralar
Lens anomalili verilen durum için uygun tedaviyi seçer
Verilen muayene bulgusu temelinde hangi tedavinin uygulanması 
gerektiğini nedenselleştirerek açıklar
Tedavisiz kalan lens anomalili olgunun sonuçlarını sayar.
Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan lens anomalisinin sonuçları 
hakkında hastaya açıklama yapar
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Lens anomalilerinin tedavisinde oluşabilecek komplikasyonları ve 
bunların nedene yönelik güncel tedavi uygulamalarını sayar
Lens anomalilerinin tedavisinde oluşabilecek komplikasyonları ve 
bunların nedene yönelik güncel tedavi uygulamalarını tarif eder

Lens dislokasyonlarını yönetir Lens dislokasyonu tanısını oluşturur Lens dislokasyonlarının bulguları değerlendirir
Lens dislokasyonlarını tanımlar
Lens dislokasyonlarını (luksasyon, subluksasyon) sınıflar
Sık görülen lens dislokasyonu (travma, Marfan sendromu, homosistinüri, 
Weill-Marchesani sendromu, sfiliz) etyolojilerini tanımlar
Lens dislokasyonlarında görülebilen yakınmaları ve bulguları tarif eder
Lens dislokasyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
usullerini ve testleri (skiyaskopik, biyomikroskopik, fundoskopik, 
ultrasonografi) tarif eder
Lens dislokasyonlarında gözlenen muayene bulgularını (görme keskinliği, 
retinoskopi, biyomikroskopi, fundoskopi [direkt ve indirekt], GİB) 
patolojiye uygun olarak tarif eder
Lens dislokasyonları ile birlikte görülen hastalık ve sendromları tanımlar
Lens dislokasyonlarını katarakt ve lens anomalilerinden ayırır
Lens dislokasyonlarında tedavi planlar
Lens dislokasyonlarında tedavi seçeneklerini sıralar
Lens dislokasyonlarına uygun tedaviyi seçer
Katarakt ile lens dislokasyonu birlikteliğinde uygun tedaviyi planlar
Hangi durumda hangi tedavinin uygulanması gerektiğini açıklar.
Tedavisiz kalan lens dislokasyonu olgusunun sonuçlarını sayar.
Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan lens dislokasyonunun sonuçları 
hakkında hastaya açıklama yapar
Lens dislokasyonlarının tedavilerine bağlı ortaya çıkabilecek 
komplikasyonları ve nedene yönelik güncel tedavi uygulamalarını tarif 
eder
Öykü alır

Lens opasitelerini yönetir Katarakt tanısını oluşturur Katarakt ile ilişkili yakınma ve bulguları değerlendirir
Kataraktı tanımlar
Lökokori nedenlerini sayar
Kataraktın subjektif bulgularını (skotom, fotofobi, poliopi, miyopi, 
kromatopsi, görme azalması, vb) sayar
Kataraktlı olgunun yakınmalarını tarif eder
Görme keskinliğini (GK) değerlendirilmesini tarif eder
Katarakt tanısında kullanılan temel muayene usullerini tarif eder
Kataraktın değerlendirilmesinde kullanılan muayene usullerini (lensmetre, 
otorefraktometre, retinoskop, foropter, keratometre, biyomikroskop, 
subjektif refraksiyon, vb ) tarif eder
Lensin değerlendirilmesinde kullanılan temel oftalmik muayene usullerini 
uygular
Verilen olgu temelinde lens hastaluklarının tanısı için gerekli özel 
muayene yöntemlerini, cihaz ve aletlerin kullanılmasını sağlar
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Katarakt cerrahisi öncesinde en iyi düzeltilmiş GK (refraksiyon, pinhol 
ile) saptar
Lens veya kapsüler opasite ile görme keskinliği seviyesi arasındaki 
ilgileşimi değerlendirir
Katarakt ile ilişkili kırma kusurunu retinoskopi ve subjektif refraksiyon 
teknikleri ile temel göz optiğini kullanarak belirler
Katarakt cerrahisi için glare incelemesini tanımlar
A ve B-Mod ultrason uygulama ilkelerini tanımlar
Katarakt cerrahisinde A ve B-Mod ultrason kullanım endikasyonlarını 
sayar
A ve B-Mod ultrason uygulama ilkelerini tarif eder
Temel GİL gücü hesaplama formüllerini (SRK-II, SRK-T, Haigis, Hoffer-
Q, Holladay, vb) açıklar
Refraktif cerrahi geçiren olgularda GİL gücü hesaplama yöntemlerini 
sıralar
Refraktif cerrahi geçiren olgularda GİL gücü hesaplama yöntemlerini tarif 
eder
Özellikli GİL'lerin gücünü (torik, multifokal, ön kamara, iris askı, vb) 
hesaplama prensiplerini tarif eder
Katarakt cerrahisine hazırlıkta verilen olgu için A-Mod ultrasonografi ve 
GİL gücü hesaplaması yapar
Katarakt cerrahisine hazırlıkta gerekli olgularda B-Mod ultrason yapar

Kataraktın tipini ayırt eder Katarakt nedenlerini sayar
Katarakt tiplerini (doğumsal, gelişimsel, çocukluk dönemi, metabolik, 
travmatik, senil, komplike, ikincil, nükleer, kortikal, kapsüler, posterior 
subkapsüler, ön polar, ) tarif eder.
Az görülen atipik kataraktları (radyasyon, ultraviyole, ilaca bağlı 
katakartı) tanımlar
Katarakt tanısında kullanılan muayene usullerini tarif eder
Birlikte bulunan diğer lens patolojilerini (dislokasyon, şekil anomalileri, 
psödoeksfoliasyon) tarif eder
Birlikte bulunan diğer iris ve pupilla patolojilerini (küçük pupilla, ektopik 
pupilla, pupiller membran, psödoeksfoliasyon, iris atrofisi, sineşi anterior 
ve posterior, üveit) tarif eder
Birlikte bulunan diğer kornea patolojilerini (kornea guttata, mikrokornea, 
keratokonus, kornea greftleri, lökom) tarif eder

Verilen olguda muayene bulguları ve test sonuçları temelinde yorum yapar
Verilen olguda preoperatif değerlendirmeyi (sistemik hastalık, kornea ve 
yüzey hastalıkları [kuru göz, kapak anomalisi vb..], glokom, üveit, 
katarakt ile ilişkili kapsüler opasiteler, vb) tarif eder

Ayırıcı tanıyı yapar
Verilen lens opasiteli olguda uygun klinik ve laboratuvar yöntemleri 
kullanarak tanı oluşturur
Oluşturduğu tanıda diğer olasılıkları (kornea opasitesi, pupiller membran, 
vitre opasitesi, vb) neden dışladığını nedenselleştirerek açıklar

Kataraktın tedavi planlamasını yapar Katarakt cerrahisinin endikasyonları ve temel donanımını tarif eder
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Katarakt tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri (intrakapsüler, 
ekstrakapsüler, fakoemülsifikasyon, küçük kesi) açıklar
Kataraktın cerrahi tedavisinin temel (intrakapsüler, ekstrakapsüler, 
fakoemülsifikasyon) endikasyonlarını sıralar
Kataraktın cerrahi tedavisinin acil endikasyonlarını sıralar
Özellikli olguların (glokomlu olgularda katarakt cerrahisi veya kombine 
cerrahiler; vitrektomili veya dıştan çökertmeli retina cerrahisi 
geçirenlerde; kornea opasitesi bulunanlarda; refraktif cerrahi geçirenlerde) 
katarakt cerrahi endikasyonlarını sı
Özellikli olgulardaki katarakt cerrahisinin prensiplerini açıklar
Katarakt cerrahisinde kullanılan viskoelastik maddeleri sayar
Katarakt cerrahisinde kullanılan viskoelastik maddeleri tanımlar
Katarakt cerrahisinde viskoelastik maddelerin kullanım endikasyonlarını 
sayar
Katarakt cerrahisinde viskoelastik maddeleri ve özelliklerini tarif eder
Ameliyat mikroskoplarının temel donanımlarını, özelliklerini ve 
kullanımını açıklar
Katarakt cerrahisinin temel basamaklarını (ekstrakapsüler ve 
fakoemülsifikasyon, küçük kesi) tarif eder
Katarakt cerrahisinde (ekstrakapsüler, fakoemülsifikasyon, küçük kesi) 
kullanılacak temel alet ve cihazları tarif eder
Katarakt cerrahisinde kullanılan temel aletleri (keratom, kırıcılar, 
çeviriciler, kornea makasları, sütür pensleri, pensetler, vb) ve tiplerinini 
tanımlar
İleri katarakt cerrahisinde kullanılan yardımcı alet ve ilaçların (kapsül 
germe halkaları, iris kancası, kapsül boyaları, asetil kolin, adrenalin, 
ikincil GİL, vb) kullanım endikasyonlarını sayar
Göz içi lens (GİL) tiplerini (yerleşim yerlerine [ ön kamara, arka kamara, 
kapsül içi, iris askı, skleral fiksasyonlu]; yapım maddelerine [polimetil 
metakrilat, akrilik, silikon, HEMA, vb ]; optik özelliklerine [ tek odaklı, 
çok odaklı, sferik, asfer
Katarakt cerrahisinde kullanılan temel ve yardımcı aletlerin kullanımını 
tarif eder
GİL yerleştirme endikasyonlarını sayar
GİL tiplerini ve özelliklerini açıklar
Temel GİL yerleştirme tekniklerini tarif eder
Katlanabilir ve katlanmaz GİL'lerin yerleştirme endikasyonlarını, 
kullanılan aletleri ve tekniklerini tarif eder
GİL repozisyonu, çıkarma veya değiştirme endikasyonlarını sayar
GİL repozisyonu, çıkarma ve değiştirmesi tekniklerini tarif eder
Katarakt olgusuna uygulanan yasal ve mali düzenlemelerini tarif eder

Katarakt cerrahisi uygular

Katarakt cerrahisinde (ekstrakapsüler, fakoemülsifikasyon, küçük kesi) 
kullanılacak temel alet ve cihazları kullanmayı ve parametrelerini 
değiştirmeyi yapar/yapılmasını ister
Katarakt cerrahisi için ameliyat mikroskobu kullanır
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Katarakt cerrahisinin temel basamaklarını (kesi, sütürasyon, ön 
kapsülotomi ve kapsüloreksis, ekstrakapsüler katarakt cerrahisi, 
fakoemülsifikasyon teknikleri, irigasyon-aspirasyon, viskoelastiklerin 
kullanımı, GİL yerleştirme vb..) denek veya yapay
Ekstrakapsüler katarakt cerrahisi ve GİL implantasyonunu laboratuvar 
ortamı veya hayvan gözünde gözetim altında yapar
Komplike olguların (beyaz katarakt, küçük pupil, iris prolapsusu, 
psödoeksfoliasyon, zonül zayıflığı, viskodiseksiyon, arka kapsül yırtığı, 
vb) cerrahisinde viskoelastik maddelerin kullanımını tarif eder
Katarakt cerrahisinin basamaklarını (kesi, sütürasyon, ön kapsülotomi ve 
kapsüloreksis, ekstrakapsüler katarakt cerrahisi, fakoemülsifikasyon 
teknikleri, irigasyon-aspirasyon, viskoelastiklerin kullanımı, GİL 
yerleştirme vb..) sıralar
Katarakt cerrahisinin basamaklarının (kesi, sütürasyon, ön kapsülotomi ve 
kapsüloreksis, ekstrakapsüler katarakt cerrahisi, fakoemülsifikasyon 
teknikleri, irigasyon-aspirasyon, viskoelastiklerin kullanımı, GİL 
yerleştirme vb..) uygulamasını tarif ede
Katarakt cerrahisi için temel hazırlıkları ( onam alınması, sterilizasyon 
yöntemleri, ameliyat önlüğü ve eldiven giyme, hastayı örtme ve drape 
yapıştırma) yerine getirir
Katarakt cerrahisini için hastayı ameliyata hazırlar (hasta silme, örtme ve 
anestezi)
Katarakt cerrahisindeki anestezi tiplerini (topikal, lokal, genel) sayar
Katarakt cerrahisindeki anestezi tiplerini (topikal, lokal, genel) tarif eder
Katarakt cerrahisindeki lokal anestezi tiplerini sayar
Katarakt cerrahisindeki lokal anestezi tiplerini tarif eder
Katarakt cerrahisinde topikal ve lokal anestezileri uygular
Katarakt cerrahisini asiste eder
Laboratuvar ve denek çalışmalarından sonra verilen olgu için uzman 
gözetimi altında katarakt cerrahisi (ekstrakapsüler, fakoemülsifikasyon) 
yapar
Uzman gözetimi altında GİL implantasyonu (ön-arka kamara kamara, 
diğerleri) yapar
Nadir görülen olgular için intrakapsüler katarakt cerrahisi tekniklerini 
tartışır
Özellikli olguların katarakt cerrahisi endikasyon, tedavi prensipleri ve 
tekniklerini tartışır
Komplike olguların katarakt cerrahisi endikasyon, tedavi prensipleri ve 
tekniklerini tartışır

Uzman gözetimi altında GİL repozisyonu, çıkarma ve değiştirmesini yapar
Verilen olgu için cerrahi tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt 
eder
Katarakt cerrahisi sonrası hasta takip ve değerlendirmesini yapar
Katarakt cerrahisi sonrası refraksiyon kontrolü ve tashihi yapar

Komplikasyonları yönetir Komplikasyonları açıklar
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Tedavisiz kalan katarakt olgusunun sonuçlarını sayar.
Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan kataraktın sonuçları hakkında 
hastaya açıklama yapar
Katarakt cerrahisinde sık görülen (GİB yükselmesi, kornea ödemi, üveit, 
kesi hattından sızıntı, bakiye materyal, endotel hasarı, desme dekolmanı, 
kesi hattı hasarları, endoftalmi, kistoid maküla ödemi, vb) 
komplikasyonları sayar
Katarakt cerrahisinde sık görülen komplikasyonları tanımlar
Katarakt ve ön segment cerrahisinde görülebilen intraoperatif ve 
postoperatif komplikasyonları (vitreus kaybı, kapsül yırtılması, 
iridodiyaliz, iris hasarı, kornea yanığı, ön veya arka intraoküler hemoraji, 
ekspulsif kanama, göz içi basınç (GİB) artı
Katarakt ve ön segment cerrahisinde görülebilen komplikasyonları açıklar
Katarakt ve ön segment cerrahisinde görülebilen komplikasyonların tedavi 
prensiplerini ve tekniklerini açıklar

Komplikasyonları çözer
Verilen olgu temelinde olguya tedavi komplikasyonları hakkında açıklama 
yapar
Uzman gözetimi altında verilen olgu için katarakt tedavisinde sık 
görülebilecek komplikasyonların tedavisini yapar
Uzman gözetimi altında verilen olgu için ortaya çıkabilecek katarakt 
cerrahisine ait intraoperatif ve postoperatif (intrakapsüler, ekstrakapsüler, 
fakoemülsifikasyon, GİL) komplikasyonlara müdahale eder
Arka kapsül kesafetini (AKK) tanımlar
Nd:YAG lazer kapsülotomi endikasyonlarını sayar

Nd:YAG lazer kapsülotominin temel prensiplerini ve tekniklerini tarif eder
AKK tedavisini planlar
Uzman gözetimi altında Nd:YAG lazer kapsülotomi yapar
Postoperatif endoftalmiyi tanımlar
Verilen olgu temelinde olguya tedavi (Nd:YAG lazer) komplikasyonları 
hakkında açıklama yapar
Erken ve geç postoperatif endoftalmi nedenlerini sayar
Postoperatif endoftalmide hasta yakınmalarını tanımlar
Postoperatif endoftalmide klinik muayene bulgularını tanımlar
Postoperatif endoftalmi tedavisinde kullanılan güncel tedavi 
yaklaşımlarını (tıbbi ve cerrahi) tarif eder
Postoperatif endoftalmiye acil müdahale endikasyonlarını açıklar
Uzman gözetimi altında postoperatif endoftalmi olgularında (konjonktiva, 
ön kamara, vitreus) örnek alır ve lokal enjeksiyon (kortikosteroid ve 
antibiyotik) uygular

Lens Travmalarını tedavi eder Travma tanısı koyar Öykü alır
Semptomları belirler
Verilen travmalı olguda uygun klinik ve laboratuvar yöntemleri kullanarak 
bulguları belirler
Travmanın aciliyetini belirler
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Glob bütünlüğünü değerlendirir
Travma tipini belirler
Kornea, sklera, konjonktiva ve kapak altını yabancı cisim varlığı açısından 
değerlendirir
Göz travmalarını sınıflar
Verilen olgu temelinde göz yaralanmasının sınıflamasını yapar
Ayrıcı tanı yapar

Tedavisini yapar
Verilen travmalı olgu temelinde uygun medikal veya cerrahi tedavi 
prensiplerini ve tekniklerini açıklar
Verilen travmalı olgu temelinde görülen komplikasyonların tedavi 
prensiplerini ve tekniklerini tartışır
Verilen olgu için cerrahi tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt 
eder
Verilen olguda tedavi yapılmaz ise oluşabilecek sonuçları sayar.
Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan göz travması sonuçları hakkında 
hastaya veya yakınlarına açıklama yapar

Komplikasyonları yönetir Verilen olguda gelişebilecek komplikasyonları tanımlar
Komplikasyonları belirler
Komplikasyonları açıklar
Komplikasyon tedavisini tartışır
Uzman gözetimi altında verilen lens travmalı olgu için ortaya çıkabilecek 
intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlara müdahale eder
Koruyucu göz hekimliğini tanımlar
Koruyucu göz hekimliğini yapar

Glokom
glokom ile ilgili teorik bilgilere 
sahip olmak
glokom muayene yöntemlerini 
öğrenme ve gerekli araç ve 
gereçleri kullanma

Glokom
Ön kamara ve iridokorneal açı 
elemanları anatomisini yönetir

Kornea,trabekulum Schlemm kanalı, 
sklera mahmuzu, siliyer cisim 
anatomisini tanımlar

Retinal sinir lifi tabakası, optik disk 
ve lamina kribroza anatomisini 
yönetir.

Retinal sinir lifi, optik disk ve lamina 
kribroza anatomisini tanımlar

Ön kamara ve iridokorneal açı 
elemanları fizyolojisini yönetir.

Kornea, trabekulum, Schlemm 
kanalı, sklera mahmuzu, siliyer cisim 
fizyolojisini tanımlar

Ön kamara ve iridokorneal açı 
elemanları histolojisini yönetir.

Kornea, trabekulum, Schlemm 
kanalı, sklera mahmuzu, siliyer cisim 
histolojisini tanımlar

Retinal sinir lifi tabakası, optik disk 
ve lamina kribroza histolojisini 
yönetir.

Retinal sinir lifi, optik disk ve lamina 
kribroza histolojisini tanımlar

Glokom epidemiyolojisini ve 
mekanizmalarını yönetir.

Glokom risk faktörlerini ve 
mekanizmalarını açıklar Glokom risk faktörlerini ve mekanizmalarını ayırdeder
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Demografik risk faktörlerini (yaş, cins, ırk) tanımlar
Oküler risk faktörlerini ( Göz içi basıncı, optik sinir başı, refraksiyon 
kusuru) tanımlar
Sistemik risk faktörlerini ( Diabet mellitus, hipertansiyon, koroner arter 
hastalığı, migren vs) tanımlar
Genetik faktörleri tanımlar
Göz içi basıncı yükselmesi mekanizmasını açıklar
Optik sinir başı hasarı mekanizmasını açıklar
Vasküler ve mekanik mekanizmaları açıklar
Genetik faktörleri açıklar

Glokom klinik muayene metodlarını 
yönetir

Glokom klinik muayene metodlarını 
açıklar
Glokom klinik muayene metodlarını 
uygular

Göz içi basıncı ölçüm metodları nı (indentasyon, aplanasyon, non-kontakt 
tonometri) uygular.
İridokorneal açı görüntüleme ve evrelemesini (direk ve indirek 
gonyoskopi) açıklar ve uygular
Optik sinir glokom hasarının (nöroretinal rim, disk-çukurluk oranı, 
peripapiller koroidal atrofi, kıymık hemoraji) derecesini açıklar
Biyomikroskopik muayene ile ön segmenti değerlendirir.
Direk-indirek oftalmoskopi, ve lenslerle fundus muayenesi yapabilir.

Glokomda görme alanını yönetir
Glokomda görme alanı bulgularını 
tanımlar, değerlendirir
Görme alanı bulgularına göre tanı 
koyar
Görme alanı bulgularına göre ayırıcı 
tanı yapar Normal ve glokoma özgü görme alanı bulgularını açıklar

Değişik görme alanı tiplerinin (standart eşik, SWAP, frekans çiftlemeli, 
hareket algılama vs) sonuçlarını değerlendirir.

Glokomda fizyolojik testleri yönetir Glokomda fizyolojik testleri tanımlar
Glokomda fizyolojik testlerin 
sonuçlarını değerlendirir Görme keskinliğini muayenesini uygular ve sonucu değerlendirir

Glokomda kontrast duyarlılık muayenesini uygular ve sonucu 
değerlendirir
Renkli görme muayenesini uygular ve sonucu değerlendirir
Glokomda elektrofizyolojik testlerin sonucunu değerlendirir
Glokomda pupilla ve ışık reaksiyonu bulgularını değerlendirir

Glokomda optik sinir başı analizini 
yönetir

Glokomda optik sinir başı analizi 
sonuçlarını açıklar
Optik sinir başı analizini 
değerlendirerek tanı koyar
Optik sinir başı analizini 
değerlendirerek ayırıcı tanı yapar Stereoskopik fotoğraflama sonuçlarını değerlendirir

Konfokal scaning lazer oftalmoskopi sonuçlarını değerlendirir
Optik kohorens tomografisonuçlarını değerlendirir.
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Glokomda retinal sinir lifi analizini 
yönetir

Glokomda retinal sinir lifi analiz 
sonuçlarını açıklar
Retinal sinir lifi analizini 
değerlendirerek tanı koyar
Retinal sinir lifi analizini 
değerlendirerek ayırıcı tanı yapar Red-free fotoğraflama sonuçlarını değerlendirir

Konfokal scaning lazer oftalmoskopi sonuçlarını değerlendirir
Scaning lazer polarimetri sonuçlarını değerlendirir
Optik kohorens tomografi sonuçlarını değerlendirir

Glokomda optik sinir başı kanlanması 
ölçüm yöntemlerini yönetir

Optik sinir başı dolaşımı sonuçlarını 
açıklar Anjiyografi sonuçlarını değerlendirir

Renkli doppler ultrasonografi sonuçlarını değerlendirir
Lazer doppler flowmetri sonuçlarını değerlendirir

Konjenital glokomu yönetir Konjenital glokomun tanısını koyar Epidemiyoloji ve patogenezini tanımlar
Kornea ve diğer ön segment klinik bulgularının değerlendirir
Göz içi basıncını değerlendirir
Glokomatöz optik disk değişikliklerini değerlendirir
Kornea kalınlığını değerlendirir
İridokorneal açı bulgularını değerlendirir

Ayırıcı tanı yapar
Korneal ödem yapan diğer hastalıklardan (doğum travması, konjernital 
herediter endotelyal distrofi vs) ayırdeder
Epifora ve kırmızı göz yapan diğer hastalıklardan (konjonktivit, lakrimal 
stenoz vs) ayıreder
Fotofobi yapan diğer hastalıklardan (konjonktivit, üveit, travma vs) 
ayırdeder
Korneal genişleme yapan diğer hastalıklardan (aksiyel miyopi, 
megalokornea vs) ayıreder

Tiplerini ayırdeder İridokorneatrabeküler disgenezi tanımlar ve açıklar
Fakomatoz ve hamartomatozlarla ilişkisini tanımlar ve açıklar
Metabolik hastalıklarla ilişkisini tanımlar ve açıklar
İnflammatuar hastalıklarla ilişkisini tanımlar ve açıklar
Tümörlerle ilişkisini tanımlar ve açıklar
Diğer konjenital hastalıklarla ilişkisini tanımlar ve açıklar

Medikal ve cerrahi tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Cerrahi ve/veya lazer tedaviplanını ve komplikasyonlarını açıklar

Primer açık açılı glokomu yönetir Tanı koyar
Epidemiyoloji, patogenezini ve risk faktörlerini (yaş, ırk, aile öyküsü, 
miyopi, vasküler hastalıklar) tanımlar ve açıklar
Ön segment klinik bulgularını değerlendirir.
Göz içi basıncının değerlendirir.
Glokomatöz optik disk değişikliklerini değerlendirir.
Kornea kalınlığının göz içi basıncı üzerine etkisini değerlendirir.
İridokorneal açı bulgularının değerlendirir.
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Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
sonuçlarını değerlendirir.

Ayırıcı tanısını yapar
Optik diskte çukurlaşma ile giden diğer hastalıklardan (fizyolojik 
çukurlaşma, optik disk anomalileri, optik nöropatiler) ayırdeder
Sekonder açık açılı glokom tiplerinden ayırdeder
Oküler hipertansiyondan ayırdeder
Dar açılı glokomdan ayırdeder

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Normal basınçlı glokomu yönetir Tanı koyar
Epidemiyoloji, patogenezini ve risk faktörlerini (migren, Raynaud 
fenomeni vs) tanımlar ve açıklar
Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar

Ayırıcı tanısını yapar
Optik diskte çukurlaşma ile giden diğer hastalıklardan (fizyolojik 
çukurlaşma, optik disk anomalileri, optik nöropatiler) ayırdeder
Primer açık açılı glokomda göz içi basıncının epizodik olarak normal 
ölçüldüğü durumdan ayırdeder
Sekonder açık açılı glokomda göz içi basıncının epizodik olarak normal 
ölçüldüğü durumdan ayırdeder
Görme yollarını etkileyen diğer hastalıklardan (tümör, vasküler hastalıklar 
vs) ayırdeder

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Açı kapanması glokomunu yönetir Tanı koyar
Epidemiyoloji, patogenezini ve risk faktörlerini ( aile öyküsü, 50 yaş 
üzeri, kadın, hipermetropi, psödoeksfoliasyon, ırk) tanımlar ve açıklar
Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
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Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirir
Ultrason biyomikroskopi değerlendirmesini tanımlar ve açıklar
Farmakolojik ve parafizyolojik provakatf testleri tanımlar ve açıklar

Klasifikasyonunu yapar, tiplerini 
ayırdeder Pupil bloğu ile giden açı kapanmasını tanımlar ve açıklar

Pupil bloğu olmayan açı kapanmasını tanımlar ve açıklar
Lense bağlı açı kapanmasını tanımlar ve açıklar
İrise bağlı açı kapanmasını tanımlar ve açıklar
Akut primer açı kapanması glokomunu tanımlar ve açıklar
Kronik açı kapanması glokomunu tanımlar ve açıklar
Primer açı kapanmasını tanımlar ve açıklar
Kapanabilir açıyı tanımlar ve açıklar

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Pseudoeksfoliasyon glokomunu 
yönetir Tanı koyar Epidemiyoloji ve patogenezini tanımlar ve açıklar

Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Patolojik değerlendirmeyi tanımlar ve açıklar

Ayırıcı tanı yapar Primer açık açılı glokomdan ayırdeder
Primer açık kapanması glokomundan ayırdeder
Pigmenter glokomdan ayırdeder
İnflammatuar glokomdan ayırdeder
Gerçek eksfoliasyondan ayırdeder

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Pigmenter glokomu yönetir Tanı koyar
Epidemiyoloji, patogenezini ve risk faktörlerini ( aile öyküsü, orta yaş, 
erkek,miyopi, ırk) tanımlar ve açıklar
Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
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Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Ultrason biyomikroskopi değerlendirmesini tanımlar ve açıklar

Ayırıcı tanı yapar Pseudoeksfoliasyon glokomundan ayırdeder
İnflammatuar glokomdan ayırdeder
Melanoziz ve melanomadan ayırdeder

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Neovasküler glokomu yönetir Tanı koyar

Epidemiyoloji, patogenezini ve nedenlerini (diabetik retinopati, oküler 
iskemik sendrom, retinal damar tıkanıklıkları, göz içi tümörler vs) 
tanımlar ve açıklar
Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Patolojik değerlendirmeyi tanımlar ve açıklar

Ayırıcı tanı yapar Cerrahi sonrası iris damarlarının dilatasyonundan ayırdeder
İnflammatuar sebeple iris damar dilatasyonundan ayırdeder
Fuchs heterokromik iridosiklitten ayırdeder
Esansiyel iris atrofisinden ayırdeder
Pseudoeksfoliasyon glokomundan ayırdeder
Akut primer açı kapanması glokomunundan ayırdeder
Konjenital iris kümelerinden ayırdeder
Açık renkte iristen ayırdeder
Prematür retinopatisinden ayırdeder

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

İnflamatuar ve steroide bağlı 
glokomu yönetir Tanı koyar Epidemiyoloji ve patogenezini tanımlar ve açıklar

Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
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Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Patolojik değerlendirmeyi tanımlar ve açıklar

Tiplerini ayırdeder

Sekonder açık açılı glokom nedenlerini (trabeküler ağ, Schlemm kanalı ve 
episkleral ven tıkanması, steroide bağlı, trabekulum kalıcı hasarı vs) 
açıklar
Sekonder açı kapanması glokomu nedenlerini (periferik ön sineşi ve 
posterior sineşi) tanımlar ve açıklar
Daha önce mevcut olan primer açık açılı ve primer açı kapanması 
glokomundan ayırdeder
Steroidin glokoma yol açma nedenlerini tanımlar ve açıklar
Glokomun sık görüldüğü üveit tiplerini (Fuchs üveit, Posner Schlossman 
sendromu vs) tanımlar ve açıklar

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını yapar

Cerrahi ve/veya lazer komplikasyonlarını açıklar

Travmatik glokomu yönetir Tanı koyar
Epidemiyoloji, patogenezini ve sistemik risk faktörleri (orak hücreli 
anemi) tanımlar ve açıklar
Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Patolojik değerlendirmeyi tanımlar ve açıklar

Ayırıcı tanı yapar, tiplerini ayırdeder Hifemaya bağlı glokomu tanımlar ve açıklar
imflamasyona bağlı glokomu tanımlar ve açıklar
Açı resesyonunu tanımlar ve açıklar
Fakolitik glokomu tanımlar ve açıklar
Lens bloğu glokomunu tanımlar ve açıklar
Periferik ön sineşiyi tanımlar ve açıklar
Kimyasal, radyasyon ve elektrik travmasını tanımlar ve açıklar

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
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Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser
Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Episkleral ven basıncı artışına bağlı 
glokomu yönetir Tanı koyar Epidemiyoloji ve patogenezini tanımlar ve açıklar

Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Patolojik değerlendirmeyi tanımlar ve açıklar

Tiplerini ayırdeder Süperior vena kava sendromunu tanımlar ve açıklar
Tiroid oftalmopatiyi tanımlar ve açıklar
Sturge-Weber sendromunu tanımlar ve açıklar
Juguler ven tıkanmasını tanımlar ve açıklar
Kavernöz sinuz trombozunu tanımlar ve açıklar
Orbita içi kitlelere bağlı glokomu tanımlar ve açıklar

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Malign glokomu yönetir Tanı koyar Epidemiyoloji ve patogenezini tanımlar ve açıklar
Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Patolojik değerlendirmeyi tanımlar ve açıklar
Ultrasonik biyomikroskopik değerlendirmeyi tanımlar ve açıklar

Ayırıcı tanı yapar Pupil bloğundan ayırdeder
Suprakoroidal kanamadan ayırdeder
seröz koroidal efüzyondan ayırdeder

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar
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İris, kornea, retina anomali ve 
tümörlerine bağlı glokomları yönetir Tanı koyar Epidemiyoloji ve patogenezini tanımlar ve açıklar

Ön segment klinik bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Göz içi basıncının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Glokomatöz optik disk değişikliklerinin değerlendirilmesini tanımlar ve 
açıklar
Kornea kalınlığının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
İridokorneal açı bulgularının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Görme alanı, optik disk ve retinal sinir lifi tabakası görüntüleme 
metodlarının değerlendirilmesini tanımlar ve açıklar
Patolojik değerlendirmeyi tanımlar ve açıklar
Ultrasonik biyomikroskopik değerlendirmeyi tanımlar ve açıklar

Tiplerini ayırdeder İridokorneal endotelyal sendromları tanımlar ve açıklar
Axenfeld-Reiger sendromları tanımlar ve açıklar
Keratoplasti sonrası glokomu tanımlar ve açıklar
Epitelyal ve fibröz içe yürümeye bağlı glokomu tanımlar ve açıklar
Aniridiye bağlı glokomu tanımlar ve açıklar
Tümöre bağlı glokomu tanımlar ve açıklar

Medikal tedavisini yönetir Medikal tedavisini açıklar
Farklı hasta olgularında tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi düzenler
Hastanın değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Cerrahi ve lazer tedavisi için hastayı 
yönlendirir Cerrahi ve/veya lazer tedavi planını ve komplikasyonlarını açıklar

Glokom medikal tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonunu koyar, 
medikal tedavi ajanlarını tanır Beta-bloker ajanları tanımlar ve açıklar

Adrenerjik agonist ajanları tanımlar ve açıklar
Miyotik ajanları tanımlar ve açıklar
Karbonik anhidraz inhibitör ajanları tanımlar ve açıklar
Kombine preparatları ajanları tanımlar ve açıklar
Prostaglandin ajanları tanımlar ve açıklar
Nöroproteksiyon sağlayan ajanları tanımlar ve açıklar

Medikal tedavi komplikasyonları 
yönetir Sistemik hipotansiyonu tanımlar ve açıklar

Bradikardi ve diğer kardiak ritm bozukluklarını tanımlar ve açıklar
Santral sinir sistemi depresyonunu tanımlar ve açıklar
Psikolojik depresyonu tanımlar ve açıklar
Solunum sıkıntılarını tanımlar ve açıklar
Kan lipid düzensizliklerini tanımlar ve açıklar
Oküler yüzey bozuklukları ve allerjik semptomları tanımlar ve açıklar
Boğazda iritasyon ve kuruluk hissini tanımlar ve açıklar
Aplastik anemiyi tanımlar ve açıklar
İdrar yolu taşlarını tanımlar ve açıklar
İmpotansı tanımlar ve açıklar
Oraklaşmayı tanımlar ve açıklar
Kaslarda uyuşma hissini tanımlar ve açıklar
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Kirpiklerde uzama, koyulaşmayı tanımlar ve açıklar
Konjonktivada hiperemiyi tanımlar ve açıklar
İris renginde koyulaşmayı tanımlar ve açıklar
Makula ödemini tanımlar ve açıklar

Glokom lazer tedavisini yönetir Tedavi endikasyonunu koyar
Lazer tedavisi konusunda hastayı 
yönlendirir, lazer tedavi tiplerini 
tanımlar Argon lazer trabeküloplastiyi tanımlar ve açıklar

Selektif lazer trabeküloplastiyi tanımlar ve açıklar
Periferik iridotomiyi tanımlar ve açıklar
Lazer iridoplastiyi tanımlar ve açıklar
Lazer sklerostomiyi tanımlar ve açıklar
Lazer siklodestrüksiyonu tanımlar ve açıklar

Lazer tedavi komplikasyonları 
yönetir Lazer öncesi hazırlıkları ve sonrası tedavileri tanımlar ve açıklar

Hifemayı tanımlar ve açıklar
Göz içi basınç artışını tanımlar ve açıklar
İnflamasyonu tanımlar ve açıklar
Korneal yanığı tanımlar ve açıklar
Retinal yanığı tanımlar ve açıklar
Periferik ön sineşiyi tanımlar ve açıklar
Katarakt oluşumunu tanımlar ve açıklar
Makula ödemi gelişimini tanımlar ve açıklar
Seröz koroidal efüzyon oluşumunu tanımlar ve açıklar
Fitiziz gelişimini tanımlar ve açıklar

Glokom cerrahi tedavisini yönetir Tedavi endikasyonunu koyar
Cerrahi tedavi tiplerini bilir, tedavi 
konusunda hastayı yönlendirir Gonyotomiyi tanımlar ve açıklar

Trabekülotomiyi tanımlar ve açıklar
Nonpenetran cerrahiyi tanımlar ve açıklar
Trabekülektomiyi tanımlar ve açıklar
Viskokanalostomiyi tanımlar ve açıklar
Seton implantları tanımlar ve açıklar
Anti-fibrotik ajanları tanımlar ve açıklar

Komplikasyonları yönetir Sığ ön kamarayı tanımlar ve açıklar
Hifemayı tanımlar ve açıklar
Hipotoniyi tanımlar ve açıklar
Göz içi basınç artışını tanımlar ve açıklar
Korneal ödem, endotel kaybı, epitel defekti ve dekompanzasyonu tanımlar 
ve açıklar
Görme azlığı ve kaybını tanımlar ve açıklar
Yara yeri sızdırmasını tanımlar ve açıklar
Malign glokomu tanımlar ve açıklar
Konjonktival hasarı tanımlar ve açıklar
Koroidal efüzyonu tanımlar ve açıklar
Tenon kist oluşumunu tanımlar ve açıklar
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Enfeksiyonları (blebit, endoftalmi vs) tanımlar ve açıklar
Geç bleb yetmezliğini tanımlar ve açıklar
Fitiziz gelişimini tanımlar ve açıklar
Anesteziye bağlı komplikasyonları tanımlar ve açıklar

Üveitler
İris, silyer cisim, koroid anatomisini 
yönetir İris anatomi ve fizyolojisini anlatır

Silyer cisim anatomi ve fizyolojisini 
anlatır
Koroid anatomi ve fizyolojisini 
anlatır

Retina ve vitreus anatomisini yönetir Retina anatomi ve fizyolojisini anlatır
Vitreus anatomi ve fizyolojisini 
tanımlar

Oküler immunolojiyi yönetir
Göz dokularının immun cevaplarını 
tarif eder

Üveit epidemiyolojisini yönetir
Demografik risk faktörlerini (yaş, 
cins, ırk, coğrafya) sıralar
Üveitin eşlik edebildiği sistemik 
hastalıkları (Behçet,kollajen doku 
hst,ankilozan spondilit…)sıralar
Genetik risk faktörlerini (HLA 
birlikteliği..) sıralar
Ülkemizde üveitin epidemiyolojk 
özelliklerini, yaş grubuna göre en sık 
görülen üveit antitelerini sıralar

Üveit sınıflamasını yönetir
Üveiti anatomik olarak tanımlar (Ön, 
orta, arka, panüveit)
Üveiti seyrine göre tanımlar (akut, 
kronik, tekrarlayan)
Üveiti başlangıç şekline göre 
tanımlar (ani, sinsi)
Üveiti süresine göre tanımlar 
(sınırlanmış, dirençli)
Üveiti etyolojisine göre tanımlar 
(enfeksiyöz, non-enfeksiyöz)
Üveiti klinik tipine göre tanımlar 
(granülomatöz, non-granülomatöz)

Üveitlere tanısal yaklaşımı yönetir Üveit hastasından anamnez alır Ön ve arka üveiti ayırdeder
Üveit hastasından anamnez almanın özelliklerini açıklar
Ön ve arka üveit belirtilerini anlatır
Ön ve arka üveit bulgularını anlatır
Ön ve arka üveitle ilişkili sistemik infeksiyöz ve noninfeksiyöz hastalıkları 
sıralar
Sistemik hastalıkla ilişkili olmayan infeksiyöz ve noninfeksiyöz ön ve 
arka üveit antitelerini sıralar
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Üveiti taklit edebilen durumları ve ayırıcı tanıyı açıklar
Üveitlerde klinik muayene 
metodlarını yönetir Üveitlerde klinik muayene metodlarını uygular

Biyomikroskopik muayene ile ön segmenti değerlendirir.
Direkt-indirekt oftalmoskopi ve fundus lensleriyle fundus muayenesi 
yapar
Skleral depresyonla periferik retina ve pars plana muayenesi yapar

Üveit bulgularını açıklar Üveit bulgularının standart skorlamasını yapar
Ön kamara hücre ve bulanıklığını değerlendirir ve skorlar
Diğer ön segment bulgularını (keratik presipitat, arka sineşi, iris atrofisi..) 
değerlendirir
Vitreus hücre ve bulanıklığını değerlendirir ve skorlar
Diğer arka segment bulgularını (retinal ve koroidal infiltrat, vaskülit, 
korioretinit…) değerlendirir

Üveit tanısında laboratuar tetkikin 
endikasyonlarını açıklar Üveit ayırıcı tanısında laboratuar tetkikin endikasyonlarını tanımlar

Tanı ve ayırıcı tanıya yönelik güncel laboratuar tetkiklerini sıralar
Üveit tanısında görüntüleme 
yöntemlerinin endikasyonunu açıklar Üveit ayırıcı tanısında görüntüleme yöntemlerinin endikasyonunu tanımlar

Üveitlerde floresein anjiografi (FA) kullanım endikasyonlarını ve 
bulgularını açıklar
Üveitlerde indosiyanin yeşil anjiografi (ICG) kullanım endikasyonlarını ve 
bulgularını açıklar
Üveitlerde oküler ultrasonografi (USG) kullanım endikasyonlarını ve 
bulgularını açıklar
Üveitlerde ultrasonik biyomikroskopi (UBM) kullanım endikasyonlarını 
açıklar
Üveitlerde laser flare fotometre kullanım endikasyonlarını açıklar
Üveitlerde optik koherens tomografi (OCT) kullanım endikasyonlarını 
açıklar

Üveitlerde ileri tanısal yöntemleri 
sıralar

İntraoküler sıvı ve dokulardan tanısal biyopsi endikasyonlarını ve 
laboratuar tetkik yöntemlerini sıralar

Üveit komplikasyonlarını yönetir Tanı koyar Üveite sekonder katarakt gelişme mekanizmalarını açıklar
Üveite sekonder glokom gelişme mekanizmalarını açıklar
Üveite sekonder hipotoni gelişme mekanizmalarını açıklar
Üveite sekonder maküla ödemi gelişme mekanizmalarını açıklar
Üveite sekonder dekolman gelişme mekanizmalarını açıklar
Üveite sekonder retinal veya koroidal neovaskülerizasyon gelişme 
mekanizmalarını açıklar

Üveitlerde tedavi yaklaşımlarını 
yönetir Tedavi endikasyonlarını açıklar Tedavi yaklaşımını (topikal, perioküler, sistemik, cerrahi) belirler

Kortikosteroidlerin uygulama yollarını, endikasyon, kontrendikasyon ve 
yan etkilerini anlatır
Konvansiyonel immunsupresif tedavi ajanlarını, endikasyon, 
kontrendikasyon ve yan etki profillerini açıklar
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Güncel biyolojik ajanları, endikasyon, kontrendikasyon ve potansiyel yan 
etkilerini sıralar
Komplikasyonlara yönelik medikal ve cerrahi müdahaleleri açıklar
Üveitlerde anti-VEGF tedavi endikasyonlarını anlatır
Enfeksiyöz üveitlerin tedavisinde kullanılan antibiyotik, antiparaziter, 
antiviral ve antifungal ajanları açıklar

Üveitlerin takibini yönetir
Üveit takibinde kullanılan 
parametreleri açıklar
Üveit komplikasyonlarının takibini 
açıklar

Ön üveitleri yönetir Tanı koyar Ayırıcı tanısını yapar
Nongranülomatöz akut ve kronik ön üveit ayırıcı tanısını yapar
Granülomatöz akut ve kronik ön üveit ayırıcı tanısını yapar
Behçet hastalığına bağlı ön üveitin tanı ve ayırıcı tanısını yapar
Fuchs üveiti tanı ve ayırıcı tanısını yapar
HLA-B27 üveiti tanı ve ayırıcı tanısını yapar
JRA üveiti tanı ve ayırıcı tanısını yapar
Viral ön üveit tanı ve ayırıcı tanısını yapar
Cerrahi sonrası ve travma sonrası gelişen ön üveitin tanı ve ayırıcı tanısını 
yapar

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını ve yaklaşımlarını açıklar
Ön üveitlerde kortikosteroid kullanma endikasyonlarını ve uygulama 
yollarını açıklar
Ön üveitlerde immunsupresif kullanma endikasyonlarını ve uygulama 
yollarını açıklar
Perioküler enjeksiyon endikasyonlarını açıklar
Perioküler enjeksiyon uygulaması yapar

Orta üveitleri yönetir Tanı koyar Ayırıcı tanı yapar
Orta üveitlerin tipik klinik özelliklerini açıklar
Pars planitin tanı ve ayırıcı tanısını yapar
Multiple skleroza bağlı orta üveitin tanı ve ayırıcı tanısını yapar
Orta üveite neden olan diğer klinik antitelerin (sarkoidoz, tüberküloz, 
sifiliz, Lyme hastalığı...) ayırıcı tanısını yapar

Takip eder Orta üveitlerin komplikasyonlarını ve takibini anlatır

Tedavisini düzenler
Orta üveitlerin tedavisinde perioküler ve sistemik kortikosteroidlerin 
endikasyonlarını açıklar
Orta üveitlerin immunsupresif tedavi endikasyonlarını anlatır
Orta üveitlerde retinal laser ve kriyoterapi endikasyonlarını anlatır
Orta üveitlerde vitreoretinal cerrahi endikasyonlarını açıklar
Perioküler enjeksiyon uygulaması yapar

Arka üveitleri yönetir Tanı koyar Ayırıcı tanı yapar
Arka üveitlerin tipik klinik özelliklerini açıklar
Arka üveitlerin etyolojisini açıklar ve ayırıcı tanısını yapar
Oküler toksoplazmozis klinik ve laboratuar tanısını açıklar
Akut retinal nekroz klinik ve laboratuar tanısını açıklar
Sitomegalovirus retiniti klinik ve laboratuar tanısını açıklar
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Retinal vaskülitlerin ayırıcı tanısını yapar
Koriyokapillaritle seyreden arka üveitlerin (APMPPE, MEWDS, 
serpijinöz koroidopati...) ayırıcı tanısını yapar

Takip eder Arka üveitlerin komplikasyonlarını ve takibini anlatır

Tedavisini düzenler
Arka üveitlerin tedavisinde perioküler ve sistemik kortikosteroidlerin 
endikasyonlarını açıklar
Oküler toksoplazmoziste antiparaziter ajanlarla tedaviyi bilir ve uygular
Viral arka üveitlerin sistemik ve intravitreal antiviral ajanlarla tedavisini 
açıklar
Noninfeksiyöz arka üveitlerde immunsupresif tedavi endikasyonlarını 
anlatır
Arka üveitlerde retinal laser fotokoagulasyon endikasyonlarını anlatır
Arka üveitlerde vitreoretinal cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklar

Panüveitleri yönetir Tanı koyar Ayırıcı tanı yapar
Panüveitin tipik klinik özelliklerini açıklar
Panüveit etyolojisini açıklar ve ayırıcı tanısını yapar
Behçet hastalığı tanı kriterlerini anlatır
Vogt-Koyanagi Harada hastalığı tanı kriterlerini anlatır
Sempatik oftalmi klinik tanısını açıklar
Sarkoidoz tanı kriterlerini anlatır
Panüveit ayırıcı tanısında yer alan enfeksiyöz hastalıkların laboratuar ve 
sistemik tetkiklerini sıralar
Endojen endoftalmi tanı yöntemlerini anlatır

Takip eder Panüveitlerin komplikasyonlarını ve takibini anlatır
Tedavisini düzenler Panüveitlerde topikal, lokal ve sistemik kortikosteroid tedaviyi açıklar

Enfeksiyöz panüveitlerde intravitreal ve sistemik antimikrobiyal tedaviyi 
anlatır
Behçet hastalığında tedavi seçeneklerini sıralar
Nonenfeksiyöz panüveitlerin konvansiyonel immunsupresif tedavi 
endikasyonlarını açıklar
Nonenfeksiyöz panüveitlerin biyolojik ajanlarla tedavi endikasyonlarını 
sıralar

Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık Önceki öğrenmelerini kullanır
Göz dışı kasları ve nöroanotomilerini 
tarif eder Göz dışı kaslarını sayar

Göz dışı kaslarını innerve eden sinirleri sayar
Göz dışı kaslarını tanımlar
Göz dışı kasları ile ilişkili (tenon veya kas kapsülü, intrakonal yağ dokusu, 
vorteks venleri, optik sinir, vb) diğer yapıları tanımlar
Göz dışı kaslarını innerve eden sinirleri tanımlar
Göz dışı kaslarının komşuluklarını sayar
Göz dışı kaslarının topografik anatomisini tarif eder
Göz dışı kaslarının metabolizması ve fizyolojisini tarif eder

Şaşılık fizyolojisini yönetir
Göz hareketleri ile ilgili temel 
kuralları tarif eder

Göz hareketlerine etkili kuralları ve yapıları (Hering, Sherington kuralları, 
Tillau halkası) sayar
Göz hareketlerine etkili kuralları ve yapıları tanımlar
Göz hareketlerine etkili kuralları ve yapıları tarif eder
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Göz dışı kasların işlevlerini açıklar
Çocuklarda ve şaşılık olgularında 
görme gelişimini ve keskinliğini 
(GK) ölçmeyi yönetir Görmenin gelişimini açıklar Görme yolları ve göz küresinin gelişim sürecini tarif eder

Görme gelişim sürecini tarif eder
Görme aşamalarını (simultane persepsiyon, füzyon, stereopsis) sayar
Görme aşamalarını tanımlar
Görme aşamalarını açıklar
Binoküler tek görmeyi tanımlar.
Binoküler tek görme gelişimine etkili faktörleri tarif eder
Binoküler tek görme için duyusal adaptasyon mekanizmalarını (normal ve 
anormal retinal korrespandans, horopter, pannum alanı, füzyon, stereopsis, 
vb) tanımlar
Binoküler tek görme için duyusal adaptasyon mekanizmalarını (normal ve 
anormal retinal korrespandans, horopter, pannum alanı, füzyon, stereopsis, 
vb) tarif eder
Binoküler tek görme için gelişmiş duyusal adaptasyon mekanizmalarını 
(anormal baş veya yüz pozisyonu, vb) tanımlar
Binoküler görmenin bozulduğu durumları (Diplopi, poliopi, anormal 
retinal korrespandans, konfüzyon, vb) sayar
Binoküler görmenin bozulduğu durumları (Diplopi, poliopi, anormal 
retinal korrespandans, konfüzyon, vb) tanımlar
Binoküler görmenin bozulduğu durumları (Diplopi, poliopi, anormal 
retinal korrespandans, konfüzyon, vb) tarif eder
Görme gelişimindeki kritik dönemi tarif eder.

Görme keskinliğini değerlendirir

Çocuklarda GK ölçme yöntemlerini (santralize ve devamlı fiksasyon, 
takip, VEP, "E'eşeli", Allen resimleri, Lanolt'un C halkası, çapraz 
fiksasyon) sayar.
Çocuklarda GK ölçme yöntemlerini (fiksasyon ve takip kontrolü, vb) 
tanımlar
Çocuklarda GK değerlendirilmesini açıklar
Temel binoküler duyusal testleri (Titmus ve stereo testler, Worth dört 
nokta testi, Bagolini camları, afterimage testi, vb) tanımlar
Verilen çocuk ( yeni doğan, infant ve çocuk) ve şaşılık olgusunda uygun 
klinik ve laboratuvar yöntemleri kullanarak GK değerlendirir
Verilen çocuk ve şaşılık olgusunda uygun klinik ve laboratuvar yöntemleri 
kullanarak binokülariteyi değerlendirir

Göz hareketleri muayene 
yöntemlerini yönetir Göz hareketlerini tanımlar Gözün bakış pozisyonlarını (primer, sekonder, tersiyer) tarif eder

Göz hareketlerini (duksiyon, versiyon, verjans, pursuit, sakkad) tanımlar
Yöndeş kasları sayar
Göz hareketlerini tarif eder
Gözün gelişmiş bakış pozisyonlarını (torsiyon) tarif eder
Primer ve sekonder kayma açısını tarif eder
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Göz hareket bozukluklarının tiplerini 
tarif eder

Göz hareket bozukluklarını (komitant ve inkomitant, paralitik olan ve 
olmayan, restriktif, aşırı veya az fonksiyon, paretik pursuit ve sakkadik 
göz hareketleri) tanımlar
Göz hareket bozukluklarını (komitant ve inkomitant, paralitik olan ve 
olmayan, restriktif, aşırı veya az fonksiyon, paretik pursuit ve sakkadik 
göz hareketleri) tarif eder
Şaşılıkları sınıflar (yönlerine, sinirsel uyarıma, hareket serbestliğine, vb 
göre) sınıflar

Göz hereketlerinin muayenesini 
yapar

Şaşılık muayenesindeki temel muayene yöntemlerini (göz hareketleri 
kontrolü, korneadan ışık yansıma (Hirshberg) kornea kırmızı refle 
(Bruckner) testi, Krimski testi, örtme-açma testi, alternan örtme testi, 
prizma örtme testi, baş eğme testi) tanımlar
Şaşılık muayenesindeki temel muayene yöntemlerini (göz hareketleri 
kontrolü, Hirshberg testi, Krimski testi, örtme, örtme/açma testleri, 
alternan örtme testi, prizma örtme testi, üç basamak testi, çift Madoks cam 
çubuğu testi, ) tarif eder
Şaşılık muayenesindeki ileri muayene yöntemlerini (dikey ve yatay 
prizma birlikteliğinde prizma örtme testi, Lancaster kırmızı-yeşil testi, 
kırmızı cam testi, Hess/Lee perdesi, sinoptofor, vb) tarif eder
Göz hareketlerinin değerlendirilmesinde özel (aktif ve pasif traksiyon 
testleri) tarif eder

Karışık şaşılık olgularında (birden fazla kraniyal nöropatili, nistagluslu, 
disosiye vertikal kayma) prizma örtme testini tarif eder.
Şaşılık muayenesinde kulanılan temel muayene yöntemlerini gözetim 
altında uygular
Göz hareketlerinin değerlendirilmesinde kullanılan ileri muayene 
yöntemlerinin sonuçlarını yorumlar
Göz areketlerinin değerlendirilmesinde kullanılan özel testleri gözetim 
altında uygular
Göz hareketlerinin değerlendirilmesinde kullanılan testlerde elde ettiği 
bulguların nasıl yorumlanacağını anlatır.
Verilmiş olguda öğrenmelerini kullanarak göz hareketi değerlendirmesi 
yapar.
Verilmiş olguda elde ettiği bulguları yorumlar

Yalancı şaşılığı tarif eder Yalancı şaşılığı tanımlar
Yalancı şaşılık nedenlerini sayar
Yalancı şaşılığı şaşılıktan ayırt eder

Ambliyopiyi yönetir Ambliyopiyi tanısı oluşturur
Ambliyopinin tedavi planlamasını 
yapar Tedavi ilkelerini belirler

Ambliyopinin tedavi ilkelerini açıklar
Ambliyopide optik düzeltmenin rolünü açıklar
Ambliyopide (göz) kapama tedavisi düzenler
Kapama tedavisinin ilkelerini açıklar
Kapama tedavisinin tiplerini (tam, kısmi, kısa, uzun süreli, vb) açıklar
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Ambliyopi tedavisinde kullanılan güncel göz kapama şemalarını tarif eder
Verilen olgu için uygun kapama şemasını belirler
Verilen olguda belirlediği kapama şemasının kullanımını hastasına/hasta 
yakınına tarif eder
Ambliyopide penelizasyon tedavisi düzenler
Penelizasyon tedavisini tanımlar
Penelizasyon tiplerini (optik, farmakolojik, vb) sayar
Penelizasyon tedavilerini tarif eder
Verilen olgu için uygun penelizasyon şemasını belirler
Verilen olguda belirlediği penelizasyon şemasının kullanımını 
hastasına/hasta yakınına tarif eder
Ambliyopide medikal tedavi düzenler
Ambliyopinin medikal tedavisinde kullanılan ilaçları sayar
Ambliyopinin medikal tedavisinde kullanılan ilaçların etki 
mekanizmalarını ve sonuçlarını tarif eder
Verilen olgu için uygun güncel medikal tedavi şemasını belirler
Verilen olguda belirlediği medikal tedavi şemasının kullanımını 
hastasına/hasta yakınına tarif eder
Ambliyopide pleoptik tedavi düzenler
Pleoptik tedaviyi tanımlar
Pleoptik tedaviyi tarif eder
Ambliyopide görme uyarımı sistemleri ile tedavi düzenler
Kapama ile yakın çalışmanın ilişkisini tarif eder
Görme uyarıcı sistemleri (Cambridge stimülatör [CAM ], vb) ilkesini 
açıklar
Görme uyarıcısı (CAM, vb) sistemleri tarif eder
Verilen olguda görme uyarıcı sistemleri için belirlediği tedavi şemasının 
kullanımını hastasına/yakınına tarif eder
Ambliyopide cerrahi tedavi planlar
Organik ambliyopi nedenlerinin nedene yönelik tedavisi için yönlendirme 
yapıp yapamıyacağını ayırt eder

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan ambliyopi olgusunun sonuçlarını sayar.
Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan optik nöropatinin sonuçları 
hakkında hastaya açıklama yapar
Ambliyopi tedavisine (kapama, penelizasyon, pleoptik ve ilaç) bağlı 
ortaya çıkabilecek komplikasyonları tarif eder
Verilen olgu temelinde hastaya tedavi komplikasyonları hakkında 
açıklama yapar

Şaşılık olgularını yönetir Şaşılık tanısını oluşturur

Şaşılıkların tedavi planlamasını yapar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan şaşılık olgusunun sonuçlarını sayar.

Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan şaşılığın sonuçları hakkında 
hastaya açıklama yapar
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Şaşılık cerrahisinde sık görülen (kanama, enfeksiyon, iğne ile glob 
perforasyonu, selülit, sütür reaksiyonu, apse, granülom, ön segment 
iskemisi, adele kaçması, adezyon, aşırı düzeltme, diplopi, vb) 
komplikasyonları sayar
Şaşılık cerrahisinde sık görülen komplikasyonları açıklar
Şaşılık cerrahisinde görülebilen komplikasyonların tedavi prensiplerini ve 
tekniklerini açıklar
Şaşılık cerrahisinde görülebilen komplikasyonların tedavi prensiplerini ve 
tekniklerini tartışır
Verilen olgu temelinde hastaya tedavi komplikasyonları hakkında 
açıklama yapar
Verilen olgu için ortaya çıkabilecek şaşılık cerrahisine ait intraoperatif ve 
postoperatif komplikasyonlara gözetim altında müdahale eder

Çocuklarda görülen nistagmus 
olgularını yönetir

Çocuklardaki nistagmus tanısı 
oluşturur Çocuklardaki nistagmus ile ilişkili yakınma ve bulguları değerlendirir

Nistagmusu tanımlar
Çocuklardaki nistagmusların özelliklerini (yönü, hızı, amplitüdü, şekli [ 
fizyolojik, patolojik, penduler, sıçrayıcı, penduler ve sıçrayıcı], null zon) 
tanımlar
Çocukluk döneminde sık görülen nistagmusları (duyusal, motor, 
doğumsal, edinsel,vb) tanımlar
Çocukluk döneminin özellikli nistagmuslarını (spasmus nutans, duyusal, 
latent, manifest ve latent, nörolojik veya sistemik hastalıklarla birlikte olan 
nistagmuslar, vb) tanımlar
Nistagmuslu çocuklarda sık görülen başvuru yakınmalarını tarif eder
Çocuklardaki nistagmuslarda saptanan muayene bulgularını (gözlem, baş 
pozisyonu, yakın ve uzak bakışlardaki nistagmus miktarı, vb) tarif eder
Nistagmus ve ayırıcı tanısında kullanılan testleri ERG, VEP, vb) tarif eder
Verilen olguda elde ettiği muayene ve test sonuçlarını yorumlar

Çocuklardaki nistagmuslarda tedavi 
planlar Çocuklardaki nistagmuslarda ilaç veya cerrahi tedavi uygular

Çocuklardaki nistagmuslardaki tedavi ilkeleri ve endikasyonlarını sayar
Çocuklardaki nistagmusların tedavisindeki cerrahi dışı yaklaşımları 
(prizmalar, vb) tarif eder

Verilen olguda belirlediği tedavi şemasının kullanımını hastasına tarif eder
Çocuklardaki nistagmuslarda cerrahi tedavi endikasyonlarını sıralar
Nistagmus tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar
Verilen olgu için cerrahi tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt 
eder
Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan patolojik nistagmusun sonuçları 
hakkında hastaya açıklama yapar

Prematüre retinopatisini (ROP) 
yönetir ROP tanısı oluşturur ROP ile ilişkili yakınma ve bulguları tanımlar ve değerlendirir

ROP'u tanımlar
ROP gelişimine etkili risk faktörlerini sayar
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ROP tarama kriterlerini sayar
ROP'un ciddiyetini ve sınıflamasını (evre I-V, zon I-III, artı hastalığı, eşik 
ve eşik öncesi hastalığı, vb) tarif eder
ROP tanısında kullanılan temel muayene usullerini (indirekt oftalmoskopi, 
20, 28 veya 30 diyoptri mercekler, vb) tarif eder
ROP olgularında takip kriterlerini olgu temelinde tartışır
Ayırıcı tanıyı tartışır
ROP olgusunda diğer lökokori ve vitreoretinal patolojilere ait olasılıkları 
neden dışladığını nedenselleştirerek açıklar

ROP'un tedavi planlamasını yapar
ROP cerrahisinin endikasyonları ve 
temel donanımını tarif eder

ROP tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri (lazer, vitreoretinal 
cerrahiler, vb) açıklar
ROP'in lazer ile tedavisinin acil endikasyonlarını sıralar
ROP vitreoretinal cerrahi tedavilerinin temel endikasyonlarını sıralar
Tedavisiz kalan ROP olgusunun sonuçlarını sayar.
Verilen ROP olgularının endikasyon, tedavi prensipleri ve tekniklerini 
tartışır
ROP tedavisine bağlı ortaya çıkabilecek komplikasyonları tarif eder
Verilen olgu için cerrahi tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırd 
eder
Verilen olgu temelinde hastaya tedavi komplikasyonları hakkında 
açıklama yapar
ROP cerrahisi sonrası hasta takip ve değerlendirmesini yapar

Çocukluk çağı kataraktlarını yönetir Çocuklarda katarakt tanısını oluşturur Çocuklardaki katarakt ile ilişkili yakınma ve bulguları değerlendirir
Çocuklardaki kataraktı tanımlar
Lökokori nedenlerini sayar
Çocuk kataraktlarının değerlendirilmesinde önceki öğrenimlerini (Bkz. 
Bölüm: Katarakt Cerrahisi) kullanır
GK değerlendirilmesini tarif eder
Çocuk kataraktlarının tanısında kullanılan temel muayene usullerini tarif 
eder
Kataraktın değerlendirilmesinde kullanılan temel muayene usullerini 
(kırmızı yansıma testi, lensmetre, otorefraktometre, retinoskop, foropter, 
keratometre, biyomikroskop, subjektif refraksiyon, fundoskopi testleri) 
tarif eder
Kataraktın değerlendirilmesinde kullanılan temel muayene usullerini 
uygular
Çocuklarda kataraktın değerlendirilmesinde kullanılan diğer oftalmik 
muayene usullerini ( biyometri, ulrasonografi, vb ) tarif eder
Çocuklarda kataraktın değerlendirilmesinde kullanılan diğer oftalmik 
muayene usullerini uygular
Etyolojisini belirler
Çocuk kataraktlarındaki etyolojiyi (doğumsal, gelişimsel, juvenil, 
herediter, idiyopatik, metabolik, enfektif, intrauterin enfeksiyon, 
travmatik, vb) tanımlar
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Eyolojiyi belirlemede kullanılan laboratuvar incelemelerini tarif eder.
Etyolojiye yönelik yapılması gereken yönlendirmeleri sayar
Tipini ayırt eder
Çocuk kataraktlarındaki tipleri (nükleer, lameller, sütür, pulverilan, vb) 
tarif eder
Birlikte bulunan diğer lens (dislokasyon, şekil anomalileri, 
psödoeksfoliasyon), kornea, iris patolojilerini tarif eder

Verilen olguda muayene bulguları ve test sonuçları temelinde yorum yapar
Verilen olguda preoperatif değerlendirmeyi (sistemik hastalık, kornea,iris 
patolojileri, glokom, üveit ve katarakt ile ilişkili kapsüler opasiteler) tarif 
eder
Ayırıcı tanıyı tarif eder
Verilen lens opasiteli çocuk olgusunda uygun klinik ve laboratuvar 
yöntemleri kullanarak tanı oluşturur
Oluşturduğu tanıda diğer olasılıkları (kornea opasitesi, pupiller membran, 
vitre opasitesi, vb) neden dışladığını nedenselleştirerek açıklar

Kataraktın tedavi planlamasını yapar
Çocuklardaki katarakt cerrahisinin endikasyonları ve temel donanımını 
tarif eder
Çocuk katarakt tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri (limbal veya pars 
plana girişimler, GİL implantasyonu, ön vitrektomi, vb) açıklar
Çocuklardaki kataraktların tedavisinin acil endikasyonlarını sıralar
Çocuklardaki kataraktların tedavisinin temel endikasyonlarını sıralar
Tedavisiz kalan katarktların çocuklardaki sonuçlarını sayar.
Verilen kataraktlı çocuk olgusunda endikasyon, tedavi prensipleri ve 
tekniklerini tartışır
Çocuk kataraktlarının tedavisinde ameliyat hazırlıkları için önceki 
öğrenimlerini (Bkz. Bölüm: Katarakt Cerrahisi) kullanır
Çocuklarda katarkt tedavisine bağlı ortaya çıkabilecek komplikasyonları 
tarif eder
Verilen olgu için cerrahi tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt 
eder
Verilen olgu temelinde hastaya/yakınına tedavi komplikasyonları hakkında 
açıklama yapar
Katarakt cerrahisi sonrası çocuğun takip, görsel rehabilitasyonu (gözlük, 
kontakt lens) ve değerlendirmesini yapar

Çocukluk döneminde görülen kapak 
hastalıklarını yönetir

Çocuklarda sık görülen kapak 
hastalıkları tanısını oluşturur

Kapak hastalıkları ile ilişkili yakınma ve bulguları tanımlar ve 
değerlendirir
Kapakların doğumsal anomalilerini (kolobom, ankiloblefaron, epikantus, 
telekantus, Marcuss-Gunn çiğneme-kırpma fenomeni,vb) sayar
Kapakların doğumsal anomalilerini tarif eder
Çocuklardaki ptozis ve tiplerini (doğumsal, miyojenik, nörojenik, 
aponevrotik, vb) tarif eder
Çocukluk döneminde sık görülen kapak tümörlerini (hemanjiyom, 
lenfanjiyom, dermoid kist, rabdomiyosarkom, idiopatik inflamatuar 
psödotümör, vb) sayar
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Çocukluk döneminde sık görülen kapak tümörlerini tarif eder
Kapak bozuklukları ile birliktelik gösterebilen hareket bozukluklarını 
(Duane sendromu, çift elevatör felci, vb) tarif eder
Ayırıcı tanıyı tarif eder
Verilen olguda uygun muayene ve laboratuvar yöntemleri kullanarak 
doğumsal, herediter veya edinsel kapak hastalıklarında tanı oluşturur
Oluşturduğu tanıda diğer olasılıkları neden dışladığını nedenselleştirerek 
açıklar

Tedavi planlaması yapar Kapak hastalıklarında tedavi düzenler
Tedavi ilkelerini tarif eder
Çocuklardaki kapak hastalıklarının tedavisinde kullanılan kullanılan 
tıbbi/cerrahi yöntemleri açıklar
Tedavisiz kalan kapak hastalıklarının çocuklardaki sonuçlarını sayar.
Verilen olgu için tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt eder
Verilen olgu temelinde hastaya tedavi komplikasyonları hakkında 
açıklama yapar

Göz küresinin doğumsal 
anomalilerini yönetir

Çocuklarda sık görülen göz küresi 
anomalilerinin tanısını oluşturur

Çocuklarda nadir görülen göz küresi anomalilerideki yakınma ve bulguları 
tanımlar ve değerlendirir
Göz küresinin doğumsal anomalilerini (anoftalmi, mikroftalmi, 
nanoftalmus, persistan fetal damarlar, vb) sayar
Göz küresinin doğumsal anomalilerini tarif eder
Nadir görülen herediter veya malformasyonlu göz anomali veya 
sendromlarını (Mobius, Goldenhar sendromu, vb) tarif eder
Ayırıcı tanıyı tarif eder
Verilen olguda uygun muayene ve laboratuvar yöntemleri kullanarak göz 
küresinin doğumsal anomalilerıında tanı oluşturur
Oluşturduğu tanıda diğer olasılıkları (kapak , kornea opasitesi, göz 
hareketleri, vb) neden dışladığını nedenselleştirerek açıklar

Tedavi planlaması yapar Tedavi düzenler
Doğumsal göz küresi anomalilerinde tedavi ilkelerini sayar
Doğumsal göz küresi anomalilerinin tedavisinde kullanılan yöntemleri 
açıklar
Verilen olgu için tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt eder
Tedavisiz kalan olguların sonuçlarını sayar.
Verilen olgu temelinde hastaya tedavi komplikasyonları hakkında 
açıklama yapar

Retinoblastomu yönetir Retinoblastom tanısı oluşturur Retinoblastomdaki yakınma ve bulguları tanımlar ve değerlendirir
Tipik ve atipik bulgularını sayar
Tipik ve atipik bulgularını tarif eder
Tipik ve atipik bulgularını değerlendirir
Retinoblastomda uygulanacak temel muayene yöntemlerini ve testleri 
(görüntüleme, ultrasonografi, vb) tarif eder
Verilen olguda uygun muayene yöntemlerini ve testleri uygular/planlar
Sağladığı muayene bulgularını ve test sonuçlarını yorumlar
Komplike olgulardaki (bilateral, tek gözlü olgular, pineal bez tutulumu) 
bulguları değerlendirir
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Ayırıcı tanısını yapar
Verilen olguda uygun klinik ve laboratuvar yöntemleri kullanarak 
doğumsal, herediter veya sendromik göz anomalilerinde tanı oluşturur
Oluşturduğu tanıda diğer olasılıkları (lökokori nedenlerini) neden 
dışladığını nedenselleştirerek açıklar

Tedavi planlaması yapar Tedavi düzenler
Retinoblastom olgusunda tedavi ilkelerini sayar
Tedaviyi belirlerken pediyatri konsültasyonu planlar
Hastaya tedavi planlamasını ve uygulama biçimini açıklar
Tedavi komplikasyonlarını tarif eder
Tedavisiz kalan retinoblastomun çocuklardaki sonuçlarını sayar.
Verilen olgu için tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt eder

Görmeyen veya az gören çocuk 
tablosunu yönetir

Görmeyen veya az gören çocuk 
tanısını oluşturur

Genetik metabolik bozuklukların göz 
bulgularını yönetir Tanı oluşturur
Kromozomal bozuklukların göz 
bulgularını yönetir Yakınma ve bulguları tanımlar ve değerlendirir

Nedenlerini (trizomi 21, trizomi 18, 11. kromozomun kısa kolu eksikliği, 
13. kromozom uzun kol eksikliği, Turner sendromu) sayar
Tipik ve atipik (göz) bulgularını tarif eder
Tipik ve atipik (göz) bulgularını değerlendirir
Uygulanacak temel ve özel (elektrofizyolojik, görüntüleme, 
ultrasonografi, vb) muayene yöntemleri ve testleri tarif eder
Verilen olguda uygun muayene yöntemlerini ve testleri uygular/planlar
Sağladığı muayene bulgularını ve test sonuçlarını yorumlar
Gereken yönlendirmeleri (genetik, pediyatri, vb) yapar

Hırpalanmış çocuk tablosunun göz 
bulgularını yönetir Yakınma ve bulguları tanımlar ve değerlendirir

Tipik ve atipik (göz) bulgularını (retinal kanamalar) tarif eder
Tipik ve atipik (göz) bulgularını değerlendirir
Uygulanacak temel muayene yöntemlerini ve testleri (elektrofizyolojik, 
görüntüleme, ultrasonografi, vb) tarif eder
Verilen olguda uygun muayene yöntemlerini ve testleri uygular/planlar
Sağladığı muayene bulgularını ve test sonuçlarını yorumlar
Verilen olguda gerekli yasal uygulamaların yapılması için uygun muayene 
yöntemlerini ve testleri uygular/planlar
Verilen olguda uygulanan yasal düzenlemelerini tarif eder

Çocuk üveitlerini yönetir Yakınma ve bulguları tanımlar ve değerlendirir
Çocuklardaki üveitlerin sık görülen nedenlerini sayar
Tipik ve atipik (göz) bulgularını tarif eder
Tipik ve atipik (göz) bulgularını değerlendirir
Uygulanacak temel muayene yöntemlerini (biyomikroskopi, fundoskopi, 
vb) ve testleri (elektrofizyolojik, görüntüleme, ultrasonografi, vb) tarif 
eder
Verilen olguda uygun muayene yöntemlerini ve testleri uygular/planlar
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Sağladığı muayene bulgularını ve test sonuçlarını yorumlar
Ayırıcı tanısını yapar
Verilen olguda uygun klinik ve laboratuvar yöntemleri kullanarak çocuk 
üveitlerinde tanı oluşturur
Oluşturduğu tanıda diğer olasılıkları (maskara sendromları, kırmızı göz 
nedenleri, vb) neden dışladığını nedenselleştirerek açıklar

Tedavi planlaması yapar Çocukluk dönemi üveit olgusunda tedavi ilkelerini sayar
Tedaviyi belirlerken pediyatri konsültasyonu planlar
Hastaya tedavi planlamasını ve uygulama biçimini açıklar
Tedavi komplikasyonlarını tarif eder
Üveitin (çocuklardaki) zamanla gelişebilecek komplikasyonlarını 
komplikasyonlarını açıklar
Tedavisiz kalan üveitin çocuklardaki sonuçlarını sayar.
Tedavili/tedavisiz üveit komplikasyonları hakkında olgu veya yakınına 
açıklama yapar
Verilen olgu için tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt eder

Botulinum toksin-A ve 
elektromiyografinin oküler motilite 
bozukluklarında kullanımını yönetir Tanı oluşturur

Botulinum toksin-A ve elektromiyografi gerekli olan oküler motilite 
bozukluklarını sayar
Botulinum toksin-A ve elektromiyografi gerekli olan oküler motilite 
bozukluklarını tarif eder

Tedavi planlaması yapar Botulinum toksin-A uygulamasının temel ilkelerini açıklar
Botulinum toksin-A uygulama tekniklerini tarif eder
Botulinum toksin-A uygulama endikasyonlarını sayar
Verilmiş olgu için Botulinum toksin-A uygulaması seçer
Verilen olguya tedavi planlamasını ve uygulama biçimini açıklar
Verilen olgu için tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt eder
Tedavi komplikasyonlarını tarif eder

Disleksiyi yönetir Tanı oluşturur Yakınma ve bulguları tanımlar ve değerlendirir
Disleksiyi tanımlar
Tipik ve atipik bulgularını, görme ile ilişkisini tarif eder
Tipik ve atipik bulgularını, görme ile ilişkisini değerlendirir
Uygulanacak temel muayene yöntemlerini (biyomikroskopi, fundoskopi, 
vb) ve testleri (elektrofizyolojik, görüntüleme, ultrasonografi, vb) tarif 
eder
Verilen olguda uygun muayene yöntemlerini ve testleri uygular/planlar
Sağladığı muayene bulgularını ve test sonuçlarını yorumlar

Çocuk glokomlarını yönetir Yakınma ve bulguları tanımlar ve değerlendirir
Çocuklardaki glokomların nedenlerini sayar
Tipik ve atipik (göz) bulgularını tarif eder
Tipik ve atipik (göz) bulgularını değerlendirir
Uygulanacak temel muayene yöntemlerini (biyomikroskopi, fundoskopi, 
gonyoskopi, GİB ölçümü, vb) ve testleri (elektrofizyolojik, görüntüleme, 
ultrasonografi, vb) tarif eder
Verilen olguda uygun muayene yöntemlerini ve testleri uygular/planlar
Sağladığı muayene bulgularını ve test sonuçlarını yorumlar
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Tiplerini ayırd eder
Çocukluk dönemi glokomlarının tiplerini (doğumsal, infantil, jüvenil, 
sekonder, vb) tarif eder
Çocukluk dönemi glokomlarının fizyopatolojisini açıklar.
Ayırıcı tanısını yapar
Verilen olguda uygun klinik ve laboratuvar yöntemleri kullanarak 
çocukluk dönemi glokomlarında tanı oluşturur
Oluşturduğu tanıda diğer olasılıkları (dakriyostenoz, megalokornea, 
doğumsal endotelyal distrofi, , vb) neden dışladığını nedenselleştirerek 
açıklar

Tedavi planlaması yapar Çocukluk dönemi glokom olgusunda tedavi ilkelerini sayar
Tedaviyi belirlerken pediyatri konsültasyonu planlar
Hastaya tedavi planlamasını (tıbbi/cerrahi) ve uygulama biçimini açıklar
Tedavi (tıbbi/cerrahi) komplikasyonlarını tarif eder
Tedavisiz kalan glokomun çocuklardaki sonuçlarını sayar.
Verilen olgu için tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt eder

Çocuk retina hastalıklarını yönetir Tanı oluşturur
Tedavi planlaması yapar Çocukluk dönemi retina hastalıklarında tedavi ilkelerini sayar

Tedaviyi belirlerken pediyatri konsültasyonu planlar
Hastaya tedavi planlamasını ve uygulama biçimini açıklar
Tedavi komplikasyonlarını tarif eder
Tedavisiz kalan retina hastalıklarında çocuklardaki sonuçlarını sayar.
Verilen olgu için tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt eder

Dakriyostenozu yönetir Tanı oluşturur Yakınma ve bulguları tanımlar ve değerlendirir
Çocuklardaki görülen göz sulanması nedenlerini (konjonktivit, konjenital 
glokom, dakriyostenoz, vb) sayar
Uygulanacak temel muayene yöntemleri ve testleri tarif eder
Çocuklarda göz sulanmasının tipik ve atipik bulgularını tarif eder
Çocuklarda göz sulanmasının tipik ve atipik bulgularını değerlendirir
Verilen olguda uygun muayene yöntemlerini ve testleri uygular/planlar
Sağladığı muayene bulgularını ve test sonuçlarını yorumlar
Ayırıcı tanısını yapar
Verilen olguda uygun klinik ve laboratuvar yöntemleri kullanarak 
çocukluk döneminde göz sulanmalarında tanı oluşturur
Oluşturduğu tanıda diğer olasılıkları neden dışladığını nedenselleştirerek 
açıklar

Tedavi planlaması yapar Dakriyostenozda tedavi ilkelerini sayar
Tedavi seçeneklerini (masaj, sodalama, silikon tüp, entübasyonu ve 
rinostomi) tarif eder
Hastaya tedavi planlamasını ve uygulama biçimini açıklar
Tedavi komplikasyonlarını tarif eder
Tedavisiz kalan dakriyostenozlu çocuklardaki sonuçları sayar.
Verilen olgu için tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt eder

Nörooftalmoloji
Görme yollarının nöroanotomisini 
tarif eder

Görme yollarını oluşturan yapıları 
sayar Ön görme yollarını oluşturan nöroanotomik yapıları sayar ve tanımlar

Arka görme yollarını oluşturan nöroanatomik yapıları sayar ve tanımlar
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Görme yollarının topografik anatomisini tarif eder.
Görme yollarının görme alanı ile ilişkilerini tanımlar
Görme yollarını oluşturan yapıların ilişkilerini tarif eder

Kafa sinirlerinin nöroanotomisini 
tarif eder Kafa çiftlerini sayar

Kafa çiftlerinin topografik anotomilerini (II-VIII. çiftler için detaylı, 
diğerleri için genel olarak) tarif eder
Kafa çiftlerinin fonksiyonlarını (II-VIII. çiftler için detaylı, diğerleri için 
genel) sayar.
Kafa çiftlerinin genel muayenesini yapar.

Kafa çiftlerinin değerlendirmesini 
yapar

Kafa çiftlerinin değerlendirmesini yapar (II, III, IV, V, VI, VII. çiftler için 
detaylı)

Pupilla ve akomadasyon işlevlerini 
değerlendirir

Pupil ışık ve akomodasyon 
reaksiyonu yollarını tanımlar Pupil ışık reaksiyonunu tarif eder

Akomodasyonu tarif eder
Pupil ışık reaksiyonu ve akomodasyonu oluşturan nöroanotomik yapıları 
tarif eder

Pupilla muayenesi yapar Normal pupil ışık reaksiyonlarını kontrol eder
Direk ve indirek pupilla ışık reaksiyonlarını tarif eder
Direk ve indirek pupilla ışık reaksiyonlarını kontrol eder
Anizokori incelemesi yapar
Fizyolojik ve patolojik anizokoriyi tanımlar
Anizokori nedenlerini sayar
Anizokorinin nedeninin (sempatik veya parasempatik) nasıl 
ayırdedileceğini tarif eder.
Işık-yakın disosiasyonu incelemesini yapar
Işık-yakın disosiasyonu nedenlerini (Argyll-Robertson pupillası, diyabetik 
nöropati ve tonik pupillası) sayar.
Işık-yakın disosiasyonunun nedenini ortaya koymak için uygulanacak 
testleri sayar.
Işık-yakın disosiasyonu olgusunda pupilla muayenesi yapar.
Argyll-Robertson pupillası, diyabetik nöropati ve tonik pupilla tedavi 
planlamasını gözetim altında yapar
Rölatif afferent pupilla defekti (RAPD) incelemesi yapar
RAPD'yi tanımlar.
RAPD değerlendirmesinde kullanılan test ve muayene usüllerini sayar.
Uygun testlerle RAPD değerlendirmesi yapar.
Sık görülen pupilla bozukluklarını ayırt eder
Sık görülen pupilla bozukluklarını (RAPD, anizokori, Horner sendromu, 
okülomotor sinir felci, Adie'nin tonik pupillası gibi) tarif eder
Sık görülen pupilla bozukluklarının değerlendirmesinin nasıl yapılacağını 
tarif eder
Sık görülen pupilla bozukluklarında değerlendirme gözetim altında yapar.
Sık görülen pupilla anomalilerinde tedavi planlaması gözetim altında 
yapar.
Nadir görülen pupilla anomalisi nedenlerini araştırır
Nadir görülen pupilla anomalilerini (farmokoloji miyozisi, komada pupilla 
bulgularını, transiyent pupiller fenomen) tarif eder.
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Nadir görülen pupilla anomalilerinin değerlendirmesinin nasıl yapılacağını 
tarif eder
Nadir görülen pupilla anomalisinin değerlendirmesini yapar
Nadir görülen pupilla anomalilerinde tedavi planlaması gözetim altında 
yapar.
Pupillaya farmakolojik test uygular
Pupilla muayenesinde kullanılan temel farmakolojik testleri (kokain testi, 
sulandırılmış pilokarpin testi, ...) sıralar
Testler için endikasyonları sayar
Verilmiş olguda uygun testi seçer
Verilmiş olguda uygun testi gözetim altında yapar ve test sonuçlarını 
yorumlar

Oküler motiliteyi değerlendirir Göz hareketlerini tanımlar Göz hareketlerini (duksiyon, versiyon, verjans) tarif eder
Göz hareketlerini oluşturan nöroanotomik yapıları tanımlar
Göz kapağı hareketlerini (levator fonksiyonu, kapak pozisyonu) tarif eder.
Göz kapağı hareketlerini ölçer.

Göz hereketlerinin muayenesini 
yapar Göz hareketlerinin değerlendirmesinin nasıl yapılacağını tarif eder.

Göz hareketlerinin değerlendirilmesinde kullanılan testleri (şaşılık 
bölümünde belirtilen temel testler; duksiyon, versiyon ve verjans 
değerlendirmesi için ) sayar.
Özel maksatlı göz hareket testlerini (optokinetik nistagmus, sakkad ve 
pursuit göz hareketleri) tarif eder.
Göz hareketlerinin değerlendirilmesinde kullanılan testlerde elde ettiği 
bulguların nasıl yorumlanacağını anlatır.
Göz hareketi değerlendirmesi yapar.
Verilmiş olguda elde ettiği bulguyu yorumlar

Nörooftalmolojik hareket 
bozukluklarında tedavi planlaması 
yapar Nörooftalmolojik hareket bozukluk nedenlerini sıralar

Nörooftalmolojik hareket bozukluk nedeni için uygun tedavi ilkelerini 
sıralar
Fresnel prizması için endikasyonları tanımlar
Verilen olgu için tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt eder

Nöroradyolojik görüntüleme 
yöntemlerini yönetir Önceki öğrenmelerini kullanır Beyin ve orbitanın nöroanatomik yapılarını sayar

Beyin ve orbitanın topografik anatomisini tarif eder
Nöroradyolojik görüntüleme yöntemlerini sıralar

Nöroradyolojik yöntem seçer Nöroradyolojik yöntemleri sınıflandırır
Nöroradyolojik yöntemlerin kullanılma endikasyonlarını sıralar
Verilen durum için uygun nöroradyolojik görüntüleme yöntemini seçer
Orbital ekografi endikasyonlarını sayar

Nöroradyolojik yöntemleri 
değerlendirir Doğru nöroradyolojik görüntüyü tanımlar

Nöroradyolojik görüntülerde sık karşılaşılan artefaktları tanımlar
Verilen görüntüde izlenen lezyonlar tanımlar.
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Verilen görüntüde izlediği lezyonları (orbital psödotümör - tümör ayırımı, 
tiroid oftalmopatisi, kafa içi tm., anevrizma,iskemi, enfeksiyon ve 
enflamasyonun ayırımı, optik sinir gliyomu, hipofiz adenomu, optik sinir 
kılıf menengioması) yorumlar.
Ek görüntüleme yöntemleri veya gerekli durumlarda ayrıntılı yorumlama 
için radyoloji konsultasyonu yapar
Orbital ekografi sonuçlarını yorumlar

Nörooftalmolojik hastalıklarda tanısal 
elektrofizyolojik testleri yönetir

Temel elektrfizyolojik testleri 
tanımlar

Elektoretinografi (ERG), elektrookülografi (EOG), görsel uyarılmış 
potansiyel (VEP) testlerini sıralar
Temel elektrofizyolojik testlerin temel ilkelerini açıklar
Elektrofizyolojik testlerin uygulama tekniklerini tarif eder
Elektrofizyolojik testlerin uygulanma endikasyonlarını sayar
Verilmiş olgu için uygun elektrofizyolojik testi seçer
Sık görülen optik nöropatilerdeki (demiyelinizan olan ve olmayan 
nöropatiler) VEP bulgularını tarif eder
Verilen olguda elektrofizyolojik test sonucunu değerlendirir

Optik nöropati olgularını yönetir Optik nöropati tanısını oluşturur Optik nöropati ile ilişkili yakınma ve bulguları tanımlar ve değerlendirir
Optik nöropatiyi tanımlar
Optik nöropatili hasta yakınmalarını tarif eder
Görme keskinliğini değerlendirilmesini açıklar
Pupil ışık reaksiyonunu değerlendirir
Renkli görmeyi değerlendirir
Direkt ve indirekt oftalmaskopi ile optik diski değerlendirir (optik disk 
atrofisi, papil ödemi, nöroretinit ve papilliti ayırteder)
Optik nöropatinin tipini ayırt eder
Optik nöropati nedenlerini sıralar
Optik nöropati tiplerini (demiyelinizan, iskemik ve iskemik olmayan, ön 
ve arka, toksik ve nutrisyonel, herediter, kompresif, inflamatuvar, 
infiltratif, travmatik, nöroretinit) sınıflar.
Az görülen atipik optik nöropatileri (kronik, tekrarlayan, arka iskemik, 
otoimmün) tanımlar
Optik nöropati tanısında kullanılan muayene usullerini tarif eder
Optik nöropati tanısında kullanılan testleri tarif eder
Optik nöropatilerde elektrofizyolojik testleri değerlendirir
Optik nöropatilerin nöroradyolojik bulgularını tanımlar ve açıklar
Verilen olguda muayene yapar
Optik nöropati tanısında kullanılan testleri tarif eder
Verilen olguda muayene bulgusu ve test sonuçları temelinde yorum yapar
Ayırıcı tanıyı tarif eder
Optik nöropatilerin muayene bulgularının papil ödeminden farklarını 
sayar
Papillada sınır silikliği yapan patolojileri tarif eder.

Optik nöropatinin tedavi planlamasını 
yapar Optik nöropatide ilaç tedavisi düzenler

Optik nöropatinin ilaçla tedavi ilkelerini açıklar
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Optik nöropati tedavisinde kullanılan güncel ilaçla tedavi şemalarını tarif 
eder
Verilen olgu için uygun ilaç tedavi şemasını belirler

Verilen olguda belirlediği tedavi şemasının kullanımını hastasına tarif eder
Optik nöropatide cerrahi tedavi düzenler
Optik nöropatinin cerrahi tedavi endikasyonlarını sıralar
Optik nöropati tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar
Verilen olgu için cerrahi tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırd 
eder

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan optik nöropati olgusunun sonuçlarını sayar.
Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan optik nöropatinin sonuçları 
hakkında hastaya açıklama yapar
Optik nöropati tedavisine (cerrahi ve ilaç) bağlı ortaya çıkabilecek 
komplikasyonları tarif eder
Verilen olgu temelinde hastaya tedavi komplikasyonları hakkında 
açıklama yapar

Oküler motor nöropatileri yönetir
Sık görülen okülomotor nöropatilerin 
tanısını oluşturur Okülüomotor nöropatileri tanımlar

Sık görülen okülomotor nöropati (III, IV, VI, VII) nedenlerini sıralar
Sık görülen okülomotor nöropatilerin özelliklerini sıralar.
Sık görülen okülomotor nöropatilerde muayene bulgularını tarif eder.
Sık görülen okülomotor nöropatilerde ayırım yapmak için kullanılan 
testleri tarif eder.
Ayırıcı tanıda nadir görülen supranükleer bakış felci ve internükleer 
oftalmopleji tablolarını tanımlar

Sık görülen okülomotor nöropatilerde 
tedavi planlar Sık görülen okülomotor nöropatilerde tedavi ilkelerini sayar

Verilen olgu için uygun tedaviyi planlar
Kavernöz sinüs / süperior orbital 
fissür sendromlarını yönetir

Kavernöz sinüs / süperior orbital 
fissür sendromu tanısını oluşturur Topografik anatomisini değerlendirir

Orbita, orbita apeksi ve sinus kavernözusu oluşturan yapıları ve 
komşuluklarını tarif eder
Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromu hastalarının genel 
yakınmalarını sıralar
Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromu düşünülen hastaların 
değerlendirilmesinde kullanılan muayene usüllerini tarif eder
Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromu hastalarında sık 
karşılaşılan muayene bulgularını tarif eder
Etyolojisini belirler
Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromu nedenlerini (enfektif, 
vasküler, tümöral, inflamatuvar) sınıflar.
Eyolojiyi belirlemede kullanılan laboratuvar yöntemlerini sayar.

Kavernöz sinüs / süperior orbital 
fissür sendromu tedavisini planlar Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromu ilaç tedavisini uygular
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Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromunda ilaç tedavisinin 
ilkelerini açıklar
Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromu tedavisinde kullanılan 
güncel ilaçla tedavi şemalarını tarif eder
Verilen olgu için uygun ilaç tedavi şemasını belirler

Verilen olguda belirlediği tedavi şemasının kullanımını hastasına tarif eder
Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromunda cerrahi tedavi 
düzenler
Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromunun cerrahi tedavi 
endikasyonlarını sıralar
Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromu tedavisinde kullanılan 
cerrahi yöntemleri açıklar
Verilen olgu için cerrahi tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırd 
eder

Komplikasyonları yönetir
Tedavisiz kalan Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromu 
olgusunun sonuçlarını sayar.
Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan Kavernöz sinüs / süperior orbital 
fissür sendromunun sonuçları hakkında hastaya açıklama yapar
Kavernöz sinüs / süperior orbital fissür sendromu tedavisine (cerrahi ve 
ilaç) bağlı ortaya çıkabilecek komplikasyonları tarif eder
Verilen olgu temelinde hastaya tedavi komplikasyonları hakkında 
açıklama yapar

Kortikokavernöz fistül tablosunu 
yönetir

Kortikokavernöz fistül tanısını 
oluşturur Tipik ve atipik bulguları değerlendirir

Kortikokavernöz fistül hastalarının genel yakınmalarını sıralar
Kortikokavernöz fistül düşünülen hastaların değerlendirilmesinde 
kullanılan muayene usüllerini tarif eder
Kortikokavernöz fistül hastalarında sık karşılaşılan muayene bulgularını 
tarif eder
Etyolojisini belirler
Kortikokavernöz fistülü ve patofizyolojisini tarif eder
Kortikokavernöz fistülün tanısında kullanılan laboratuvar yöntemlerini 
sayar.

Kortikokavernöz fistül tedavisini 
planlar Kortikokavernöz fistülde tedavi ilkelerini açıklar

Kortikokavernöz fistül tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar
Verilen olgunun tedavisi için yönlendirme yapar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan kortikokavernöz fistül olgusunun sonuçlarını sayar.
Kortikokavernöz fistül tedavisine bağlı ortaya çıkabilecek 
komplikasyonları tarif eder
Verilen olgu temelinde hastaya tedavi komplikasyonları hakkında 
açıklama yapar

Nistagmus olgularını yönetir Nistagmus tanısı koyar Nistagmusu tanımlar
Etyoloji temelinde (doğumsal motor, duyusal, fizyolojik, patolojik, 
ilaçların uyardığı) nistagmus nedenleri açıklar
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Nistagmusların özelliklerini (yönü, hızı, amplitüdü, şekli [ penduler, 
sıçrayıcı, penduler ve sıçrayıcı], null zon) tanımlar
Nistagmus tiplerini (pandüler, sıçrayıcı, aşağı veya yukarı atımlı, 
tahtaravalli, aşırı bakış, kalorik, optokinetik, latent, manifest ve latent, null 
point ) tarif eder
Nadir görülen nistagmus tiplerini (konverjans, retraksiyon) sıralar
Nadir görülen nistagmus tiplerini (konverjans, retraksiyon) tanımlar
Nistagmus hastalarında sık görülen başvuru yakınmalarını tarif eder
Nistagmus hastalarında saptanan muayene bulgularını tarif eder
Nistagmus ve ayırıcı tanısında kullanılan testleri ERG, VEP, vb) tarif eder
Verilen olguda elde ettiği muayene ve test sonuçlarını yorumlar

Nistagmuslarda tedavi planlar Nistagmusta ilaç tedavisini uygular
Nistagmusta ilaç tedavisinin ilkelerini açıklar
İlaca bağlı nistagmusların tedavisinde tedavi yaklaşımı tarif eder
Verilen olgu için uygun ilaç tedavi şemasını belirler

Verilen olguda belirlediği tedavi şemasının kullanımını hastasına tarif eder
Nistagmusta cerrahi tedavi düzenler
Nistagmusta cerrahi tedavi endikasyonlarını sıralar
Nistagmus tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar
Verilen olgu için cerrahi tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırt 
eder
Nistagmusta ilaç ve cerrahi dışı tedavileri tanımlar
Fresnell prizmasını tarif eder
Fresnell prizmasının kullanım amacını açıklar

Görme alanı değerlendirir
Görme alanı ile ilgili yakınmaları 
değerlendirir Görme alanı defektinde bulguları tanımlar

Görme alanını ve görme alanının etkilendiği durumlarda hasta 
yakınmalarını tarif eder
Görme alanı değerlendirmesine karar verir
Görme alanı bozukluğu yaratan durumları/patolojileri sıralar
Görme alanı bozukluklarını (hemianopsi, kuadroanopsi, homonim, 
heteronim anopsiler) tarif eder.
Nadir görülen görme alanı bozukluklarını (kortikal, kombine, temporal 
kresent, lateral genikulat) tarif eder.
Verilen durum/patoloji için uygun görme alanı değerlendirme yöntemini 
seçer.
Kime (yaşlı, genç; zeka probliler; el-göz koordinasyonu bozuk olanlar 
vb..) hangi görme alanı uygulanacağına karar verir
Görme alanını değerlendirir
Görme alanını değerlendirmede kullanılan testleri (konfrontasyon, tanjant 
perdesi, perimetrik [Goldman, kinetik veya statik]) tarif eder
Görme alanını değerlendirmede kullanılan testleri uygular/uygulatır
Verilen görme alanı testinin geçerliğini (hata nedenleri, uygunsuz test 
seçimi) değerlendirir
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Saptanan görme alanı defektini temel alarak defektin hangi bölgeye 
(retina, optik sinir, kiazma, optik radyasyon, oksipital korteks) ait 
olduğunu tarif eder
Atipik bulgularını (gökyüzünde pasta) tarif eder
Görme alanı testinde uygulanan eşik stratejileri tarif eder ve yorumlar

Oküler miyastenia gravisi yönetir
Oküler miyastenia gravis tanısını 
koyar Oküler miyastenia gravis bulgularını değerlendirir

Oküler miyastenia graviste hasta yakınmalarını (ptozis, çift görme) tarif 
eder
Oküler miyastenia gravis bulgularını taklit eden hastalıkları (göz kapağı 
düşüklüğü ve/veya çift görmeye yol açan diğer patolojiler) sıralar
Oküler miyastenia graviste temel oftalmolojik muayeneyi tarif eder
Oküler miyastenia graviste uygulanacak temel muayene yöntemlerini (göz 
hareketleri) ve testleri (buz testi) tarif eder
Oküler miyastenia graviste uygulanacak ileri testleri (İnravenöz 
edrofonyum ve prositigmin testleri, radyolojik inclemeler) sayar
Verilen olguda uygun muayene yöntemlerini ve testleri uygular/planlar
Sağladığı muayene bulgularını ve test sonuçlarını yorumlar

Oküler miyastenia gravis tedavisini 
planlar Verilen olgu için uygun tedavi planlamasını yapar.

Tedaviyi belirlerken nöroloji konsültasyonu planlar
Hastaya tedavi planlamasını ve uygulama biçimini açıklar

Oküler miyastenia gravis 
komplikasyonlarını yönetir Oküler miyastenia graviste tedavi komplikasyonlarını tarif eder

Hastaya tedavi komplikasyonlarını hakkında açıklama yapar.
Doğumsal optik sinir anomalilerini 
yönetir

Doğumsal optik sinir anomalilerinin 
tanısını oluşturur Doğumsal optik sinir anomalilerinde bulguları değerlendirir

Doğumsal optik sinir anomalisini tanımlar
Doğumsal optik sinir anomalisi tiplerini (optik pit, optik disk kolobomu, 
sabah sefası sendromu, tilted disk, hipoplazi, miyelinli sinir lifleri, 
melanositoma, druzen, Bergmeister papillası) sınıflar
Doğumsal optik sinir anomalilerinde muayene bulgularını değerlendirir
Doğumsal optik sinir anomalilerinin değerlendirilmesinde kullanılan 
muayene usullerini ve testleri (elektrofizyolojik ve nöroradyolojik) tarif 
eder
Optik sinir anomalilerinde gözlenen muayene bulgularını (görme 
keskinliği, fundoskopi [direkt ve indirekt], biyomikroskopi, 
elektrofizyoloji testleri) patolojiye uygun olarak tarif eder

Doğumsal optik sinir anomalilerinde 
tedavi planlar Doğumsal optik sinir anomalilerinde uygun tedaviyi seçer

Optik disk anomalilerini papil ödemi ve atrofiden ayırt eder
Doğumsal optik sinir anomalilerinde tedavi seçeneklerini sıralar
Hangi durumda hangi tedavinin uygulanması gerektiğini tarif eder.

Doğumsal optik sinir anomalilerinde 
komplikasyonları yönetir Doğumsal optik sinir anomalilerinde izlenen komplikasyonları sayar
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Doğumsal optik sinir anomalilerinde komplikasyon saptandığında uygun 
tedavi planlamasını yapar

Sistemik hastalıkların 
nörooftalmolojik komplikasyonlarını 
yönetir

Sistemik hastalıklara bağlı ortaya 
çıkan nörooftalmolojik 
komplikasyonları tanımlar

Travmaya bağlı nörooftalmolojik 
bulguları yönetir Tanı koyar

Travmaya bağlı gelişen nörooftalmolojik hasarları (travmatik optik 
nöropati, travmatik beyin hasarı) tanımlar
Travmaya bağlı nörooftalmolojik hasarların klinik ve muayene bulgularını 
tarif eder

Ayırıcı tanısını yapar
Verilen olguda muayene sonrasında gerekli (adli) evrakların ve kayıtların 
yapılmasını sağlar (Bkz. Mediko Legal Oftalmoloji)
Verilen olguda muayene sonrasında gerekli konsültasyonları planlar

Tedavisini planlar
Medikal (kortizon) veya cerrahi tedavisini planlar ve komplikasyonlarını 
açıklar.
Tedavisiz kalan olgunun sonuçlarını (hasta veya yakınlarına) açıklar

Herediter nörooftalmolojik 
hastalıkları yönetir

Herediter nörooftalmolojik 
hastalıkları tanımlar Tanısını koyar

Herediter nörooftalmolojik hastalıkları (Leber'in herediter optik 
nöropatisi, otozomal dominant optik atrofi, spinoserebellar dejenerasyon, 
kronik progressif eksternal oftalmopleji, von Hippel-Lindau sendromu, 
vb) sıralar
Herediter nörooftalmolojik hastalıklarda izlenen nörooftalmolojik 
bulguları tarif eder
Herediter nörooftalmolojik hastalıklardaki nörooftalmolojik bulguları 
hastalıklara göre sınıflandırır
Herediter nörooftalmolojik hastalıkların tanısında uygulanan klinik ve 
laboratuvar testlerini sıralar
Herediter nörooftalmolojik hastalıkların tanısında genetik danışmanlığın 
önemini tartışır
Verilen olguda klinik bulgular temelinde herediter nörooftalmolojik 
hastalık ön tanısı oluşturur.
Ayırıcı tanısını yapar
Herediter nörooftalmolojik hastalıkların sık karıştığı durumları tarif eder
Verilen durumda klinik muayene ve laboratuvar bulguları temelinde 
herediter nörooftalmolojik hastalığın ayırıcı tanısını yapar
Tedavi planlaması yapar
Herediter nörooftalmolojik hastalıkların tedavi ilkelerini sayar
Herediter nörooftalmolojik hastalıklarda güncel tedavi yaklaşımlarını tarif 
eder
Herediter nörooftalmolojik hastalıklarda (hastalığa ve tedaviye 
bağlı)komplikasyonları tarif eder
Verilen olgu için uygun tedavi şemasını seçer
Verilen olguda tedavi şemasını hastasına açıklar

Fonksiyonel görme kayıplarını 
yönetir Tanı koyar Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Fonksiyonel görme kaybını tanımlar
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Temel oftalmolojik muayene usullerini tanımlar
Temel oftalmolojik muayene usullerini uygular
Oftalmolojik muayenede kullanılan ve gereken laboratuvar yöntemleri 
(elektrofizyolojik testler, görme alanı) sıralar
Verilen durum için uygun testi seçer ve uygular
Temel simulasyon muayene yöntemlerini (stereopsis, ayna testi, kırmızı-
yeşil filtre testi, sisleme, yakın görme) sıralar
Temel simulasyon muayene yöntemlerini uygular.

Temporal arteriti yönetir Temporal arteriti tanımlar.
Temporal arteritin oftalmolojik bulgularını tarif eder
Temel oftalmolojik muayene usullerini tanımlar
Temporal arterit ile arteritik olmayan iskemik optik nöropatilerin farklarını 
tarif eder
Temporal arterit ile diğer optik nöropatilerin farklarını tarif eder
Oftalmolojik muayenede kullanılan laboratuvar yöntemleri (tam kan, 
sedimentasyon, temporal arter biyopsisi, görme alanı) sıralar
Temel oftalmolojik muayene usullerini uygular

Ayırıcı tanısını yapar
Verilen olguda uygun muayene yöntemlerini uygular, laboratuvar testlerini 
seçer
Temporal arter biyopsisine bağlı gelişen komplikasyonları tarif 
eder/hastayı bilgilendirir
Verilen olguda muayene bulgusu ve test sonuçlarını yorumlar

Tedavi planlar Temporal arterit tedavisi için güncel tedavi şemasını açıklar
Verilen olguda uygun tedavi şemasını belirler
Verilen olguda hastaya tedavi uygulamasını ve tedavi komplikasyonlarını 
açıklar.

Geçici görme kayıplarını yönetir Tanı koyar Tipik ve atipik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Geçici görme kaybını tanımlar
Geçici görme kayıplarını sınıflar (tek taraflı - çift taraflı).
Geçici görme kaybı nedenlerini tanımlar
Geçici görme kaybında sık dile getirilen hasta yakınmalarını tarif eder
Tiplerini ayırd eder
Geçici görme kaybını değerlendirmede kullanılan muayene usullerini tarif 
eder
Geçici görme kaybını değerlendirmede kullanılan testleri tarif eder

Yönlendirir Verilen olgu için muayene sonuçlarını değerlendirir
Muayene bulguları temelinde uygun testleri seçer/uygular
Muayene bulguları ve test sonuçları temelinde hasta için uygun tedaviyi 
planlar ve ilgili kliniklere konsülte eder

Oküloplastik Cerrahi ve Orbita Göz kapağı anatomisini tanımlar Göz kapağını oluşturan yapıları sayar Göz kapağını oluşturan yapıları sayar ve tanımlar
Göz kapağını oluşturan yapıların ilişkilerini ve fonksiyonlarını tanımlar

Lakrimal sistem anatomisini tanımlar
Lakrimal sistemi oluşturan yapıları 
sayar Lakrimal sistemi oluşturan yapıları sayar ve tanımlar

Lakrimal sistemi oluşturan yapıların ilişkilerini ve fonksiyonlarını 
tanımlar
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Orbita anatomisini tanımlar Orbitayı oluşturan yapıları sayar Orbitayı oluşturan yapıları sayar ve tanımlar
Orbitayı oluşturan yapıların ilişkilerini ve fonksiyonlarını tanımlar

Orbita ve lakrimal sistem 
görüntüleme yöntemlerini yönetir Önceki öğrenmelerini kullanır Orbita ve lakrimal sistemin yapılarını sayar

Orbita ve lakrimal sistemin topografik anatomisini tanımlar
Orbita ve lakrimal sistemin görüntüleme yöntemlerini sıralar

Radyolojik yöntem seçer Radyolojik yöntemleri sınıflandırır
Radyolojik yöntemlerin kullanılma endikasyonlarını sıralar
Verilen durum için uygun radyolojik görüntüleme yöntemini seçer

Radyolojik bulguları değerlendirir Doğru radyolojik görüntüyü tanımlar
Radyolojik görüntülerde sık karşılaşılan artefaktları tanımlar
Verilen görüntüde izlenen lezyonlar tanımlar
Verilen görüntüde izlediği lezyonları yorumlar
Ek görüntüleme yöntemleri veya gerekli durumlarda ayrıntılı yorumlama 
için radyoloji konsütasyonu yapar

Göz kapağı enfeksiyonlu olguları 
yönetir

Göz kapağı enfeksiyonu tanısını 
koyar

Tipik ve atipik bulguları değerlendirir Göz kapağı enfeksiyonlu hastaların yakınmalarını sıralar
Göz kapağı enfeksiyonlu hastaların değerlendirilmesinde kullanılan 
muayene yöntemlerini tanımlar
Göz kapağı enfeksiyonlu hastalarda sık karşılaşılan muayene bulgularını 
tanımlar

Etyolojisini belirler Göz kapağı enfeksiyonlarının etyolojik nedenlerini açıklar
Göz kapağı enfeksiyonlarının 
tedavisini planlar Göz kapağı enfeksiyonlarında tedavi ilkelerini açıklar

Göz kapağı enfeksiyonlu tedavisinde yaklaşımları açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan göz kapağı enfeksiyonlarının sonuçlarını sayar

Göz kapağı enfeksiyonu tedavisinin olası komplikasyonlarını tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Göz kapağı enfeksiyonu tedavisinin komplikasyonlarını yönetir

Göz kapağı enflamasyonlu olguları 
yönetir

Göz kapağı enflamasyonu tanısını 
koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir

Göz kapağı enflamasyonlu hastaların yakınmalarını sıralar
Göz kapağı enflamasyonu tanısı koymak için kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Göz kapağı enflamasyonlu hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Göz kapağı enflamasyonunun nedenlerini açıklar

Göz kapağı enflamasyonlu hastanın 
tedavisini planlar Göz kapağı enflamasyonlarında tedavi ilkelerini açıklar

Göz kapağı enflamasyonu tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan göz kapağı enflamasyonu olgusunun sonuçlarını sayar

Göz kapağı enflamasyonu tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
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Göz kapağı enflamasyonu tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları 
yönetir

Göz kapağı alerjili olguları yönetir Göz kapağı alerjisi tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Göz kapağı alerjili hastaların yakınmalarını sıralar
Göz kapağı alerjili hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Göz kapağı alerjili hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Göz kapağı alerjilerinin nedenlerini açıklar

Göz kapağı alerjisinin tedavisini 
planlar Göz kapağı alerjilerinde tedavi ilkelerini açıklar

Göz kapağı alerjilerinde tedavi yöntemlerini açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan göz kapağı alerjili olgunun sonuçlarını sayar

Göz kapağı alerjisi tedavisinde olası komplikasyonları sayar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Göz kapağı alerjisi tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Ptozis olgularını yönetir Ptozis tanısı koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Ptozisi tanımlar
Etyolojisini belirler
Etyoloji temelinde ptozis tiplerini tanımlar ve nedenleri açıklar
Nadir görülen ptozis tiplerini sıralar
Ptozis hastalarında sık görülen başvuru yakınmalarını tanımlar
Ptozis hastalarında saptanan muayene bulgularını tanımlar
Ptozis tanısında ve ayırıcı tanısında kullanılan testleri tanımlar
Verilen olguda elde ettiği muayene ve test sonuçlarını yorumlar

Ptozislerde tedaviyi planlar Ptozislerde tedaviyi düzenler/uygular
Ptoziste cerrahi tedavi endikasyonlarını sıralar
Cerrahi endikasyon olmayanlarda diğer tedavi yöntemlerini belirler
Ptoziste cerrahi tedavi ilkelerini açıklar
Ptoziste kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar
Ptozis için cerrahi dışı tedavileri tanımlar
Verilen olgu için uygun tedavi şemasını belirler
Komplikasyonları yönetir
Ptozis tedavisinde ortaya çıkabilecek komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Ptozis tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Entropion olgularını yönetir Entropion tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Entropionlu hastaların yakınmalarını sıralar
Entropionlu hastalarda tanı koymak için kullanılan muayene yöntemlerini 
tanımlar
Entropionlu hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Etyoloji temelinde entropion nedenleri açıklar

Entropion tedavisini planlar Entropionda tedavi ilkelerini açıklar
Entropion tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan entropion olgusunun sonuçlarını sayar
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Entropion tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Entropion tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Ektropion olgularını yönetir Ektropion tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Ektropionlu hastaların yakınmalarını sıralar
Ektropionlu hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Ektropionlu hastalarda muayene bulgularını tarif eder
Etyolojisini belirler
Etyoloji temelinde ektropion nedenleri açıklar

Ektropion tedavisini planlar Ektropionda tedavi ilkelerini açıklar
Ektropion tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan ektropion olgusunun sonuçlarını sayar
Ektropion tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Ektropion tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Lagoftalmi olgularını yönetir Lagoftalmi tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Lagoftalmili hastaların yakınmalarını sıralar
Lagoftalmi tanısı koymakta kullanılan muayene yöntemlerini tarif eder
Lagoftalmili hastalarda karşılaşılan muayene bulgularını tarif eder
Etyolojisini belirler
Lagoftalmi nedenleri açıklar

Lagoftalmi tedavisini planlar Lagoftalmide tedavi ilkelerini açıklar
Lagoftalmi tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan lagoftalmi olgusunun sonuçlarını sayar
Lagoftalmi tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Lagoftalmi tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Kapak retraksiyonu olgularını yönetir Kapak retraksiyonu tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Kapak retraksiyonulu hastaların yakınmalarını sıralar
Kapak retraksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Kapak retraksiyonlu hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Kapak retraksiyonu nedenleri açıklar

Kapak retraksiyonu tedavisini planlar Kapak retraksiyonunda tedavi ilkelerini açıklar
Kapak retraksiyonu tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan kapak retraksiyonu olgusunun sonuçlarını sayar
Kapak retraksiyonu tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Kapak retraksiyonu tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Epikantus olgularını yönetir Epikantus tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Epikantuslu hastaların yakınmalarını sıralar

77/109



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Göz	  Hastalıkları,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  58/89

Epikantuslu hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tarif eder
Epikantuslu hastalarda karşılaşılan muayene bulgularını tarif eder

Epikantus tedavisini planlar Epikantusta tedavi ilkelerini açıklar
Epikantus tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Epikantus tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Epikantus tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Telekantus olgularını yönetir Telekantus tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Telekantuslu hastaların yakınmalarını sıralar
Telekantus tanısı koymakta kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Telekantuslu hastalarda muayene bulgularını tarif eder
Etyolojisini belirler
Telekantus nedenleri açıklar

Telekantus tedavisini planlar Telekantusta tedavi ilkelerini açıklar
Telekantus tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Telekantus tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Telekantus tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Epiblefaron olgularını yönetir Epiblefaron tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Epiblefaronlu hastaların yakınmalarını sıralar
Epiblefaronlu hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Epiblefaronlu hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Epiblefaron nedenleri açıklar

Epiblefaron tedavisini planlar Epiblefaron da tedavi ilkelerini açıklar
Epiblefaron tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan epiblefaron olgusunun sonuçlarını sayar
Epiblefaron tedavisinde olası komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Epiblefaron tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Kapak kolobomu olgularını yönetir Kapak kolobomu tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Kapak kolobomlu hastaların yakınmalarını sıralar
Kapak kolobomlu hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Kapak kolobomlu hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Kapak kolobomu nedenlerini açıklar

Kapak kolobomu tedavisini planlar Kapak kolobomunda tedavi ilkelerini açıklar
Kapak kolobomu tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan kapak kolobomu olgusunun sonuçlarını sayar
Kapak kolobomu tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar

Blefarospazm olgularını yönetir Blefarospazm tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Blefarospazmlı hastaların yakınmalarını sıralar
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Blefarospazm tanısında kullanılan muayene yöntemlerini tarif eder
Blefarospazmlı hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Blefarospazm nedenleri açıklar

Blefarospazm tedavisini planlar Blefarospazmda tedavi ilkelerini açıklar
Belfarospazm tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan blefarospazm olgusunun sonuçlarını sayar
Blefarospazm tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Blefarospazm tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Blefaroşalazis olgularını yönetir Blefaroşalazis tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Blefaroşalazis hastalarının yakınmalarını sıralar
Blefaroşalazis tanısında kullanılan muayene yöntemlerini tarif eder
Blefaroşalazisli hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Blefaroşalazis nedenleri açıklar

Blefaroşalazis tedavisini planlar Blefaroşalaziste tedavi ilkelerini açıklar
Blefaroşalazis tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan blefaroşalazis olgusunun sonuçlarını sayar
Blefaroşalazis tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Blefaroşalazis tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Dermatoşalazis olgularını yönetir Dermatoşalazis tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Dermatoşalazisli hastaların yakınmalarını sıralar
Dermatoşalazis tansında kullanılan muayene yöntemlerini tarif eder
Dermatoşalaziste muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Dermatoşalazis nedenleri açıklar

Dermatoşalazis tedavisini planlar Dermatoşalazisde tedavi ilkelerini açıklar
Dermatoşalazis tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan dermatoşalazis olgusunun sonuçlarını sayar
Dermatoşalazis tedavisinde olasıkomplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Dermatoşalazis tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Göz kapağı tümörlü olguları yönetir Göz kapağı tümörü tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Göz kapağı tümörlü hastaların yakınmalarını sıralar
Göz kapağı tümörü tanısında kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Göz kapağı tümörlü hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Göz kapağı tümörlerini sınıflandırır ve nedenlerini açıklar

Göz kapağı tümörü tedavisini planlar Göz kapağı tümörlerinde tedavi ilkelerini açıklar
Göz kapağı tümörlü tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan göz kapağı tümörü olgusunun sonuçlarını sayar
Göz kapağı tümörü tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Göz kapağı tümörlü tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir
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Göz kapağı travmalı olguları yönetir Göz kapağı travması tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Göz kapağı travmalı hastaların yakınmalarını sıralar
Göz kapağı travmalı hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Göz kapağı travmalı hastalarda muayene bulgularını tanımlar

Göz kapağı travmalı hastanın 
tedavisini planlar Göz kapağı travmalarında tedavi ilkelerini açıklar

Göz kapağı travması tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan göz kapağı travması olgusunun sonuçlarını sayar

Göz kapağı travması tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları tanımlar
Göz kapağı travması tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Kirpik hastalıklı olguları yönetir Kirpik hastalıklı tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Kirpik hastalıklı hastaların yakınmalarını sıralar
Kirpik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Kirpik hastalığı olanlarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Kirpik hastalıklarının nedenleri açıklar

Kirpik hastalıklarının tedavisini 
planlar Kirpik hastalıklarında tedavi ilkelerini açıklar

Kirpik hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan kirpik hastalıklı olgunun sonuçlarını sayar

Kirpik hastalıklarının tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Kirpik hastalıklarının tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Konjenital dakriyostenoz olgularını 
yönetir

Konjenital dakriyostenoz tanısını 
koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir

Konjenital dakriyostenoz hastalarının yakınmalarını sıralar
Konjenital dakriyostenoz tanısında kullanılan muayene yöntemlerini 
tanımlar
Konjenital dakriyostenozda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Konjenital dakriyostenoz nedenleri açıklar

Konjenital dakriyostenoz tedavisini 
planlar Konjenital dakriyostenozda tedavi ilkelerini açıklar

Konjenital dakriyostenozda tedavi yöntemlerini açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan konjenital dakriyostenoz olgusunun sonuçlarını sayar

Konjenital dakriyostenoz tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Konjenital dakriyostenoz tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları 
yönetir

Akkiz dakriyostenoz olgularını 
yönetir Akkiz dakriyostenoz tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir

Akkiz dakriyostenoz hastalarının yakınmalarını sıralar
Akkiz dakriyostenoz tanısı için kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Akkiz dakriyostenoz lu hastalarda muayene bulgularını tanımlar
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Etyolojisini belirler
Akkiz dakriyostenoz nedenleri açıklar

Akkiz dakriyostenoz tedavisini 
planlar Akkiz dakriyostenozda tedavi ilkelerini açıklar

Akkiz dakriyostenoz tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan akkiz dakriyostenoz olgusunun sonuçlarını sayar

Akkiz dakriyostenoz tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Akkiz dakriyostenoz tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Kanalikülit olgularını yönetir Kanalikülit tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Kanalikülit hastalarının yakınmalarını sıralar
Kanalikülitli hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tarif eder
Kanalikülitli hastalarda sık karşılaşılan muayene bulgularını tarif eder
Etyolojisini belirler
Kanalikülit nedenleri açıklar

Kanalikülit tedavisini planlar Kanalikülitte tedavi ilkelerini açıklar
Kanalikülit tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan kanalikülit olgusunun sonuçlarını sayar
Kanalikülit tedavisinde olası komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Kanalikülit tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Dakriyosistit olgularını yönetir Dakriyosistit tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Dakriyosistit hastalarının yakınmalarını sıralar
Dakriyosistit tanısında kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Dakriyosistitli hastalarda sık karşılaşılan muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Dakriyosistit nedenleri açıklar

Dakriyosistit tedavisini planlar Dakriyosistitte tedavi ilkelerini açıklar
Dakriyosistit tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan dakriyosistit olgusunun sonuçlarını sayar
Dakriyosistit tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Dakriyosistit tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Dakriyosistosel olgularını yönetir Dakriyosistosel tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Dakriyosistosel hastalarının yakınmalarını sıralar
Dakriyosistoselli hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Dakriyosistoselli hastaların muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Dakriyosistosel nedenleri açıklar

Dakriyosel tedavisini planlar Dakriyosistoselde tedavi ilkelerini açıklar
Dakriyosistosel tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan dakriyosistosel olgusunun sonuçlarını sayar
Dakriyosistosel tedavisinde olası komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
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Dakriyosel tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir
Kanaliküler stenoz olgularını yönetir Kanaliküler stenoz tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir

Kanaliküler stenoz hastalarının yakınmalarını sıralar
Kanalikül stenozu tanısında kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Kanaliküler stenozlu hastalarda muayene bulgularını tarif eder
Etyolojisini belirler
Kanaliküler stenoz nedenleri açıklar

Kanaliküler stenoz tedavisini planlar Kanaliküler stenozda tedavi ilkelerini açıklar
Kanaliküler stenoz tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan kanaliküler stenoz olgusunun sonuçlarını sayar
Kanaliküler stenoz tedavisinde olası komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Kanaliküler stenoz tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Lakrimal travma olgularını yönetir Lakrimal travma tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Lakrimal travma hastalarının yakınmalarını sıralar
Lakrimal travma hastalarının değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Lakrimal travmalı hastalarda muayene bulgularını tanımlar

Lakrimal travma tedavisini planlar Lakrimal travmalarda tedavi ilkelerini açıklar
Lakrimal travma tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan lakrimal travma olgusunun sonuçlarını sayar
Lakrimal travma tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Lakrimal travma tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Lakrimal tümör olgularını yönetir Lakrimal tümör tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Lakrimal tümör hastalarının yakınmalarını sıralar
Lakrimal tümör hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Lakrimal tümör hastalarında muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Lakrimal tümör nedenleri açıklar

Lakrimal tümör tedavisini planlar Lakrimal tümörlerde tedavi ilkelerini açıklar
Lakrimal tümör tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan lakrimal tümör olgusunun sonuçlarını sayar
Lakrimal tümör tedavisinde olası komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Lakrimal tümör tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Yaşlanmaya bağlı kaş , kapak ve 
lakrimal değişiklikleri yönetir

Yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve 
lakrimal değişikliklerin tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir

Yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve lakrimal değişikliklere bağlı yakınmaları 
sıralar
Yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve lakrimal değişikliklerin 
değerlendirilmesinde kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve lakrimal değişikliklerinde muayene 
bulgularını tanımlar
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Yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve 
lakrimal değişikliklerin tedavisini 
planlar

Yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve lakrimal değişikliklerde tedavi ilkelerini 
açıklar
Yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve lakrimal değişikliklerin tedavisinde 
kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir
Tedavisiz kalan yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve lakrimal değişikliklerin 
sonuçlarını açıklar
Yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve lakrimal değişikliklerin tedavisinde olası 
komplikasyonları tanımlar
Verilen oguda hastya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Yaşlanmaya bağlı kaş, kapak ve lakrimal değişikliklerin tedavisinde 
çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Orbitanın doğumsal anomalilerini 
yönetir

Orbita doğumsal anomalisi tanısını 
koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir

Orbita doğumsal anomalili hastaların yakınmalarını sıralar
Orbita doğumsal anomalili hastaların değerlendirilmesinde kullanılan 
muayene yöntemlerini tanımlar
Orbita doğumsal anomalili hastalarda muayene bulgularını sayar
Etyolojisini belirler
Orbita doğumsal anomalilerinin nedenleri açıklar

Orbita doğumsal anomalilerinin 
tedavisini planlar Orbita doğumsal anomalilerinde tedavi ilkelerini açıklar

Orbita doğumsal anomalilerinin tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan orbita doğumsal anomalilerinin sonuçlarını sayar

Orbita doğumsal anomalilerinin tedavisinde olası komplikasyonları 
tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Orbita doğumsal anomalilerinin tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları 
yönetir

Tiroid oftalmopati olgularını yönetir Tiroid oftalmopati tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Tiroid oftalmopati hastalarının yakınmalarını sıralar
Tiroid oftalmopati tanısında kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Tiroid oftalmopatili hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Tiroid oftalmopati nedenini açıklar

Tiroid oftalmopati tedavisini planlar Tiroid oftalmopatide tedavi ilkelerini açıklar
Tiroid oftalmopati tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan tiroid oftalmopati olgusunun sonuçlarını sayar
Tiroid oftalmopati tedavisinin olası komplikasyonlarını tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Tiroid oftalmopati tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Orbita sellüliti olgularını yönetir Orbita sellüliti tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Orbita sellüliti hastalarının yakınmalarını sıralar
Orbita sellüliti tanısında kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Orbita selülitinde muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
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Orbita sellüliti nedenlerini açıklar
Orbita sellüliti tedavisini planlar Orbita sellülitinde tedavi ilkelerini açıklar

Orbita sellüliti tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan orbita sellüliti olgusunun sonuçlarını sayar

Orbital sellülit tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Orbital sellülit tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Orbital tümör olgularını yönetir Orbital tümör tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Orbital tümör hastalarının yakınmalarını sıralar
Orbital tümör tanısı için kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Orbital tümörlü hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Orbital tümör nedenlerini açıklar

Orbital tümör tedavisini planlar Orbital tümörlerde tedavi ilkelerini açıklar
Orbital tümör tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan orbital tümör olgusunun sonuçlarını sayar
Orbital tümör tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Orbital tümör tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Orbital psödotümör olgularını yönetir Orbital psödotümör tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Orbital psödotümör hastalarının yakınmalarını sıralar
Orbital psödotümör tanısı için kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Orbital psödotümörlü hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Orbital pdödotümör nedenlerini açıklar

Orbital psödotümör tedavisini planlar Orbital psödotümörlerde tedavi ilkelerini açıklar
Orbital psödotümör tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan orbital psödotümör olgusunun sonuçlarını sayar
Orbital psödotümör tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Orbital psödotümör tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Orbital travma olgularını yönetir Orbital travma tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Orbital travma hastalarının yakınmalarını sıralar
Orbital travma hastalarının değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Orbital travmalı hastalarda muayene bulgularını tanımlar

Orbital travma tedavisini planlar Orbital travmalarda tedavi ilkelerini açıklar
Orbital travma tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan orbital travma olgusunun sonuçlarını sayar
Orbital travma tedavisinde olası komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Orbital travma tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Anoftalmik soket olgularını yönetir Anoftalmik soket tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Anoftalmik soketli hastaların yakınmalarını sıralar
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Anoftalmik soketin dğerlendirlimesinde kullanılan muayene yöntemlerini 
tanımlar
Anoftalmik soketli hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Anoftalmik sokete bağlı sorunları ve nedenlerini açıklar

Anoftalmik soket tedavisini planlar Anoftalmik sokette tedavi ilkelerini açıklar
Anoftalmik soket tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan anoftalmik soket olgusunun sonuçlarını sayar
Anoftalmik soket tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Anoftalmik soket tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Oküler Onkoloji Göz ve eklerinin anatomisini tanımlar
Göz ve eklerinin oluşturan yapıları 
sayar Göz ve eklerini oluşturan yapıları sayar ve tanımlar

Göz ve eklerini oluşturan yapıların ilişkilerini ve fonksiyonlarını tanımlar

Göz ve eklerinin histopatolojisini 
tanımlar

Göz ve eklerinin oluşturan histolojik 
yapıları ve patolojik değişiklikleri 
sayar

Göz ve eklerinin oluşturan histolojik yapıları ve patolojik değişiklikleri 
sayar ve tanımlar

Göz ve eklerinde neoplazi gelişimini 
tanımlar

Göz ve eklerinde neoplazi gelişimini 
açıklar
Göz ve eklerinde neoplazi 
gelişiminin nedenlerini açıklar
Göz ve eklerinde gelişen neoplastik 
lezyonları sralar
Göz ve eklerinde gelişen neoplastik 
lezyonları sınıflandıır

Göz ve eklerindeki neoplaziler için 
tanı yöntemlerini yönetir

Göz ve eklerindeki neoplaziler için 
tanı yöntemlerini sıralar
Göz ve eklerindeki neoplaziler için 
tanı yöntemlerini açıklar
Göz ve eklerindeki neoplaziler için 
tanı yöntemlerini seçer
Göz ve eklerindeki neoplaziler için 
tanı yöntemlerinin sonuçlarını 
yorumlar

Göz kapağı tümörlü olguları yönetir Göz kapağı tümörü tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Göz kapağı tümörlü hastaların yakınmalarını sıralar
Göz kapağı tümörü tanısında kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Göz kapağı tümörlü hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Göz kapağı tümörlerini sınıflandırır ve nedenlerini açıklar

Göz kapağı tümörü tedavisini planlar Göz kapağı tümörlerinde tedavi ilkelerini açıklar
Göz kapağı tümörlü tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan göz kapağı tümörü olgusunun sonuçlarını sayar
Göz kapağı tümörü tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Göz kapağı tümörlü tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir
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Lakrimal tümör olgularını yönetir Lakrimal tümör tanısını koyar

Tipik ve atipik bulguları değerlendirir Lakrimal tümör hastalarının yakınmalarını sıralar
Lakrimal tümör hastaların değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Lakrimal tümör hastalarında muayene bulgularını tanımlar

Etyolojisini belirler Lakrimal tümörleri sınıflandırır ve nedenlerini açıklar
Lakrimal tümör tedavisini planlar Lakrimal tümörlerde tedavi ilkelerini açıklar

Lakrimal tümör tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan lakrimal tümör olgusunun sonuçlarını sayar

Lakrimal tümör tedavisinde olası komplikasyonları tarif eder
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Lakrimal tümör tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Orbital tümör olgularını yönetir Orbital tümör tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Orbital tümör hastalarının yakınmalarını sıralar
Orbital tümör tanısı için kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Orbital tümörlü hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Orbital tümör nedenleri açıklar

Orbital tümör tedavisini planlar Orbital tümörlerde tedavi ilkelerini açıklar
Orbital tümör tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan orbital tümör olgusunun sonuçlarını sayar
Orbital tümör tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Orbital tümör tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Göz yüzeyi tümörü olgularını yönetir Göz yüzeyi tümörü tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir
Göz yüzeyi tümörü hastalarının yakınmalarını sıralar
Göz yüzeyi tümörlerinin değerlendirilmesinde kullanılan muayene 
yöntemlerini tanımlar
Göz yüzeyi tümörlü hastalarda muayene bulgularını sayar
Etyolojisini belirler
Göz yüzeyi tümörlerinin nedenleri açıklar

Göz yüzeyi tümörlerinin tedavisini 
planlar Göz yüzeyi tümörlerinde tedavi ilkelerini açıklar

Göz yüzeyi tümörlerinin tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar
Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan göz yüzeyi tümörü olgusunun sonuçlarını sayar

Göz yüzeyi tümörlerinin tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar

Göz yüzeyi tümörlerinin tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir
Göziçi tümör olgularını yönetir Göziçi tümör tanısını koyar Tipik ve atipik bulguları değerlendirir

Göziçi tümör hastalarının yakınmalarını sıralar
Göziçi tümör tanısına kullanılan muayene yöntemlerini tanımlar
Göziçi tümörlü hastalarda muayene bulgularını tanımlar
Etyolojisini belirler
Göziçi tümörlerini sınıflandırır ve nedenlerini açıklar
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Göziçi tümörlerinin tedavisini planlar Göziçi tümörlerinde tedavi ilkelerini açıklar
Göziçi tümörlerinin tedavisinde kullanılan yöntemleri açıklar

Komplikasyonları yönetir Tedavisiz kalan göziçi tümörü olgusunun sonuçlarını sayar
Göziçi tümörlerinin tedavisinde olası komplikasyonları tanımlar
Verilen olguda hastaya tedavi komplikasyonlarını açıklar
Göziçi tümörlerinin tedavisinde çıkabilecek komplikasyonları yönetir

Oftalmik Histopatoloji Göz ve eklerinin anatomisini tanımlar
Göz ve eklerini oluşturan yapıları 
sayar Göz ve eklerini oluşturan yapıları sayar ve tanımlar

Göz ve eklerini oluşturan yapıların ilişkilerini ve fonksiyonlarını tanımlar
Göz ve ekleriyle ilgili hastalıkların 
patofizyolojisini tanımlar

Göz ve ekleriyle ilgili hastalıkların 
oluşum mekanizmalarını açıklar
Göz ve ekleriyle ilgili hastalıkları 
sınıflandırır

Göz ve eklerinde görülen 
hastalıkların histopatolojik 
özelliklerini tanımlar

Göz ve eklerinde görülen 
hastalıkların histopatolojik 
özelliklerini sayar ve tanımlar

Biyopsi yapar
Göz ve eklerinin histopatolojik 
inceleme yöntemlerini yönetir Önceki öğrenmelerini kullanır Göz ve eklerindeki yapıları sayar

Göz ve eklerindeki yapıların topografik anatomisini tanımlar
Göz ve eklerindeki yapıların histopatolojik inceleme yöntemlerini sıralar

Patoloji laboratuarına gönderilecek 
biyopsi materyali uygun biçimde 
işaretler Patologun gönderilen materyali uygun biçimde değerlendirmesini sağlar
Histopatolojik yöntem seçer Histopatolojik inceleme yöntemlerini sınıflandırır

Frozen section endikasyonlarını sıralar
Histopatolojik inceleme yöntemlerinin kullanılma endikasyonlarını sıralar
Verilen durum için uygun histopatolojik inceleme yöntemlerini seçer

Patologu tanıya yöneltebilecek 
bilgileri aktarır Göndeeln materyain özellklerini açıklar

Klinik ön tanıyı belirtir
Ön tanı için uygun boya seçimini yönlendirir

Histopatolojik bulguları değerlendirir Sağlıklı histolojik görünümü tanımlar
Histopatolojik prepratlarda sık karşılaşılan artefaktları tanımlar
Verilen preparatta izlenen lezyonlar tanımlar

Profesyonellik Profesyonellik Profesyonellik kavramını yönetir Profesyonellik kavramını anlatır Profesyonellik kavramını tanımlar
Tıp mesleğinde profesyonelliğin kapsamını tanımlar

“ Tıbbi Profesyonellik Bildirgesi” 
bilgisini yönetir

Tıbbi Profesyonellik Bildirgesini 
okur Tıbbi Profesyonellik Bildirgesiyle ilgili yayınları okur

"Tıbbi Profesyonellik Bildirgesi"nin yayınlanma gerekçesini açıklar
"Tıbbi Profesyonellik Bildirgesi"nin kapsamını yorumlar
Bağlılık gösterilmesi gereken temel mesleki ilkeleri sayar
Taahhüt edilen profesyonel sorumlulukları listeler
Etik kavramını yorumlar
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Çıkar çatışması "conflict of interest" kavramını örnekler, tarif eder
Çıkar çatışması koşulunda etik davranışı örnekler, tarif eder

Profesyonel tutumu yönetir
Kaynakları etkin ( gereken yerde ve 
tutumlu ) kullanır Sağlık kaynaklarının adil kullanımı ilkesini tartışır

Maliyet etkinliği kavramını tanımlar
Tanı ve tedavi bağlamında maliyet etkinlik ve tutumlu olma kavramının 
uygulanabilirliğini tartışır
Tanıda ve tedavide maliyet etkinliğin, nasıl sağlanacağını ve nasıl tutumlu 
davranılacağını tarif eder

Hasta haklarını gözetir Hasta hakları ile ilgili geçerli yasal düzenlemeleri anlatır
Bilgilendirilmiş onamı tarif eder
Hasta ile ilgili kararlarda bilgilendirilmiş onam almanın önemini tartışır
Hasta - hasta yakını - hekim ilişkilerinde uyulması gereken normları sayar
Hasta - hasta yakını - hekim ilişkilerinde uygunsuz kabul edilen durumları 
sayar
Verilen olgu için hasta/hasta yakının bilgilendirilmesinin nasıl yapılacağını 
tasarlar
Verilen olguda uygun bilgilendirme formu/konuşması/bildirimi hazırlar
Hasta mahremiyeti kavramını tarif eder
Hasta mahremiyetinin toplum yararına ihlal edilebildiği koşulları ve yasal 
zorunlulukları sayar
Verilen olgu için tedavi/bakım kararını oluşturmada mevcut yasal/yönetsel 
düzenlemeleri tartışır
Verilen olguda hasta önceliklerini tartışır
Verilen olgu temelinde tedavi kararını oluşturmada hastanın katkısının 
nasıl sağlanacağını tartışır
Hastanın öznel konumunun (eğitim, sosyal statü, mali yeterlik, sağlık 
güvencesi, cinsiyet, etnisite vb.) sağlık hizmetlerine ulaşmasında 
yaratabileceği ayrımcılık/eşitsizlikleri tartışır
Sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizliklerin önlenmesi için yapılması 
gereken düzenlemeleri tartışır
Verilen durum için ortaya çıkması olası ayrımcılık/eşitsizlik risklerini ve 
başa çıkma yollarını tartışır

Sağlık ekibi yönetir Sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasını tarif eder
Sağlık ekibinin bileşenlerini sayar
Sağlık hizmetinde ekip çalışmasının önemini yorumlar
Ekip liderinin görevlerini sıralar
Verilen durum için sağlık ekibi oluşturur
Verilen durum için oluşturduğu sağlık ekibinin üyeleri için 
görevlendirmeleri tasarlar
Konsültasyon kavramını tarif eder
Konsültasyon sırasında uyulması gereken deontolojik ilkeleri ifade eder
Verilen durum için uygun konsultasyon isteminde bulunur

Yaşam boyu öğrenme davranışı 
sergiler

Kendi uygulamalarını ve meslektaşlarının uygulamalarını sürekli izler ve 
uygun geri bidirim verir
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Kendi bilgilerinin geçerlik ve güvenirliğini sürekli gözden geçirmeyi ve 
kuramsal yeterliğini değerlendirir
Mesleki yeterliğini korumak için kendine öğrenme planları hazırlar ve 
danışman öğretim elemanı ile tartışır
Değişimin sağlık hizmeti sunumu/hekimlik mesleği üzerine yarattığı 
etkileri değerlendirir
Değişimle başa çıkmanın/Değişimi yönetmenin yollarını tartışır
Tıbbi hata kavramını açıklar
Tıbbi hatanın önlenmesinde etkin davranış/yöntemleri tartışır

Bilimsel bir araştırmayı planlayıp 
yürütür
Bilimsel araştırma ve deney yapar Bilimsel araştırma ve deney için ön koşulları açıklar

Bilimsel araştırma yapmak için ön koşulları sıralar
Deneğin bilgilendirilmesi ve onayının alınmasını anlatır
Araştırma sonuçlarının kayıt altına alır

Yayın yapar Yayın etiğini sıralar
Kaynak taramayı açıklar
Araştırma sonuçlarını değerlendirmeyi ve kaynak yayınlarla karşılaştırır

Mesleki yükümlülüklerini yönetir

Rutin muayeneye veya sağlık kurulu 
muayenesine gelen kişinin tam ve 
doğru göz muayenesini yapar

Gözün dıştan muayenesini yapar
Kaş, kirpik, kapak, temporal bölge ve kese bölgesini yüzeyel olarak 
değerlendirir
Gözlerin orbitadaki konumlarını ve hareketlerini değerlendirir
Kapak hareketlerini değerlendirir

Görme fonksiyonlarını ölçer Uzak ve yakın görme keskinliğini ölçer ve gerekiyorsa düzeltme yapar
Renk görme muayenesi yapar

Biyomikroskopik muayene yapar Ön segmenti değerlendirir
Göziçi basıncıyla ilgili muayene 
yapar Göziçi basıncını ölçer
Fundus muayenesi yapar Direkt ve indirekt oftalmoskopi yapar
Similasyon muayenelerini yapar Şüphelendiğinde kişiye similasyon muayenelerini yapar
Hastaya tam ve doğru tanı koyar
Rutin dışında, hastalıkla ilgili 
muayeneleri de yapar Hastaya eksiksiz tanı koymak için yardımcı muayene yöntemlerini açıklar

Ayaktan hasta tetkiki ister
Yatan hastaya tetkik ister

Konsültasyon ister Tanı koymaya yardım için konsültasyon istemini açıklar
Tedaviyi düzenlerken konsültasyondan yararlanmayı anlatır
Komplikasyonlarda konsültasyon istemini anlatır
Multisistemik hastalıklarda takip konsültasyonunu açıklar

Hastaya tam ve doğru tedavi uygular
Tanı ve tedavi seçenekleri konusunda 
hastayı aydınlatır Tanı koymanın, ayırıcı tanının, hastayı bilgilendirmenin önemini açıklar
Ekip çalışması gerektiren konularda 
hastaya bilgi verir

Diğer uzmanlık alanlarıyla birlikte gerçekleştirilecek tıbbi ve cerrahi 
tedaviler konusunda hastayı bilgilendirir
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Hasta ve yakınından aydınlatılmış 
onam formlarını alır

Hastaya yapılacak açıklamaları ve onamda yer alması gereken hususları 
sıralar
Hastadan ve yakınından ne şekilde onay alınacağını açıklar
Yasal temsilciden onay alınacak durumları açıklar

Hastaneye hasta yatırır Sosyal ve tıbbi endikasyon ile hasta yatışını açıklar
Günlük kayıt tutar, özenli ve sıralı hasta dosyası hazırlar
Hastanın tıbbi ve cerrahi bakımını açıklar

Tıbbi tedavi uygular Oftalmolojide tıbbi tedavi düzenleme şekillerini açıklar
Ameliyathanede optimum şartları 
sağlar Sterilizasyonu anlatır

Asepsi, antisepsiyi anlatır
Cerrahi alet ve ekipman hazırlığını anlatır
Ameliyata steril girişi anlatır
Ameliyathane ekibini yönetmeyi anlatır

Cerrahi tedavi yapar Hastanın ameliyata hazırlanmasını anlatır
Yatarak-ayaktan hasta ameliyatlarını sıralar
Cerrahi uygulamalarda yeterlilik sınırını açıklar
Ameliyat raporunda olmazsa olmazları sıralar

Hasta taburcu eder
Taburcu olan hastanın bilgilendirilmesini ve tedavisinin düzenlenmesini 
ve izlem planını açıklar
Hasta dosyasında tanı ve tedavinin tüm aşamalarını belgelendirir
Epikriz ve rapor düzenlemeyi açıklar
Hasta dosyasının arşivlenmesini sağlar

Hasta sevk eder Hastanın sevkini gerektiren durumları açıklar
Hastaları takip eder
Taburcu olan hastayı kontrollara 
çağırır Kontrol muayenelerinin önemini açıklar

Kontrol muayenelerinde tedavi düzenlemeyi anlatır
Kronik hastalığı olan hastayı 
periyodik kontrollere çağırır Nüks ve ilerleyen hastalık durumlarını değerlendirir

Sürekli hastalığı olan ve ilaç kullanan hastalarda ilaçların genel sağlık 
üzerindeki etkilerini araştırır

Kanıta dayalı tıbbı uygular Kanıta Dayalı Tıp Kavramını tarif eder
Kanıta Dayalı Tıp uygulamalarında ilkeleri sayar

Göz sağlığını korumayı yönetir
Halkı bilinçlendirir Koruyucu göz hekimliğini anlatır

Kaliteli görmeyi açıklar
Göz hastalıklarının önlenmesine yönelik tedbirleri açıklar
Göz taramalarını yorumlar

Çocuk hekimini göz hastalıkları 
konusunda bilinçlendirir Yenidoğanda göz bakımını ve hastalıklarını açıklar

Yaşa göre cocukların okul öncesi rutin göz muayenesine yönlendirilmesini 
anlatır

Tıbbi bilgiyi uygulamayı yönetir
Klinik bilgiye hakim olur Yerleşik bilgiyi hasta bakımı için kullanır

Bilgiyi diğerlerinin eğitimi için kullanır
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Gelişmekte olan bilgiyi özümser ve hasta bakımıyla bağdaştırır
Bilimsel kaynakları takip ederken kanıta dayalı tıp kurallarına uygun 
olanları ayırt eder

Biyomedikal bilgiye hakim olur Yerleşik ve gelişmekte olan bilgiyi hasta bakımı için kullanır
Bilgiyi diğerlerinin eğitimi için kullanmayı anlatır

Uygulamaya dayalı öğrenme ve 
gelişimi yönetir Hasta bakımı uygulamalarını araştırır

Hasta bakımı uygulamalarını geliştirir
Bilimsel kanıt ve yöntemleri kullanır

Sisteme dayalı uygulamaları yönetir Sağlık hizmetinin verildiği ortamı ve sistemi açıklar
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini araştırır

Sorumlu davranış biçimleri gösterir
Hastalara, mesleğe ve topluma karşı 
sorumluluk Sürekli mesleki gelişimini taahhüt ettiğini gösterir

Uygulamalarında etik davranışlar gösterir
“ Sosyal farklılıkları anlamayı “ açıklar
Hastalara, mesleğe ve topluma karşı duyarlılık gösterir

Deontolojide geçen temel kavramları 
açıklar Hak, yükümlülük, sorumluluk ve yetki sınırlarını açıklar

Yasalarda belirtilen yaşama dair hakları kavrar
İnsan haklarını açıklar
Hasta hakları konusunda yer alan maddeleri sıralar
İnsan hakları ve hasta haklarını açıklar
Hasta hakları ile ilgili uygulama hatalarını sıralar
Etik ilkeleri meslek hayatında uygular

Mesleki yeterlik alanlarını yönetir
Bilgi, gorgü ve becerilerini geliştirir Klinik karar verme ve problem çözme becerisini geliştirir

Klinik becerilerini (muayene, öykü alma, tedavi ve izlem planı) geliştirir
Girişimsel becerilerini geliştirir
Tıbbi ve sosyal bilgiyi bağdaştırmayı ve geliştirmeyi açıklar
Etik ve sosyokültürel duyarlılığını geliştirir
Mesleki profesyonelliğini (meslektaşları ile iletişim, takım çalışması) 
geliştirir
Hasta ve yakınları ile iletişim kurar
Sürecin organizasyonu ve yönetimini açıklar

Profesyonelliğin esaslarını yerine 
getirir

Bireyin iyiliğine ve onuruna saygı 
gösterir Bireye zarar vermez ve acısını azaltır

İnsan hayatını korur sağlığını daha iyiye götürmeye çalışır
Doğru bilgiyi arar, bulur
Kendini ve diğerlerini anlamaya çalışır
Ahlaki mantığı gözetir

Topluma saygı ve sadakat gösterir Doğruyu söyler ve adaleti korur
İnsan haklarını korur ve sosyal bağları güçlendirir
Bireysel ve kollektif güvenilirliği güçlendirir

Mesleki zorunluluklara kendini adar Bilgi ve beceride uzmanlaşır, uzmanlık alanını genişletir
Meslektaşları ve hastaları ile arasındaki bağları güçlendirir
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Tıbbi araştırma ve ilerlemeleri destekler
Tıp mesleğini güçlendirmeye çalışır

Profesyonellikte davranış hataları 
yapmaz Görevi kötüye kullanmaz

Küstah, kıskanç, vicdansız, ön yargılı ve açgözlü olmaz
Çıkar çatışmasına girmez
Kötü alışkanlıklar (madde ve alkol bağımlılığı) edinmez

Profesyonelliğin gereklerini uygular Hastaların, toplumun çıkarlarını önceler
Hastalara ve topluma güven verici tutum sergiler
Etik ilkelere bağlılık gösterir
Ayrımcılık yapmaz
Daima dürüst, saygılı ve şefkatli olur

Az Görenlere Yardım Az Görmeyi Yönetir Az görme tanısını koyar ÖYKÜ ALIR Az görmenin neden ve semptomlarını açıklar
Görmede özürlülük, az görme ve yasal körlüğün ayırımını yapar

Muayene yapar Uzak görme keskinliğini, rapor hazırlamaya uygun eşellerle ölçer.
Yakın görme keskinliği ölçer.
Uygun muayene ve tanı yöntemlerini açıklar
Uygun muayene ve tanı yöntemleri ile az görme nedenini açıklar

Az görenlerin görmesini artırır

Özürlülüğe göre, hastanın hakkı olan 
gözlük ve yardımcı büyütücü araçları 
bilir. Konuyla ilgili yasalar ve bu yasalarda belirlenen görme sınırlarını bilir.

Görme keskinliğine göre göz güvenliği için kullanılması gereken düzeltici 
mercek materyelleri hakkında( organik, polikarbonat) bilgilendirme yapar.

Uzak görmeyi artırır.
Merkezi görme ne olursa olsun, uzak gözlük vererek, hastanın çevreyi 
rahat görüşünü sağlar, yön ve yol bulmasını kolaylaştırır.

Kamaşmayı azaltır, kontrastı artırır.
Renkll camlarla ve özellikle saçılan mavi ve mor ışığı süzerek kontrastın 
artırılmasını öğrenir ve uygular.

Yakın görmeyi artırır. Yakın görmeyi artırıcı temel yöntemleri tarif eder
Sırasıyla, önce yakın için kullanılan ışığın artırarak, yakına tam düzeltme, 
yüksek dereceli yakın gözlükler, basit büyüteçler, ışıklı büyüteçlerle 
hastayı kitap gazete okuyacak hale getirir.
Reçetelendirme sonrası izleme
Yazılan reçetenin uygunluğu ve hastanın memnun olup olmadığı izler.
Hastanın göz hastalığının prognozu, el becerisini etkileyen romatizma gibi 
genel hastalıklarını, okuma isteğini etkileyen inme veya bunama gibi 
hastalıklar, mesleğini, sosyal ilişkilerini sorgular.
Bu sorgulamaya göre daha ileri derecede ve pahalı, Kepler ve Galile tipi 
teleskoplara veya ekranlı elektronik büyütücülere gereksinim olup 
olmadığını belirler, kaynakları etkin ve tutumlu kulanmasını öğrenir.

Hastayı yönlendirir.

Özürlüler yasaları, Özürlü hastalara 
yardım dernekleri, özürlüler okulları 
ve rehabilitasyon merkezlerinin 
yerleri ve adreslerini bildirmek
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Körlük varsa diğer yardımcı araçlar 
hakkında bilgilendirir.

Sosyal yaşamda göze batması için, 
beyaz değnek, üç nokta kol şeridi 
hakkında bilgi verir. Körler için 
köpek yardımından haberdar eder, 
yazıları okuma ve duymaya yönelik 
diğer araçlar olduğunu bilir.

Retina ve Vitreus Hastalıkları
Retina, koroid ve vitreus anatomisini 
yönetir

Retina,koroid ve vitreus anatomisini 
anlatır Vitreus anatomisini ve fizyolojisini anlatır

Nörosensoriyel retina anatomisini ve fizyolojisini anlatır
Retina pigment epiteli anatomisini ve fizyolojisini anlatır
Bruch membranı anatomisini ve fizyolojisini anlatır
Koroid anatomisi ve fizyolojisini anlatır.

Retina hastalıklarına tanısal yaklaşımı 
yönetir Muayene tekniklerini ayırt eder Florosein anjiografi yöntemini ayırt eder

Floroseinin özelliklerini ve anjiografi yöntemini anlatır
Floresein anjiografinin aşamalarını açıklar ve gerekirse uygular
Florosein anjiografide lezyon tanımlamalarını anlatır
Florosein anjiografi yan etkilerini açıklar
İndosiyanin anjiografi yöntemini ayırt eder
İndosiyanin özelliklerini ve anjiografi yöntemini anlatır
İndosiyanin anjiografinin aşamalarını açıklar ve gerekirse uygular
İndosiyanin anjiografideki lezyon tanımlamalarını anlatır
İndosiyanin anjiografinin yan etkilerini anlatır
Optik kohorens tomografi yöntemini ayırt eder
Optik kohorens tomografinin tanımını ve yöntemin endikasyonlarını 
anlatır
Optik kohorens tomografinin kullanım avantaj ve dezavantajlarını anlatır
Tarayıcı lazer oftalmoskopi

Tarayıcı lazer oftalmoskopi tanımını ve yöntemin endikasyonlarını açıklar
Tarayıcı lazer oftalmoskopi kullanımının avantajları ve dezavantajlarını 
anlatır
Retina kalınlık analizatörü
Retina kalınlık analizatörü tanımını ve yöntemin endikasyonlarını anlatır
Retina kalınlık analizatörünün kullanım avantajları ve dezavantajlarını 
anlatır
Fundus otofloresans
Fundus otofloresans tanımını ve yöntemini anlatır.
Fundus otofloresans kullanım endikasyonlarının anlatır
Oküler ultrasonografi
B-mod ve/veya C-mod oküler ultrasonografi özelliklerini ve yöntemini 
anlatır
B-mod ve/veya C-mod oküler ultrasonografi uygulama alanlarını anlatır 
ve gerekirse uygular
B-mod ve/veya C-mod oküler ultrasonografide lezyonun tanımını ve 
ayırıcı tanıdaki yerini anlatır
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Amsler Grid
Amsler grid kartı çeşitlerini ve kullanımını anlatır
Amsler grid kartı uygulama alanlarını anlatır

Retinanın psikofiziksel testlerini 
yönetir Elektroretinografiyi yönetir Elektroretinografi tanımını ve tiplerini anlatır

Elektroretinografi yöntemini anlatır
Elektroretinografinin kullanım alanlarını ve yorumlanmasını anlatır

Elektrookülografiyi yönetir Elektrookülografinin tanımını ve yöntemini anlatır
Elektrookülografinin kullanım alanlarını ve yorumlamasını anlatır

Görsel uyarılmış potansiyeli yönetir Görsel uyarılmış potansiyel tanımını ve yöntemi anlatır
Görsel uyarılmış potansiyel kullanım alanlarını ve yorumlamasını anlatır

Karanlık adaptasyonunu yönetir
Karanlık adaptasyonu uygulamasının tanımını ve uygulama yöntemini 
anlatır
Karanlık adaptasyonu uygulamasının kullanım alanlarını ve 
yorumlamasını anlatır

Renk görme yöntemini yönetir Renk görme fizyolojisini anlatır
Renk görme muayene çeşitlerini ve yöntemlerini anlatır ve uygular
Renk görme testinin retina hastalıklarında kullanım alanlarını ve 
yorumlanmasını anlatır.

Kontrast duyarlılık yöntemini yönetir Kontrast duyarlılık uygulamasının tanımını ve uygulama yöntemini anlatır
Kontrast duyarlılık uygulamasının kullanım alanları ve yorumlamasını 
anlatır

Diabetik retinopatiyi yönetir Diabetik retinopati tanısını koyar Diabetik retinopati oluşumunu ve olası mekanizmaları açıklar
Diabetik retinopati tiplerini anlatır ve ayırt eder
Fundus bulguları ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tanı yöntemlerini anlatır
Diabetik retinopati ayırıcı tanısını anlatır
Histopatolojik bulguları anlatır

Tedavisini düzenler Medikal tedavi endikasyonlarını açıklar
Medikal tedavi yöntemlerini anlatır ve gerekirse uygular
Cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklar
Cerrahi yöntemleri ve tekniklerini anlatır

Takip eder Tedavi komplikasyonlarını anlatır
Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
Hastalığın prognozunu anlatır

Retinanın venöz tıkanıklıklarını 
yönetir

Santral retinal ven ve retinal ven dal 
tıkanıklığını yönetir Santral retinal ven ve retinal ven dal tıkanıklığını tanısını koyar

Santral retinal ven ve retinal ven dal tıkanıklığının epidemiolojisini ve 
oluşumunu anlatır
Santral retinal ven ve retinal ven dal tıkanıklığının tiplerini anlatır ve ayırt 
eder
Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tanıya yardımcı gerekli oküler testleri açıklar
Tanı ve etyolojik nedene yardımcı gerekli sistemik testleri açıklar
Ayırıcı tansını anlatır
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Sistemik birlikteliklerini anlatır
Histopatolojik bulguları anlatır
Tedavisini düzenler
Medikal tedavi endikasyonlarını anlatır ve gerekirse uygular
Cerrahi tedavi endikasyonlarını anlatır
Takip eder
Tedavi komplikasyonlarını anlatır
Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
Hastalığın prognozunu anlatır

Retinanın arteryel tıkanıklıklarını 
yönetir

Santral retinal arter, retinal arter dal 
ve siliyoretinal arter tıkanıklığını 
yönetir

Santral retinal arter, retinal arter dal ve siliyoretinal arter tıkanıklığı 
tanısını koyar
Retinal arteryel tıkayıcı hastalık oluşumunu ve patogenezini anlatır
Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Oküler tanı yöntemlerini anlatır
Tanı ve etyolojik nedene yardımcı gerekli sistemik testleri açıklar
Ayırıcı tansını anlatır
Tedavisini düzenler
Tedavi endikasyonlarını ve tedavi yöntemlerini anlatır
Takip eder
Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
Hastalığın prognozunu anlatır

Oftalmik arter tıkanıklığını yönetir
Oftalmik arter tıkanıklığı tanısını 
koyar Oftalmik arter tıkanmasının oluşumunu ve patogenezini anlatır

Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tanı yöntemlerini anlatır
Ayırıcı tansını anlatır

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını ve tedavi yöntemlerini anlatır
Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Hastalığın prognozunu anlatır
Kombine arter ve ven tıkankılığını 
yönetir

Kombine arter ve ven tıkankılığının 
tanısını koyar Konbine arter ve ven tıkanıklığınını oluşumunu ve patogenezini açıklar

Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tanı yöntemlerini anlatır
Ayırıcı tanısını anlatır

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını ve tedavi yöntemlerini anlatır
Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Hastalığın prognozunu anlatır

Oküler iskemik sendromu yönetir
Oküler iskemik sendrom tanısını 
koyar Oküler iskemik sendromun epidemiolojisini ve oluşumunu anlatır

Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tanıya yardımcı gerekli oküler testleri açıklar
Tanı ve etyolojik nedene yardımcı gerekli sistemik testleri açıklar

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını anlatır
Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Hastalığın prognozunu anlatır
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Hipertansif retinopatiyi yönetir Hipertansif retinopati tanısını koyar Hipertansif retinopati oluşumunu anlatır
Sınıflandırmasını anlatır
Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tanı yöntemlerini anlatır
Ayırıcı tansını anlatır

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını anlatır
Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Hastalığın prognozunu anlatır
Hemoglobinopatileri yönetir Tanı koyar Retinopati oluşumunu, tiplerini anlatır ve ayırt eder

Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tanı yöntemlerini anlatır
Ayırıcı tansını anlatır
Sistemik birlikteliklerini anlatır

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını ve yöntemlerini açıklar
Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Hastalığın prognozunu anlatır
Prematür retinopatiyi yönetir Tanı koyar Prematür retinopati epidemiolojisini ve oluşumunu anlatır

Sınıflandırmasını anlatır
Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır
Tanı yöntemlerini anlatır
Ayırıcı tansını anlatır

Tedavisini düzenler Medikal tedavi endikasyonlarını ve tedavi yöntemlerini açıklar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını ve tedavi yöntemlerini anlatır

Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
Hastalığın prognozunu anlatır

Retinal arter makroanevrizmasını 
yönetir Tanı koyar Retinal arter makroanevrizması oluşumunu anlatır.

Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını ve yöntemlerini açıklar
Takip eder Hastalığın prognozunu anlatır

Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
Retinanın diğer vasküler 
hastalıklarını yönetir (Coats hastalığı, 
Parafoveal telenjiektaziler,Eales 
hastalığı vs) Tanı koyar Vasküler hastalıkların oluşumlarını ve tiplerini anlatır ve ayırt eder

Fundus bulgularını ve muayene yöntemlerini anlatır
Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını ve yöntemlerini açıklar
Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Hastalığın prognozunu anlatır
Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunu 
yönetir Tanı koyar Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu oluşumunu anlatır ve tiplerini ayırt eder

Fundus bulguları ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tedavisini düzenler Medikal tedavisini açıklar

Cerrahi tedavisini anlatır
Takip eder Hastalığın prognozunu anlatır

Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
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Maküler deliği yönetir Tanı koyar Maküler delik oluşumunu anlatır
Fundus bulguları ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını anlatır
Cerrahi tedavi yöntemlerini anlatır

Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
Hastalığın prognozunu anlatır

Santral seröz retinopatiyi yönetir Tanı koyar Santral seröz retinopati oluşumunu anlatır ve ayırt eder.
Fundus bulguları ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını ve tedavi yöntemlerini anlatır
Takip eder Hastalığın prognozunu anlatır

Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
Kistiod maküla ödemini yönetir Tanı koyar Kistoid maküla ödemi oluşumunu anlatır ve ayırt eder

Fundus bulguları ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını anlatır

Medikal tedavisini açıklar
Cerrahi tedavisini anlatır

Takip eder Hastalığın prognozunu anlatır
Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Epiretinal membranı yönetir Tanı koyar Epiretinal membran oluşumunu anlatır ve ayırt eder
Fundus bulguları ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını anlatır
Cerrahi tedavi yöntemlerini anlatır

Takip eder Hastalığın prognozunu anlatır
Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Dejeneratif myopiyi yönetir Tanı koyar Dejeneratif myopi gelişimini anlatır ve ayırt eder
Fundus bulguları ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını ve tedavi yöntemlerini anlatır
Takip eder Hastalığın prognozunu anlatır

Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Diğer kazanılmış maküler hastalıkları 
yönetir (angioid streaks,koroidal 
fold,hipotoni makülopatisi vs) Tanı koyar Diğer kazanılmış maküler hastalık oluşumlarını ve tiplerini ayırt eder

Fundus bulguları ve muayene yöntemlerini anlatır ve uygular
Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını ve yöntemlerini anlatır
Takip eder Hastalığın prognozunu anlatır

Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Pigmenter retinopatileri yönetir Tanı koyar
Retinitis pigmentoza ve ilişkili hastalıkların tanımını yapar ve tiplerini 
açıklar
Hastalığın epidemiolojisini ve patogenezini anlatır.
Genetik değerlendirmesini anlatır
Hastalığın oküler bulgularını anlatır.
Tanıya yardımcı kullanılan yöntem ve testleri anlatır
Sistemik birlikteliklerini anlatır
Ayırıcı tanısını anlatır

Tedavisini düzenler Tedavi yöntemlerini ve uygulama şekillerini anlatır
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Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
Hastalığın prognozu anlatır

Makülar distrofileri yönetir Tanı koyar Maküla distrofi tiplerinin epidemiolojisini ve patonenezini anlatır
Genetik değerlendirmesini anlatır
Hastalığın oküler bulgularını anlatır.
Tanıya yardımcı kullanılan yöntem ve testleri anlatır
Sistemik birlikteliklerini anlatır
Ayırıcı tansını anlatır

Tedavisini düzenler Tedavi yöntemlerini anlatır
Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Hastalığın prognozu anlatır
Koroidal distroileri yönetir Tanı koyar Koroidal distrofilerin tanımını açıklar ve tiplerini anlatır

Koroid distrofi tiplerinin epidemiolojisi ve patogenezini anlatır
Genetik değerlendirmesini anlatır
Oküler bulgularını anlatır
Tanıya yardımcı kullanılan yöntem ve testleri anlatır
sistemik birlikteliklerini anlatır
Ayırıcı tansını anlatır

Tedavisini düzenler Tedavi yöntemlerini anlatır
Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Hastalığın prognozu anlatır
Herediter vitreoretinopatileri yönetir Tanı koyar Herediter vitreoretinopatilerin tanımını yapar ve tiplerini açıklar

Herediter vitreoretinopati tiplerinin epidemiolojisi ve patogenezini anlatır
Genetik değerlendirmesini anlatır
Oküler bulgularını anlatır
Tanıya yardımcı kullanılan yöntem ve testleri anlatır
Sistemik birlikteliklerini anlatır
Ayırıcı tansını anlatır

Tedavisini düzenler Tedavi yöntemlerini anlatır
Takip eder Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Hastalığın prognozunu anlatır
Retina-koroid tümörlerini yönetir Tanı koyar Retina-koroid tümör tiplerini anlatır ve ayırt eder

Fundus bulguları ve muayene yöntemlerini anlatır.
Tedavisini düzenler Tedavi yöntemlerini ve komplikasyonlarını anlatır
Takip eder Hastalığın prognozunu anlatır

Hastalığın komplikasyonlarını anlatır
Retina dekolmanını yönetir Tanı koyar Retina dekolmanı gelişimini, tiplerini anlatır ve ayırt eder

Tedavisini düzenler Tedavi endikasyonlarını anlatır
Konvansiyonel cerrahi tedavi yöntemlerini anlatır ve gerekirse asiste eder
Vitrektomi endikasyonlarını anlatır ve gerekirse asiste eder
Hastalığın komplikasyonlarını anlatır

Vitreoretinal cerrahiyi yönetir
Temel ve güncel vitrektomi yöntemleri ve uygulama endikasyonlarını 
anlatır ve gerekirse asiste eder
Tampon maddelerinin çeşitlerini ve kullanım endikasyonlarını anlatır

Takip eder Vitreoretinal cerrahi komplikasyonlarını anlatır
Vitreoretinal cerrahi uygulanan hastalıkların seyrini ve takibini anlatır
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Retinal lazer uygulamalarını yönetir Tedavisini düzenler
Lazer çeşitlerini anlatır ve kullanım endikasyonlarını açıklar ve gerekirse 
uygular

Takip eder Lazer kullanımının komplikasyonlarını anlatır
Arka segment travmalarını yönetir Tanı koyar Arka segment travma tiplerini anlatır ve ayırt eder

Tedavisini düzenler
Arka segment travmalarının tedavi endikasyonlarını ve yöntemlerini 
anlatır

Takip eder Arka segment travmalarının komplikasyonlarını ve prognozunu anlatır

Tıbbi Etik Tıbbi Etik Hekim en öncelikli görevini yönetir

Ulusal-Uluslararası İnsan Hakları 
Sözleşme mevzuatlarını ( dosya veya 
bilgisayar ortamında ) arşivler
Uluslararası sözleşmelere uyar. İnsan 
haklarını uygular Uluslararası insan hakları sözleşmelerini sıralar
İnsanın yaşamını ve sağlığını korur
Topluma ve hastaya zarar vermekten 
kaçınır. Yararlılık ilkesini uygular Primum non nocere "önce, zarar vermemek" anlamını açıklar

Bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık eğitimi sorumluluğunu açıklar
Toplum, kurum, kişisel yararın önceliklerini sıralar

Sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırır Sağlığa ve sağlık hizmetine erişim hakkını açıklar
Hastanın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıran düzenlemeleri açıklar

Sağlık hizmetini iyileştirici 
düzenlemeler yapar Sağlık hizmetinde kalite yönetiminin ana belirleyenlerini sıralar

Sağlık hizmetinde yardımcı personeli ve sağlığın tüm belirleyenlerini 
sıralar

Hekim-Hasta ilişkisinde hasta 
haklarına saygılı davranışı yönetir İnsan onurunu gözetir

Hasta onurunu gözetir İnsan onuru, hasta onuru bileşenlerini sıralar, hasta hakkına saygıyı açıklar
Toplumsal adalet ilkesinden hareket 
eder Toplumsal adalet ilkesini açıklar

Adil hizmet sunumunu anlatır, ayrım ölçütünü açıklar
İnsanlar arasında ayrım yapmaz, ön 
yargısız yaklaşır

Hekimin yansızlığı kapsamında ayrım yapılamayacak farklılıkları sıralar. 
Hastaya ön yargısız, ayrımsız yaklaşım biçimlerini açıklar

Hasta özerkliğine, hastanın 
bilgilenme hakkına saygı gösterir Hastanın bilgilenme hakkına saygıyı anlatır
Edinilen her türlü bilginin gizli 
kalmasını sağlar Bilgilerin gizliliğini anlatır

Sır saklanamayacak durumları açıklar
Mahkemede bilirkişilik ve tanıklık görevinden çekilme şartlarını anlatır

Özerklik ilkesini uygular
Hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı 
iletişim kurar

Hastanın özerkliğine saygıyı açıklar, hasta-hekim ve hasta yakını-hekim 
iletişimini anlatır

Empati yapar Hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim ve empatiyi açıklar

Hastayı anlayabileceği şekilde dürüst 
açık bilgilendirir, gerçeği söyler

Hastalık ve hastalığın tedavisi ile ilgili bilgilerin nasıl açıklanacağını 
anlatır
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Bilgilendirilmeme hakkını, ailenin haberdar edilmesi koşullarını, hekimin 
inisiyatif kullanacağı durumları açıklar

Hastanın kendi tedavisi için karar 
vermesini sağlar. Hastanın kararına 
saygı gösterir Hastaya tedavisi hakkında karar verme hakkını kullandırmayı açıklar

Hastanın tedavisine karar aşamasında gözetilecek etik değerleri açıklar
Hastanın tedaviyi reddetme veya kesme isteği karşısında tutumu açıklar
Hastanın tedavisi hakkında karar veremeyeceği durumları açıklar

Hastalardan edinilen bilgilerin 
gizliliğine özen gösterir Hastalardan edinilen bilgilerin gizliliğini anlatır
Aydınlatılmış Onam alır Onamda yer alması gereken hususları sıralar

Hastadan ve yakınından ne şekilde onay alınacağını açıklar
Yasal temsilciden onay alınacak durumları açıklar
Kötü niyetli yasal temsilci kanaati doğduğunda izin şekillerini açıklar
Onam alınmadan tedavi uygulanacak durumları sıralar

Hastaya bilimsel, bilinçli, şefkatli 
sağlık hizmet sunar

Hasta özerliği ilkesi doğrultusunda sağlık hizmeti sunumunun niteliklerini 
sıralar

Organ ve doku bağışında etik ilkeleri 
gözetir Organ ve doku bağışı prosedürünü sayar ve etik ilkeleri açıklar

Hekim mesleki sorumluluk ve 
yükümlülüklerini yönetir Mesleki yeterliğini taahhüt eder

Hasta muayenesini, tetkiklerini tam 
ve doğru olarak yapar. Yararlılık 
ilkesini uygular Hekimin yetkinliği için ön koşulları sıralar

Etik değerleri gözeterek mesleki profesyonellik bağlamında muayene ve 
tetkik yapar
Tutuklu ve hükümlülere tıbbi yardım, usul ve esaslarını açıklar
Olağanüstü-durumlar ve savaşta etik hekim davranışlarını sıralar
Terminal hastalara yardımı açıklar

Tanı ve tedavi seçenekleri konusunda 
hastayı aydınlatır Tanı koymanın, ayırıcı tanının, hastayı bilgilendirmenin önemini açıklar

Ekip çalışması gerektiren tıbbi ve cerrahi tedaviler konusunda hastayı 
bilgilendirmeyi anlatır

Hasta yatırır. Sağlık ekibi yönetir Sosyal-tıbbi endikasyon ile etik çerçevede hasta yatışını açıklar
Serviste sağlık ekibini etik çerçevede yönetmeyi anlatır
Ameliyathane ekibini etik çerçevede yönetmeyi anlatır
Poliklinikte, tetkik-tedavi ünitelerinde sağlık ekibini etik çerçevede 
yönetmeyi anlatır

Ayaktan veya yatan hastaya tıbbi ve 
cerrahi tedavi uygular. Hastanın tıbbi ve cerrahi bakımını açıklar

Oftalmolojide tıbbi tedavinin neye göre düzenleneceğini anlatır
Ameliyathanede optimum şartları mesleki profesyonellik koşullarında 
sağlar
Cerrahi uygulamalarda yeterlilik sınırını açıklar

Hastayı takip eder Yatan ve ayaktan hasta takibini anlatır
Acil durumda ilk yardımı yapar Hangi koşullarda ilk yardım sorumluluğu olduğunu sıralar
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Konsültasyon ister. Konsültasyon 
yapar Konsültan hekimin yasal ve vicdani sorumluluğunu açıklar

Konsültan hekimin niteliklerini sıralar
Konsültan hekimin yükleneceği hasta sorumluluğunu açıklar
Konsültasyon tutanağında yer alması gereken hususları sıralar
Konsültasyonda hasta bilgilendirilmesini açıklar
Tedaviyi üstlenmeme, yarıda bırakma durumlarını açıklar

Epikriz düzenler Epikrizde yer alması gereken bilgileri sıralar
Hasta dosyasındaki bilgi ve belge örneklerinin ne şekilde hastaya 
verilebileceğini açıklar

Rapor düzenler Hekimin ne tür raporlar düzenleyeceğini sıralar

Yasal düzenlemelere ulaşmayı ve mevzuat değişikliklerini izlemeyi anlatır
Adli vakalarla ilgili yasal mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerini sıralar

Takdir yetkisini kullanır. Hasta sevk 
eder Hekimin takdir yetkisini anlatır

Hastanın sevkini gerektiren durumları açıklar
Aydınlatılmış onam formlarını açıklar 
ve okur, anlaşıldıktan sonra hasta ve 
yakınının onayını alır
Hasta onamı gerektirmeyen 
durumlarda onam almaz Örtülü ( zımni ) izini açıklar

Yakınları da olmadığında onam alınmayacak hastaya özel durumları 
açıklar
Uyuşturucu bağımlılarından neden onam alınmayacağını açıklar
Ağır ve acil olgularda, hastanın durumu uygun değil ve yakınları da yok 
ise neden onam gerekmediğini anlatır
Hangi ön koşulla, ameliyatın seyrinin ve şeklinin değiştirilebileceğini 
açıklar
Hangi ön koşulla ayrıca 2. onam gerekmediğini anlatır
Aydınlatılmış onam alınmayan / alınamayan durumlarda hekimin 
sorumluluğunu anlatır
Hekim ihtimam ihmali suçlamalarına karşı hastaya karşı sorumluluklarını 
yerine getirdiğini nasıl ispatlar açıklar
Aydınlatılmış onam formu yok ise, Mesleki sorumluluk sigortası bu 
durumu kapsam dışında bıraktığına göre hekim kendisini nasıl korumaya 
alır açıklar

Hekim meslek ahlakının evrensel 
değerlerini yönetir Hekimlik meslek onurunu korur

Ortak paydanın insanlık onuru 
olduğu bilinciyle hareket eder İnsanlık onuru, meslek onuru ilişkisini açıklar
Hekim en öncelikli görevini yapar, 
hasta haklarına saygı gösterir Hekim en öncelikli görevini yaparken neleri dikkate alır açıklar
Hekim mesleki bağımsızlığını korur.
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Hekimlik uygulamalarını güncel ve 
kanıta dayalı bilgi kılavuzluğunda 
yürütür.

Hekim mesleki bağımsızlığını, hekimlik uygulamalarında neler yaparak 
korur, açıklar

Meslek ahlakı metinlerine bağlılık 
gösterir Meslek ahlakı metinlerinin mesleki bağımsızlıktaki yerini açıklar
İnsan-teknoloji-endüstri ilişkilerinde 
ilkeli davranır Hekimin İnsan-teknoloji-endüstri ilişkilerinde ilkeli davranışları sıralar
Hekimlik meslek haklarını savunur
Özlük haklarını takip eder, özlük 
haklarını savunur

Hekimin özlük haklarını sıralar. Mesleki kimlik-özlük hakkı ilişkisini 
özlük hakkının savunulmasını anlatır
Mesleki kimlik açısından özlük haklarını savunmanın önemini açıklar
Özlük haklarını savunmaya yönelik eylemleri tanımlar

Kendi uzmanlık alanının ve diğer 
uzmanlık alanlarının sınırlarının 
farkındadır ve karşılıklı saygıyı 
benimser

Diğer uzmanlık alanlarının yetki alanına girmesi durumunda neler 
yapılabileceğini açıklar
Uzmanlık alanı tehdit altında olduğunda mesleki örgütsel dayanışma 
modellerini sıralar

Mağdur meslektaşının haklarını 
savunur Mesleki yönden onur kırıcı ve haksız saldırı biçimlerini sıralar

Mesleki yönden onur kırıcı ve haksız saldırıda, hekimin doğru ve aykırı 
davranışlarını sıralar
Mesleki yönden onur kırıcı ve haksız saldırı mağduru meslektaş için 
örgütsel ve kişisel dayanışma biçimlerini sıralar.

Mağdur edilmiş hastanın haklarını 
korur Mağdur edilmiş hastanın haklarını korumayı anlatır
Hekim, mesleğine ticari bir görünüm 
vermez. Yasaklara uyar
Ticari amaç gütmez Tanıtımın ilke ve kurallarını sıralar
Reklam yasağına uyar Reklam ilke ve kurallarını sıralar

Aracılık etmez, aracıdan yararlanmaz Aracılığı, aracıdan yararlanmayı, simsar kullanmayı açıklar
Haksız rekabet yapmaz Meslektaşlara karşı haksız rekabet unsurlarını açıklar
Tanı ve tedavide bilimsel olmayan 
yöntemleri uygulamaz Tanı ve tedavide bilimsel yöntemleri uygular
Endüstri ile ilişkilerinde çıkar 
sağlamaz Çarpık endüstri ilişkilerini sıralar
Yetkinliği dışında faaliyette 
bulunmaz Yetkinlik ve yetkinlik dışı faaliyeti açıklar
Muayenesiz tedavi yapmaz Tedaviye başlamanın ön koşullarını sıralar
Taban ücreti altında ücret almaz Sağlık hizmeti karşılığı taban ücreti nedir açıklar

Gereksiz harcama yaptırmaz
Tanı ve tedavide pahalı yöntemleri önermenin, gereksiz harcama 
yaptırmanın yol açacağı etik ve ekonomik sonuçları sıralar
Akılcı ilaç kullanım ilkelerini ve uygun reçeteyi açıklar

Hekim-Hekim ilişkisini önemser
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İlişkilerinde saygılı davranır Meslektaşını ve yakınını tedavi ederken saygılı davranış biçimlerini sıralar
Meslektaşın, konsültasyon ve yardım desteği taleplerinde, hekimin saygılı 
davranış biçimlerini ve sorumluluklarını açıklar
Ekip çalışmalarında mesleğin öteki üyelerine karşı saygılı davranış 
biçimlerini sıralar
Mesleki dayanışmayı destekler

Hekim mesleki gelişimine özen 
gösterir
Kaliteli sağlık hizmeti sunumu için 
tüm seçenekleri öğrenir Kaliteli sağlık hizmetinde kalite yönetimini yorumlar
Mesleki bilgilerini sürekli günceller, 
becerilerini geliştirir Teorik bilgi kaynaklarına ulaşımı sıralar

Beceriyi geliştirmenin yollarını sıralar
Canlı cerrahi programlarını izlemenin yararlarını anlatır
Wet-lab çalışmalarına katılmanın yararlarını anlatır
Yeni çıkan ilaç, alet ve cihazların takibinin yararlarını anlatır
Güncel tıbbi bilgiyi ve gelişmeleri takip etmenin yararlarını anlatır
Bilimsel toplantılara katılmanın yararlarını anlatır

Çağdaş bilgi beceri donanımlı hekim 
hastanın saygısını ve güvenini davet 
eder
Rol model olmak için çaba sarf eder Bilgi beceri donanımlı hekimin hasta üzerindeki etkilerini açıklar

Hasta haklarına uyumlu, bilimsel, bilinçli, şefkatli sağlık hizmeti sunar
Tek bilgi kaynağı olarak ilaç 
şirketlerini kullanmaz; alternatif 
kaynak arar
Alternatif kaynak için eğiticilerini, 
meslektaşlarını, meslek örgütlerini 
uyarır, destekler

Endüstri dışında mesleki gelişimine kaynak temin etmek için 
yapılabilecekleri açıklar

Hekim Tıbbi Araştırma ve yayını 
yönetir
İnsanlar ve hayvanlar üzerinde 
araştırma yapar Bilimsel araştırma yapmak için ön koşulları sıralar

Deneğin bilgilenmesi ve onayının alınmasını anlatır
Reşit ve mümeyyiz olmayanlarda onamın nasıl alınacağını açıklar
Deneğin korunması nedir açıklar
Hekimin hayvanlar üzerinde araştırma yetkiniği için ön koşulları sıralar
Deney hayvanları için ön koşulları sıralar
Yayın etiğini sıralar

Hekim problemleri yönetir
Hasta ile çatışmayı önler. Hasta ile 
çatışmayı çözümler Çatışmayı önlemede sağlık çalışanlarının eğitiminin önemini açıklar
Etik sorunları çözümler
Değer ve çıkar çatışmalarını ayırt 
eder Etik sorunları çözmede kılavuzları ve mesleki değerlerin önemini açıklar
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Etik ikilemi ayırt eder. Etik ikilemi 
çözümler Etik ikilemde mesleki değerleri açıklar
Araştırma ve yayın etiği ile ilgili 
sorunları çözümler Araştırma ve yayın etiği ile ilgili sorunların çözümünde kılavuzları sayar

Hekim toplumun mesleğine verdiği 
değerleri yönetir İlişkilerinde özenli davranır Hekimin çarpık çıkar ilişkilerini sıralar

İnsan ilişkilerinde ilkeli davranışları sıralar
İlaç-teknoloji endüstrisi ile ilişkilerinde ilkeli davranışları sıralar

Hastanın saygısını ve güvenini davet 
eder Hastanın saygısını ve güvenini davet eden sağlık hizmetini açıklar

Hekim-hasta etkileşiminde dürüst ve güvenilir hekim modelini sıralar
Mesleki gelişimleri takip eder. 
Çağdaş hekim modeli sergiler Çağdaş hekimin donanımını açıklar
Hekim özel yaşam tarzıyla saygıyı 
davet eder Hekimin özel yaşamıyla rol model niteliklerini sıralar

Medikolegal Medikolegal
Genel hukuk mevzuatını 
(medikolegal) yönetir

Mesleki Hukuk Mevzuat bilgisini 
açıklar
Mesleki Mevzuat düzenlemeleri ve 
hukuk terminolojisi ile ilgili bilgileri 
(dosya veya bilgisayar ortamında) 
arşivler Arşivlemeyi mevzuatların hiyerarşisine göre gruplayarak yapar.

Anayasadan başlayarak mevzuatların hiyerarşisini sıralar
Mevzuat değişikliklerinde güncelleme yapar
Mesleği ile ilişkili kanunları öğrenir
Hukuk terminolojisini hatırlar, geniş bilgi için kaynak dosyaya başvurur
Muhbir, müşteki, sanık, tanık, suç ve çeşitleri, kusur ve çeşitleri, kabahat, 
haksız fiil, ceza, bilirkişiyi açıklar

Soruşturmalar ile ilgili mevzuat 
bilgisini yönetir

Soruşturma şekilleri, soruşturmanın başlatılması konusundaki hukuk 
mevzuatını arşivler
Adli-İdari (disiplin) soruşturma ilgili mevzuatı hatırlar, geniş bilgi için 
kaynak dosyaya başvurur
Soruşturmaları yürüten kişilerin ve bilirkişilerin görev yetki ve 
sorumluluklarını tanımlayan bilgileri arşivler
Soruşturma yetkisi olan kişileri hatırlar, geniş bilgi için kaynak dosyaya 
başvurur
Soruşturma şekillerini sıralar, soruşturmaların ne şekilde başlatılacağını 
açıklar
Müfettiş, muhakkik, bilirkişinin ne tür soruşturmalarda görev yaptıklarını 
kısaca açıklar

İdari (disiplin) cezalarla ilgili 
mevzuat bilgisini yönetir

İdari ceza verme yetkisi olan kişi ve kurullarla ilgili görev, yetki, 
sorumlulukları tanımlayan bilgileri arşivler
İdari ceza türlerini tanımlayan bilgileri arşivler
İdari ceza verme yetkisi olan kişi ve kurulları hatırlar, geniş bilgi için 
kaynak dosyaya başvurur
İdari ceza /disiplin cezası türlerini tarif eder, geniş bilgi için kaynak 
dosyaya başvurur
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İdari ceza türlerini (uyarı, kınama, aylıktan kesme, görevden uzaklaştırma, 
devlet memurluğundan çıkarma) sıralar
İdari ceza türlerini ve sonuçlarını açıklar
İdari ve disiplin cezaların a itiraz prosedürünü açıklar
Sicillerde cezayı tarif eder
Sicil cezası ve sonuçlarını açıklar

Haksız fiilin unsurlarını göz önünde 
bulundurur Olumsuz fiil-olumsuz davranışı açıklar.

Haksız fiilin yükleyeceği sorumlulukları göz önünde bulundurur
Olumsuz fiilde tazminat sorumluluğunu anlatır
Hukuka aykırı fiilde zarar verme sorumluluğunu anlatır

Tazminat davalarında mahkeme 
bilgisini yönetir

Davacı, davalı taraflarını ayırt eder, bu kişilerin kimler olabileceğini 
açıklar
Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetki alanlarını (hangi 
tazminat davalarında) ayırt eder
Zararda ve zararın kusurlu fiilden olması durumunda, kusuru ya da 
kusursuzluğu hangi tarafın ispat etmesi gerektiğini açıklar
Zarar tespiti usulünü ve gerçek miktarının nasıl saptanacağını tarif eder
Hakimin zarar takdir yetkisini açıklar
Tazminat davalarında mahkeme kararlarının birbirini etkileme güçlerini 
ayırt eder
Haksız fiilden doğan tazminat davasında, kesinleşen hukuk mahkemesi 
kararının ceza davasını ne şekilde etkileyeceğini açıklar
Ceza mahkemesi tazminata mahkumiyeti vermiş ise kararın hukuk 
mahkemesini ne şekilde etkileyeceğini açıklar

Bilirkişi inceleme raporu 
düzenleyecek kurum ve kişilerle ilgili 
bilgiyi yönetir
Bilirkişi inceleme raporu 
düzenleyecek kurumların işlevlerini 
ayırt eder

Bilirkişi inceleme raporu düzenleyecek kurumların (Yüksek Sağlık Şurası, 
Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp İhtisas Daireleri, Üniversiteler, hekim, vb) 
işlevlerini açıklar
Hekim bilirkişilik yapar

Ceza Mahkemesi kararı, Hukuk Mahkemesinde kesin delil teşkil ediyorsa, 
Ceza Mahkemesinin bilirkişi raporunun bağlayıcı gücünü açıklar
Ceza Mahkemesi kararı, Hukuk Mahkemesinde kesin delil kabul 
edilmediği bölümlerde, alınan bilirkişi raporunun bağlayıcı gücünü 
açıklar.

Hekim cezai sorumluluğunun 
esaslarını yönetir
Aydınlatılmış onam formunu tarif 
eder

Aydınlatılmış onam formunun hukuk nazarında nasıl bir sözleşme 
olduğunu (vekalet sözleşmesi) açıklar ve hekimin yükümlülükleri sıralar
Vekalet sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirir
Önceki öğrenimlerini kullanarak verilen olguda uygun ve doğru tanı koyar 
ve bunu (nedenselleştirerek açıklar) kanıtlandırır
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Verilen olguda hastalığa uygun tedaviyi seçer ve bunu nedenselleştirerek 
açıklar
Verilen olguyu tanı ve tedavi seçenekleri hakkında aydınlatır
Verilen olguya özen gösterir (tedavisi) , sırlarını saklar
Aydınlatılmış onam formunu hasta (veya yakını) ile karşılıklı imzalar
Hasta Dosyası tutar ve bunların hangi ortamda ne süreyle saklanacağı 
konularında kanuni sürelerei tanımlar
Hasta dosyasında olması gereken olmazsa olmaz belgeleri sıralar

Ceza hukukunun meslekle ilgili 
mevzuat düzenlemelerini dosyalar 
ve/veya bilgisayar ortamında arşivler
Medikolegal sorunlardan korunmayı 
yönetir

Mesleki hukuki mevzuatı açıklar
Mesleki Hukuk Mevzuat bilgisini arşivlemenin ve hakim olmanın ya da 
ulaşabilmenin yararlarını sıralar
Hekimleri mevzuatla düzenlenmiş yetkilerini kullanır, sorumluluklarını 
taşır
Kamu Hastanesinde, Özel Hastanede, Muayenehanede idari ve hekim 
sorumluluklarını açıklar

Hasta haklarını tarif eder Hasta haklarını açıklar
Hasta haklarına saygılı davranışları sıralar
Hasta hakları konusunda hukuk düzenlemelerini tanımlar
Hasta hakları konusunda hukuk düzenlemelerini uygular
Verilmiş olguda aydınlatılmış onamı ( vekalet sözleşmesi ) yer alması 
gereken ögeleri tamamlayarak alır

Hekim hakları, yetki ve 
sorumluluklarını tarif eder

Hekimlerin mevzuatla düzenlenmiş yetkilerini, görev sorumluluklarını 
sıralar
Hekimlerin mevzuatla düzenlenmiş yetkilerini, görev sorumluluklarını 
açıklar
Hekim haklarını sayar
Hekimin hasta red etme hakkını tanımlar
Bildirim-ihbar zorunluluğu olan hastalıkları sıralar
Ne tür raporlar düzenleyebileceğini açıklar
Rapor verme yetkisini açıklar
Rapor verme yetkisini kullanır
Bilimsel araştırma ve deney için ön koşulları açıklar
Bilimsel araştırma ve deney yapar
Hekimlik meslek etiği kurallarını uygulamaya özen gösterir ve 
sorumluluklarını açıklar

Mesleki uygulamalarını hukuka 
uygun yapar

Göz yaralanmalarında medikolegal 
sorunları çözer Travmalı ağır ve acil olguları yönetir

İlgili mevzuat düzenlemelerini 
(dosya/ bilgisayar ortamında) arşivler

Travmalı ağır ve acil olgularda mevzuata hakim olmanın yararlarını 
açıklar
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Sağlık kuruluşuna başvuran ağır ve acil olguların kabul şeklini açıklar
Travmalı ağır ve acil olguları sıra gözetmeksizin derhal (başvuru saatini 
mutlaka kayıt ederek ) kabul eder
Ağır ve acil olgularda ilk yapılacak kayıtları sıralar
Mevzuat yükümlülüklerini yerine getirir
Acil Servisten yapılan çağrılarda hekimin nasıl davranması gerektiğini 
(derhal uyar) açıklar

Travmanın etkilediği alanı belirler, 
önceliği saptar Politravma söz konusu ise yapılacak ilk işleri sıralar

Hayati organ tutulumunu araştırır

Verilen travmalı ağır ve acil olguda önceliği neye göre belirlediğini açıklar
Travmalı ağır ve acil olguyu hangi koşullarda başka hekime devredeceğini 
açıklar
Göz travmalarında etkilenen alan saptandıktan sonra ilk yapacağı işleri 
sıralar

Göz travmalı hastanın yakınma ve 
bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Tedavi planlaması yapar Göz travmalarındaki tedavi ilkelerini sayar

Göz travmalarındaki güncel tedavi yaklaşımlarını tarif eder
Tedavisiz kalan göz travmalı olgudaki sonuçlarını (yaralanmanın türüne 
göre) sayar.
Verilen olgu temelinde tedavisiz kalan göz travmalı olgudaki sonuçları 
(yaralanmanın türüne göre) hakkında hastaya/hasta yakınına açıklama 
yapar
Olgunun özelliğine göre tıbbi/cerrahi tedavi endikasyonlarını ve topikal 
tedavi seçeneklerini ve tekniklerini sayar
Tedaviyi belirlerken gerekli konsültasyonları planlar
Verilen olgu için uygun tedavi şemasını seçer
Verilen olguda tedavi şemasını ve uygulama biçimini hastasına açıklar
Göz yaralanmalarında acil cerrahi/tibbi tedavi endikasyonlarını sayar
Verilen olgu için cerrahi tedaviye yönlendirme yapıp yapmayacağını ayırd 
eder
Profilaktik tedavi (tetanoz veya sistemik antibiyotik) endikasyonlarını 
sayar

Komplikasyonları yönetir
Göz yaralanmalarının tedavisine (cerrahi ve ilaç) bağlı ortaya çıkabilecek 
komplikasyonları (erken ve geç) tarif eder
Verilen olgu temelinde hastaya yaralanma ve tedavi komplikasyonları 
(erken ve geç) hakkında açıklama yapar

Verilen olgu temelinde hastaya yaralanma ve tedavi komplikasyonlarının 
(erken ve geç) tedavisini tartışır

Olguyu / yakınlarını bilgilendirme ve 
onay almayı yönetir Hastanın bilgilenme hakkına saygı gösterir

Oküler travmalı olguda hangi durumlarda onay alınacağını ve hangi 
durumlarda alınamayacağını açıklar
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Aydınlatılmış onam formu alır
Travma olgularında hukuk 
gereksinimlerini yönetir
Hukuk gereksinimlerini karşılayacak 
tıbbi kayıtları tutar

Adli olguları ihbar eder
Adli olgularda hekimin ihbarda hukuki sorumluluğunu, ihbarı ne şekilde 
gerçekleştireceğini, ihbar kaydını açıklar
İhbarı ön koşulsuz derhal, hasta sağlık kurumundayken yapar ve ihbarı 
kayıt eder

Adli rapor düzenler
Adli vakaların muayenelerini ve raporlarını öncelikle düzenler (Acil vaka 
değilse )
Adli vakaların muayene ve rapor işlemlerini bildirim için maksimum 
süreyi (10 günde) tanımlar
Tetkikler uzar, adli rapor düzenlenemezse, 10.günde adli makamlara ne 
şekilde bir bildirimde bulunmak gerektiğini açıklar
Adli rapor kanuni süreç içinde sunulmadığında, hukuki süreci açıklar

Adli raporda olgunun özelliğine göre, 
hukukun aradığı kavramları sıralar

Adli raporlarda sabit arazları yönetir

Yüzde kalıcı iz bırakacak durumları (travmadan 6 ay sonra, sosyal iletişim 
mesafesinden fark edilebilen değişimleri [ Lökom, şaşılık, pitozis, kaş-
kapak deformiteleri, travmatik midriyazis ] bu grupta değerlendirilir) tarif 
eder
Yüzde kalıcı iz bırakacak durumların kesin raporu için yeterli süre ( 6 -18 
ay) sonrasında son durumu belirler ve raporlar
Yüzde sürekli değişiklik yapacak durumları (kişiyi tanınmayacak hale 
getiren yaralanmaları bu grupta değerlendirir) tarif eder

Yüzde kalıcı iz bırakacak ve sürekli değişiklik yapacak durumları raporlar
Adli Raporlarda işlevsel 
değerlendirmeyi yönetir

Adli Raporların resmi kayıtlarını 
yönetir

Adli Rapor Kayıt Defterine “ Geçici Rapor “ un işlenme usulünü (Geçici 
Rapor (Durum Bildirir rapor) notunu ve sonuç bölümünü işler) ve raporun 
saklanma şeklini (bir nüshası kuruluşta saklanır) açıklar
Kesin rapor düzenleme aşamasında yapılacakları (geçici rapor ile birlikte 
hastanın bir üst kuruluşa sevki yapılır) açıklar

Oküler travmalı hastada bilirkişilik 
görevini yönetir Adli makamların bilirkişi taleplerini karşılar

Resmi bilirkişilerin kimler ve Resmi Bilirkişi Kurumlarının hangileri 
olduğunu sayar
Özel bilirkişiliği açıklar
Resmi bilirkişinin mahkemede bulundurulma nedenlerini açıklar
Gerçeğe aykırı mütalaa bildiren bilirkişiye verilecek cezaları sayar
Çapraz sorgulamayı açıklar

Oküler travmatolojide Sağlık Kurulu 
mevzuatını yönetir
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Sağlık Kurulu işlemleriyle ilgili 
mevzuat düzenlemelerinin Sağlık 
Kurulunda dosyalanmasını/bilgisayar 
ortamında arşivlenmesini sağlar

Sağlık Kurulu işlemlerinde mevzuat kaynaklarına ulaşımı açıklar ve en 
çok başvurulan mevzuatları sıralar
Mevzuat değişikliklerini (özellikle travmayla ilişkili adli mevzuatı, 
özürlülük ölçütü mevzuatı, hizmete özel sağlık kurulu mevzuatı bilgisini 
ve değişiklikleri) takip eder veya ettirir
Kanun düzeyinde yasal düzenlemeleri sayar
Hizmete özel Sağlık Kurulu mevzuatını sayar, travma sonrası kaybı 
olanların nasıl değerlendirileceğini anlatır, haksız kazanım ve 
mağduriyetlere imkan vermez
Oküler travmatolojide malpraktis konularını takip eder

Anesteziyoloji Reanimasyon-
Rotasyonu Oküler lokal anesteziyi yönetir Orbita anatomisini açıklar

Kornea ve ön segment anatomisini açıklar, embriyolojik gelişimi ve 
konjenital hastalıklarla bağlantısını tanımlar, fizyolojisini anlatır

Lokal anestezikleri açıklar Lokal anestezide kullanılan ilaçları tanımlar

Lokal anestezi tekniklerini açıklar
Perioküler, retrobulber, peribulber, subtenon, topikal, intrakamaral lokal 
anestezi tekniklerini uygular

Lokal anestezi komplikasyonlarını 
açıklar Lokal anestezi komplikasyonlarını tanır, tedavisini planlar
Genel anestezinin göz hastalıklarında 
kullanımını yönetir Hastaların preoperatif hazırlığını yapar

Sistemik problemi olan hastaları ya da çocukları genel anesteziye hazırlar
Genel anestezi altında göz ameliyatları sırasında oluşabilecek 
komplikasyonları tanır
Okulokardiak refleksi anlatır, tedavisini uygular
Oküler hipo yada hipertansif durum yaratan genel anestezikleri açıklar
Entübasyon yapar
Entübasyon tekniklerini uygular

Anestezi kullanımına ait adli 
yükümlülükleri yönetir

Cerrahi işlemin lokal ve genel 
anestezi için adli yükümlülüklerini 
sıralar Hastanın ameliyata hazırlanmasındaki adli sorumluluklarını tanımlar

Hastanın ameliyat sırasındaki gözleminin doğru ve eksiksiz yazılmasının 
önemini açıklar
Ameliyat sonrası ayılma döneminde hastanın servise ulaşana kadar olan 
dönemdeki sorumluluğunu açıklar
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