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Önsöz 

 

1. GİRİŞ 
 

 
2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı 
b. Müfredat Hazırlık Süreci 
c. Müfredat Haritası 
d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli  
ii. Adaylarda Aranan Şartlar:   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sınıf 2 Sağlık Sertifikası sahibi olmak 

e. Asistanlık Süresi: 3 Yıl 
f. Yan Dallar: Yok 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 
 
Elektronik ortamda bulunmaktadır 
 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
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6. STANDARTLAR 
a. Eğitici Özellikleri 
b. Fiziki Özellikleri 
c. Portföy 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

1. Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı veya Uçuş Hekimliği Sertifikası veya uçuş sertifikası 
olan Uzman Tabip 

2. En az bir öğretim üyesi (Prof.Dr., Doç.Dr., Yard.Doç.Dr.) 

Fiziksel  

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

1. Alçak Basınç Odası, Uçucu Vertigosu Eğitimi Cihazı, İnsan Santrifüjü ve Gece Görüş 
Eğitimi Laboratuarını bulundurur veya bu cihazları bulunduran bir merkezle protokol 
yapar 

2. Hiperbarik Oksijen Tedavi cihazı bulundurur veya bu cihazı bulunduran bir merkezle 
protokol yapar 

Portföy  

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

1. En az 50 defa Uçucu muayenesi değerlendirmesine katılım 

2. En az 10 defa Alçak Basınç Odası Eğitimini izleme 

3. En az 10 defa Uçucu Vertigosu Eğitimini izleme 

4. En az 10 defa İnsan Santrifüjü Eğitimini izleme 

5. En az 5 defa Gece Görüş Eğitimi uygulamasına katılım  

6. En az 50 KBB muayenesi yapma ve işitme-denge testlerini değerlendirme 

7. En az 50 Göz Muayenesi yapma görme testlerini değerlendirme 

8. En az 50 Solunum Fonksiyon Testi ve 50 Akciğer grafisi değerlendirme 

9. En az 50 Kardiyoloji muayenesi yapma 

10. En az 50 EKG ve 50 Ekokardiyografi değerlendirme 

11. En az 20 seans Hiperbarik Oksijen Tedavisini opere etme 

12. En az 10 seans Hiperbarik Oksijen Tedavisine iç gözlemci olarak katılma 

13. En az 50 hastayı Hiperbarik Oksijen Tedavi endikasyonu açısından değerlendirme 
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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
Genel yetkinlikler Anemnez alır Uçucuların şikayetlerini sorgular Mevcut semptomları ve geçmişini belirler Uçuşla ilişkisini araştırır

Uçuş sırasında meydana gelen riskleri değerlendirir
Semptom ve buna bağlı hastalıkları inceler
İyileşmenin kriterlerini açıklar
Uçuşun devamına karar verir

Özgeçmişini öğrenir Mevcut semptomların ilişkisini değerlendirir Tekrarlayıcı karekterde olup olmadığını belirler
Uçucu sağlığı açısından önemini değerlendirir
Uçuşa izin veya men kararını verir

Uçuş sırasında daha önce yaşanan olayları irdeler Tekrarlayıcı karekterde olup olmadığını belirler
Uçucu sağlığı açısından önemini değerlendirir
Uçuşa izin veya men kararını verir

Daha önce geçirdiği hastalık ve allerjik durumları 
sorgular Tekrarlayıcı karekterde olup olmadığını belirler

Uçucu sağlığı açısından önemini değerlendirir
Uçuşa izin veya men kararını verir

Kullandığı ilaçları sorgular İlaçların uçuş güvenliğine etkilerini değerlendirir İlaçların Uçuş güvenliğine olan olumsuz etkilerini bilir
Sağlıklı uçuş için tedavi edici ilaçları seçebilir
İlaçlı veya ilaçsız Uçuşa devam veya uçuştan men kararı verir

Kullandığı ilaçlarla ilgili riskleri araştırır İlaçların Uçuş güvenliğine olan olumsuz etkilerini bilir
Sağlıklı uçuş için tedavi edici ilaçları seçebilir
İlaçlı veya ilaçsız Uçuşa devam veya uçuştan men kararı verir

Alışkanlık ve bağımlılık 
durumlarını inceler

Alkol ve sigara gibi bağımlılık yapıcı maddeleri 
sorgular Kullanılan miktarı, süresi ve aralığının özelliklerini bilir

Uçuşa engel dönemi değerdirir
Uçuş güvenliğini etkileyen durumda men kararını verir

Uyuşturucu veya uyarıcıların kullanımını sorgular Kullanılan miktarı, süresi ve aralığının özelliklerini bilir
Uçuşa engel dönemi değerdirir
Uçuş güvenliğini etkileyen durumda men kararını verir

Fizik Muayene yapar

Sistemik olarak inspeksiyon, 
palpasyon, perküsyon ve 
oskültasyon metotları ile inceleme 
yapar

Şuur durumu, Anlama algılama yeteneklerini, 
orientasyon ve bilişsel durumu değerlendirir.

Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir

Baş boyun muayenesini yürütür
Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Göz ve görme muayenesini yürütür
Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir

Kulak Burun Boğaz muayenesini yürütür
Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir

Akciğerler ve solunum sistemi muayenesini yürütür
Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir

Kalp ve Damar Sistemi muayenesini yürütür
Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir

Gastrointestinal Sistem muayenesini yürütür
Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir

Genito üriner sistem muayenesini yürütür
Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir

Kas iskelet sistemi muayenesini yürütür
Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir

Dermatolojik muayeneyi yürütür
Uçuşun sağlıklı olması için gereken minimum durum ve 
yetenekleri bilir
Uçuş sırasında mevcut bulguların değişimini ve risklerini bilir
Uçuş için uygun olmayan durumda men veya tahtid kararını 
verir

9/20



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Hava	  ve	  	  Uzay	  	  Hekimliği,	  	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  3/13

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yardımcı cihazlarla fizik incelemeyi 
destekler

Tansiyon aleti, Döppler, Diapozon, Refleks çekici, 
vb cihaz ve aletleri kullanır

Yardımcı cihazların ölçüm ve değerlendirme parametrelerini 
bilir
Normal dışı sonuçların uçuş güvenliğine etkisi ve risklerini bilir
Uçuş güvenliği açısından men veya ileri inceleme kararı verir

Laboratuvar isteklerini 
yapar Tam Kan sayımı Hb, Htc, BK, KK, Platelet Hematolojik değişikliklerinin neler olduğunu bilir

Hematolojik değişikliklerinin nedenlerini olduğunu bilir
Hematolojik değişikliklerinin uçucularda taşıdığı risklerin neler 
olduğunu bilir
Uçuş güvenliği açısından men veya ileri inceleme kararı verir

Kan Biyokimyası
Karaciğer Fonksiyon testleri ALT,AST, GGT, 
Bilurubinler

Test sonuçlarının normal aralığını ve normalden sapmaların 
nedenini tanımlar
Normal dışı sonuçların uçuş güvenliğine etkisi ve risklerini bilir
Uçuş güvenliği açısından men veya ileri inceleme kararı verir

Böbrek Fonksiyon Testleri BUN, Kreatinin
Test sonuçlarının normal aralığını ve normalden sapmaların 
nedenini tanımlar
Normal dışı sonuçların uçuş güvenliğine etkisi ve risklerini bilir

Kan Lipidleri
Test sonuçlarının normal aralığını ve normalden sapmaların 
nedenini tanımlar
Normal dışı sonuçların uçuş güvenliğine etkisi ve risklerini bilir

Metabolik testler (AKŞ, Tokluk kan şekeri, GTT, 
Ürik asit,vb)

Test sonuçlarının normal aralığını ve normalden sapmaların 
nedenini tanımlar
Normal dışı sonuçların uçuş güvenliğine etkisi ve risklerini bilir

Serolojik İncelemeler Hepatit markerleri
Test sonuçlarının normal aralığını ve normalden sapmaların 
nedenini tanımlar
Normal dışı sonuçların uçuş güvenliğine etkisi ve risklerini bilir

Antikor ve İmmunglobulinler
Test sonuçlarının normal aralığını ve normalden sapmaların 
nedenini tanımlar
Normal dışı sonuçların uçuş güvenliğine etkisi ve risklerini bilir

VDRL, RPR
Test sonuçlarının normal aralığını ve normalden sapmaların 
nedenini tanımlar
Normal dışı sonuçların uçuş güvenliğine etkisi ve risklerini bilir

Hormonlar Tiroid Fonksiyon Testleri
Test sonuçlarının normal aralığını ve normalden sapmaların 
nedenini tanımlar
Normal dışı sonuçların uçuş güvenliğine etkisi ve risklerini bilir

FSH, LH, Estradiol, Ostrojen, Progestron,Beta HCG
Test sonuçlarının normal aralığını ve normalden sapmaların 
nedenini tanımlar

Mikrobiyoloji Boğaz Kültürü, Gayta ve yara kültürü
Virus, Riketsiya, Mantarlar ve Parazitoloji

İdrar Tahlili Anlık örnek tahlili
Günlük birikim idrar tahlili
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Radyoloji ve görüntüleme 
tetkiklerini ister Konvansiyonel Akciğer Grafisi

Waters grafisi
Girişimsel

Solunum Fonksiyon 
testlerini yönetir SFT

Kangazları analizi
Kardiyolojik inceleme 
tetkiklerini yönetir EKG

Eforlu EKG
EKO
Nükleer incelemeler (MUGA, 
Perfüzyon testleri)
Kardiovasküler anjiografi

İşitme ve denge testlerini 
yönetir Saf ses tone odyogram

Ulusal ve uluslar arası belirlenen kriterlerin 
uygulamasını yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Uçuşa uygun olmayan Personelin Kısıtlamalarını 
yönetir

Denge tesleri (Romberg dahil)
Ulusal ve uluslar arası belirlenen kriterlerin 
uygulamasını yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Uçuşa uygun olmayan Personelin Kısıtlamalarını 
yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Görme, algılama testlerini 
yönetir

Uzak,orta ve Yakın görme, 
refraksiyon, görme alanı v.b testler

Ulusal ve uluslar arası belirlenen kriterlerin 
uygulamasını yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Uçuşa uygun olmayan Personelin Kısıtlamalarını 
yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Görmeyi etkileyen diğer durumlar 
(şaşılık, renk körlüğü, kornea, 
vitreus, retine ve optik sinir v.b 
durumlar)

Ulusal ve uluslar arası belirlenen kriterlerin 
uygulamasını yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Uçuşa uygun olmayan Personelin Kısıtlamalarını 
yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Mesleki Profesyonellik

Tüm uçucu personelin 
uçuşa uygunluk 
raporlarını düzenler

Uluslararası tanımlanmış Havacılık 
Sağlığı uygunluk sertifikalarını 
yönetir

Ulusal ve uluslar arası belirlenen kriterlerin 
uygulamasını yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Uçuşa uygun olmayan Personelin Kısıtlamalarını 
yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Uçuşa uygun olmayan Personelin 
Kısıtlamalarını yönetir

Ulusal ve uluslar arası belirlenen kriterlerin 
uygulamasını yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Uçuşa uygun olmayan Personelin Kısıtlamalarını 
yönetir İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Uçucu personelin seçim 
kriterlerini belirler

Uluslararası güncel standartlara 
göre seçim yöntemlerini belirler Sağlık muayenesi kriterlerini belirler İlgili mevzuattaki uçuşa engel tıbbi durumları tanımlar

Uçuşa engel olabilecek yeni tıbbi durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Psikomotor testleri belirler Uçuş ile uygulanan testlerin ilişkisini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Uçuşa engel olabilecek durumları tespit eder
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Bedensel kabiliyet kriterlerini belirler
Uçuş sürecine ait kriterleri belirler Uçuşun fizyolojik etkilerini tanımlar

Uçuşun fizyolojik etkilerini bizzat uçarak değerlendirir
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Hava yoluyla hasta ve 
yaralı tahliyesini yönetir

Ambulans helikopter ile hasta 
taşıma koşullarını değerlendirir Ambulans helikopter ile hasta taşımayı yönetir Ambulans helikopter ile hasta taşıma koşul ve risklerini bilir

Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
karar verir

Ambulans Uçak ile hasta taşıma 
koşullarını değerlendirir Ambulans uçak ile hasta taşımayı yönetir Ambulans helikopter ile hasta taşıma koşul ve risklerini bilir

Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
karar verir

Uçak kaza-kırım 
araştırmalarını yönetir İnsan faktörleri Uçuş fizyolojisini inceler

Uçuş fizyolojisini etkileyen insan faktörlerini ve kaza risklerini 
bilir
Kaza-kırıma neden olan insan faktörlerini tespit eder ve raporlar

Kabin ekipleri yönetimini inceler
Kaza-kırıma neden olan olayın öncesi ve sonucu arasındaki 
ilişkilerin sürecini tanımlar
Kaza-kırıma neden olan durumları tespit eder ve raporlar

Uçuşu etkileyen diğer insan faktörlerini inceler
Kaza-kırıma neden olan olayın öncesi ve sonucu arasındaki 
ilişkilerin sürecini tanımlar
Kaza-kırıma neden olan durumları tespit eder ve raporlar

Olay yeri inceleme Kaza-kırım sürecini inceler
Kaza-kırıma neden olan olayın öncesi ve sonucu arasındaki 
ilişkilerin sürecini tanımlar
Kaza-kırıma neden olan durumları tespit eder ve raporlar

Klinik Görevler

Uçucu personelin ve 
yolcuların halihazır uçuşa 
uygunluk muayenelerini 
yönetir

Dahili hastalıkların 
değerlendirilmesini yönetir Solunum Sistemi muayenesini ve tetkiklerini yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
Gelen laboratuvar sonuçlarını uçuşa uygunluk açısından 
değerlendirir
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Kalp-Damar Sistemi muayenesini ve tetkiklerini 
yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gelen laboratuvar sonuçlarını uçuşa uygunluk açısından 
değerlendirir
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Endokrinolojik Sistem muayenesini ve tetkiklerini 
yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
Gelen laboratuvar sonuçlarını uçuşa uygunluk açısından 
değerlendirir
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Gastro-intestinal Sistem muayenesini ve tetkiklerini 
yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
Gelen laboratuvar sonuçlarını uçuşa uygunluk açısından 
değerlendirir
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Hematolojik Sistem muayenesini ve tetkiklerini 
yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
Gelen laboratuvar sonuçlarını uçuşa uygunluk açısından 
değerlendirir
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Nefrolojik Sistem muayenesini ve tetkiklerini 
yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
Gelen laboratuvar sonuçlarını uçuşa uygunluk açısından 
değerlendirir
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Nörolojik hastalıkların 
değerlendirilmesini yönetir Nörolojik Sistem muayenesini ve tetkiklerini yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

KBB hastalıklarının 
değerlendirilmesini yönetir KBB muayenesini ve tetkiklerini yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
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Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

İşitme ve denge testlerini yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar
Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Göz hastalıkların 
değerlendirilmesini yönetir Göz muayenesini ve tetkiklerini yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Psikiyatrik hastalıkların 
değerlendirilmesini yönetir Psikiyatrik muayene ve testlerini yönetir Kesin ve göreceli olarak uçuşa engel durumları tanımlar

Gerekli laboratuvar inceleme isteklerini yapar
Genel değerlendirme sonucuna göre uçuşa uygunluk konusunda 
rapor düzenler

Uçuştan kaynaklanan 
klinik durumları yönetir Barotravma Dekompresyon hastalığını yönetir

Barootiti yönetir
Barosinusiti yönetir
Barodentaljiyi yönetir

Solunum Kaynaklı problemler Hipoksiyi yönetir
Hiperventilasyonu yönetir

Dolaşımla ilgili problemler Derin ven Trombozunu yönetir

Psikolojik ve psikiyatrik problemler Uçuş korkusu ve anksiyetesini yönetir

Uçucu ve uçuşu etkileyen 
lisanslandırılacak kişilerin 
ilk seçim ve periodik 
muayenelerini yönetir

Ulusal ve Uluslararası geçerli 
Sağlık sertifikasyonu 
düzenlenmesini yönetir Sınıf 1, Sınıf 2 ve Sınıf 3 Tıbbi Sertifikaları yönetir

Ulusal ve Uluslaraarası mevzuatlarda belirlenen Uçuşa uygunluk 
Sağlık kriterlerini bilir
Uçucu sağlığını etkileyen faktörleri ve gelişebilecek riskleri 
tanımlar
Sağlık durumları Uçuş güvenliğini karşılayan kişlere Tıbbi 
Uygunluk sertifikaları düzenler

Ulusal ve uluslararası mevzuatla düzenlenmiş uçuşu 
etkileyen personelin Tıbbi sertifikalarını yönetir

Ulusal ve Uluslaraarası mevzuatlarda belirlenen Uçuşa uygunluk 
Sağlık kriterlerini bilir
Uçucu sağlığını etkileyen faktörleri ve gelişebilecek riskleri 
tanımlar
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Sağlık durumları Uçuş güvenliğini karşılayan kişlere Tıbbi 
Uygunluk sertifikaları düzenler

Ulusal ve Uluslararası geçerli 
Sağlık sertifikasyonunun iptal ve 
kısıtlamalarını yönetir

Sınıf 1, Sınıf 2 ve Sınıf 3 Tıbbi Sertifikalarında 
kısıtlamaları yönetir

Ulusal ve Uluslaraarası mevzuatlarda belirlenen Uçuşa uygun 
olmayan Sağlık kriterlerini ve uygulanacak kısıtlamaları bilir
Uçucu sağlığını etkileyen faktörleri ve gelişebilecek riskleri 
tanımlar
Sağlık durumları Uçuş güvenliğini karşılayan kişlere Tıbbi 
Uygunlukta kısıtlama ve sertifika iptaline karar verir

Ulusal ve uluslararası mevzuatla düzenlenmiş uçuşu 
etkileyen personelin Tıbbi sertifikalarında 
kısıtlamaları yönetir

Ulusal ve Uluslaraarası mevzuatlarda belirlenen Uçuşa uygun 
olmayan Sağlık kriterlerini ve uygulanacak kısıtlamaları bilir
Uçucu sağlığını etkileyen faktörleri ve gelişebilecek riskleri 
tanımlar
Sağlık durumları Uçuş güvenliğini karşılayan kişlere Tıbbi 
Uygunlukta kısıtlama ve sertifika iptaline karar verir

Hiperbarik oksijen 
tedavisini yönetir
Dekompresyon 
Hastalığını yönetir fizik muayene yapar

tanı koyar
tedavisini yönetir
Tedavi sonrası uçuşa dönüş ve uçuş 
kurallarını değerlendirir

Hava ve gaz embolisini 
yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tanı koyar
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Karbonmonoksit ve 
duman inhalasyonunu 
yönetir. anamnez alır

fizik muayene yapar
tanı koyar
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Siyanür zehirlenmesini 
yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tanı koyar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Gazlı gangreni yönetir anamnez alır
fizik muayene yapar
tanı koyar
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Yumuşak dokunun 
nekrotizan 
enfeksiyonlarını yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tanı koyar
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Akut travmatik periferik 
iskemileri yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tanı koyar
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Termal yaralanmaları 
yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tedavisini yönetir

Tutması şüpheli flep ve 
deri greftlerini yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tanı koyar
tedavisini yönetir

Problem yaraları yönetir anamnez alır
fizik muayene yapar
tanı koyar
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Radyonekrozları yönetir anamnez alır
fizik muayene yapar
tanı koyar
tedavisini yönetir

Kronik osteomiyeliti 
yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
tanı koyar
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Kafa kemikleri, sternum 
ve vertebraların akut 
osteomiyelitini yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tanı koyar
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Retinal arter oklüzyonunu 
yönetir anamnez alır

tedavisini yönetir

Ani işitme kaybını yönetir anamnez alır
tanı koyar
ayırıcı tanısını yapar
tedavisini yönetir

Anoksik ensefalopatiyi 
yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tedavisini yönetir

Beyin absesini yönetir anamnez alır
fizik muayene yapar
tedavisini yönetir

Avasküler nekrozu 
yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tanı koyar
tedavisini yönetir

Malign otitis eksternayı 
yönetir anamnez alır

fizik muayene yapar
tanı koyar
tedavisini yönetir

Eğitim Görevleri
Uçucu Personel fizyolojik 
eğitimini yönetir

Alçak Basınç Odası eğitimini 
yönetir Hipoksiyi yönetir Atmosfer fiziği ve gaz kanunlarını bilir

Hipoksi tiplerini tanımlar
Hipoksinin ayırıcı tanısını yönetir
Hiperventilasyonu yönetir
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Hiperventilayonun ayırıcı tanısını yönetir
Barotravmaları yönetir
Barotravmaların ayırıcı tanısını yönetir
Ani kabin basıncı azalmasını yönetir
Dekompresyon Hastalığını yönetir
Dekompresyon Hastalığının ayırıcı tanısını yönetir

Uçucu Vertigosu eğitimini yönetir Uçucu vertigosunu yönetir
Gece Görüş ve Gece Görüş 
Gözlüğü Eğitimini yönetir Uçuşun görüş üzerine etkilerini yönetir
İnsan Santrifüjü eğitimini yönetir Akselasyonun insan üzerindeki etkilerini yönetir
Fırlatma Sandalyesi eğitimini 
yönetir

Ani, kısa süreli akselasyonun insan üzerindeki 
etkilerini yönetir

Havacılık sağlığı 
konularında bilgilendirme 
yapar

Uçucuların Fizyolojisinde değişik 
ortam koşulları Seminer konferans ve brifingler

Değişik ortam şartlarında uygulamalı eğitim
Uçuşu etkileyen ilgili kişilere 
yönelik bilgilendirme ve 
danışmanlık Seminer konferans ve brifingler
Havayolu yolcularının uçuş 
fizyolojisi ve uçuşa bağlı 
rahatsızların bilgilendirilmesi

Dergi, mecmua, gazate, tv, internet vb medya 
ortamları

Havacılık Saha 
uygulamaları (Kokpit, 
kule, ekip odası, dispatch 
odası)

Ortam şartlarını yaşayarak eğitimi 
yönetir Kokpit ortamında gözlemci

Kule ortamında gözlemci
Teknik ortamında gözlemci
Dispeçer ortamında gözlemci

Farklı ortamlarda Mesleki 
profesyonellik öncesi uygulamayı 
yönetir Klinik yönetimi

Klinik Rotasyonlar
Fizyolojik eğitim ünitelerini yönetimi
Havacılık Tıb merkezinde staj

Araştırma Görevleri Seminer Derleme bilginin sentezi Bir konu üzerinde araştırma ve tartışmaya açma Bilgiye ulaşabilmeli
Farklı kaynaklardan gelen bilginin sentezi yapabilmeli
Derlenen bilgilerin aktarılması

Literatür Güncel bilgilere ulaşma ve analiz Bilimsel dergilere ve yeni bilgiye ulaşma Bilgiye ulaşabilmeli
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Yeni bilginin analizini yapabilmeli
Yeni bilgileri uygulayabilmeli ve aktarabilmeli

İnternet ortamında yeni bilgiye ulaşım Bilgiye ulaşabilmeli
Yeni bilginin analizini yapabilmeli
Yeni bilgileri uygulayabilmeli ve aktarabilmeli

Vaka takdimi Vaka analizi ve sentezi Klinik hastalası hasta başı sunumu
Yayınlanmış vaka takdimi analizi

Araştırma Projeleri Deneysel çalışmalar Deney Hayvanları üzerinde çalışmalar
Cihaz prototip ve geliştirme çalışmları

Saha çalışmaları Çalışma ortamı incelemeleri
Normal dışı ortamda incelemeler

Klinik çalışmalar İlk ve Rutin incelemeler
Kısıtlıların yönetimi

Yasal Düzenlemeler ve 
Etik

Ulusal ve uluslar arası 
mevzuatı takip eder Ulusal gereklilikler Sivil Havacılık Kanunu ve yönetmelikleri

TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI 
İCRASINA DAİR KANUN
TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ
TÜRK CEZA KANUNU

Uluslararası gereklilikler ICAO ANNEX 1
JAA -JAR FCL 3

Tıbbi gizliliğe riayet eder
Evrakların düzenlenmesi ve 
saklaması Tıbbi Gizli Evraklar

Arşivleme koşulları
Bilgilerin yasal olarak paylaşılacağı 
Kurum ve kuruluşlar Havacılık otoriteleri

Havacılık Tıp Merkezleri
Adli Makamlar

Yasalara uygun klinik 
uygulama yapar İyi klinik uygulama Tıpta Uzmanlık Standartları ve Klinik Uygulamalar

Tıbbi ünitelerin ruhsatlandırılması
Araştırma etiğine uyar Etik Kurul raporları Klinik araştırmalar etik kurullar

Hayvan deneyleri etik kurulları
Kanıta dayalı tıbbi 
uygulama yapar

Ulusal ve uluslararası çalışmaların 
derlemesi ve konsensus kararları Uluslararası yayınlanan Kılavuzlar

Uzman Görüşleri
İyi klinik uygulamalar kılavuzu
İyi Laboratuvar uygulamaları
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