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1. GİRİŞ	  

SPOR	  HEKİMLİĞİ	  –	  TANIMI	  VE	  GÖREVLERİ	  

	   Spor	   hekimliği,	   toplumdaki	   bireylerin	   sağlığının	   korunması	   ve	   geliştirilmesi	   için	   fiziksel	   aktiviteye	   katılımın	   arttırılması,	   her	   cinsten	   ve	  

yaştan	  sağlıklı	  veya	  kronik	  hastalığı	  olan	  bireylerin,	  hangi	  düzeyde	  olursa	  olsun	  spora	  katılım	  öncesi	  sağlık	  değerlendirmelerinin	  yapılması,	  spora	  

ve	   fiziksel	   aktiviteye	   katılımla	   ilgili	   program	   yapılması	   ve	   egzersiz	   reçetesi	   uygulamaları,	   katılımcıların	   karşılaştıkları	   yaralanmaların	   ve	   sağlık	  

sorunlarının	  önlenmesi,	  tanı,	  tedavi	  ve	  rehabilitasyonu,	  sporcu	  performansının	  tıbbi	  yönlerinin	  değerlendirilmesi	  ve	  dopingle	  mücadele	  edilmesi	  	  

konularında	  teorik	  ve	  uygulamalı	  çalışmalar	  yapan	  klinik	  bir	  uzmanlık	  dalıdır.	  	  

Görevleri	  	  

a) Spora	  katılım	  öncesi	  sağlık	  muayenesi	  ile	  bireylerin	  egzersize	  uygunluğunu	  değerlendirir,	  	  

b) bireysel	  ve	  dolayısıyla	  toplumsal	  sağlığın	  korunması	  ve	  geliştirilmesi	  yönünde	  egzersize	  katılımla	  ilgili	  araştırma	  yapar	  ve	  eğitici	  

rol	  oynar,	  	  

c) sağlığın	  korunması	  ve	  geliştirilmesi	  için	  egzersiz	  reçetelendirir	  ve	  uygulatır,	  	  

d) spora	  katılımla	  ortaya	  çıkan	  akut	  veya	  kronik	  sağlık	  sorunları	  veya	  yaralanmaların	  muayene,	  ölçme	  ve	  değerlendirmesini	  yapar,	  

tanısını	  koyar,	  medikal	  tedavilerini	  ve	  sportif	  rehabilitasyon	  planlar,	  gerektiğinde	  ilgili	  uzmanlık	  dallarına	  yönlendirir,	  

e) saha	  hekimi	  olarak	  spor	  alanlarında	  ilk	  yardım	  uygulamaları	  yapar,	  

f) spor	  kulüplerinde	  takım	  hekimliği	  uygulamaları	  yapar,	  

g) her	  türlü	  dopingle	  mücadele	  çalışmalarına	  katılır,	  

h) ilgili	   diğer	   tıpta	   uzmanlık	   dalları	   dışında	   sporcu	   sağlığı	   konusunda	   çalışan	   başka	   meslek	   alanlarıyla	   işbirliği	   yapar	   (spor	  

fizyoterapisti,	  spor	  diyetisyeni,	  spor	  psikoloğu,	  spor	  uzmanı,	  kondisyoner,	  spor	  masörü,	  podiatrist,	  antrenör,	  diş	  hekimi	  vb.)	  
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2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı	  

b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  

c. Müfredat	  Haritası	  

d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  

ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

e. Asistanlık	  Süresi	  

f. Yan	  Dallar	  
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3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
	  
	  

	  

	  

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.Spor	  Hekimliği	  uzmanı	  olmak.	  

Veya	  	  

2.Spor	  Hekimliği	  alanında	  Doktora	  unvanına	  sahip	  olup	  son	  5	  

yıldır	  Spor	  Hekimliği	  Alanında	  eğitici	  olmak.	  

3.	  Eğitim	  veren	  birimde	  toplam	  olarak	  yukarıdaki	  maddelerde	  

tanımlanan	  en	  az	  3	  eğitici	  bulundurmak	  

4.	   Eğitim	   sorumlusu	   olarak	   en	   az	   şef	   yardımcılığı	   ya	   da	  

yardımcı	  doçent	  unvanına	  sahip	  olmak.	  

Fiziksel	  	  

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

1.	  Poliklinik	  hizmeti	  vermek	  

2.	  Sportif	  Rehabilitasyon	  hizmeti	  vermek	  
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3.	  Temel	  ölçme	  ve	  değerlendirme	  birimlerine	  sahip	  olmak	  

4.	   Eğitim	   veren	   birimin	   bulunduğu	   kurumda	   (hastane)	  

rotasyon	  yapılan	  birimlere	  sahip	  olmak	  	  

5.	   Eğitim	   veren	   birimin	   bulunduğu	   kurumda	   (hastane)	  

poliklinik,	   tedavi	   ve	   ölçme	   –değerlendirme	   için	   tanı	   ve	   ileri	  

tetkik	  birimlerine	  sahip	  olmak	  

6.	  Aşağıda	  belirtilen	  cihaz	  ve	  donanıma	  sahip	  olmak;	  

CİHAZLAR	   Zorunlu	   tercihli	  

Ergometre	   +	   	  

Anaerobik	  test	  cihazları	  	   	   +	  

Kürek	  ergometresi	   	   +	  

Koşu	  bandı	   +	   	  

Ergospirometre	  	   +	   	  

EKG	  cihazı	   +	   	  

Yürüme	  ve	  hareket	  analizi	   	   +	  
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Dinamometreler	   +	   	  

Spirometre	   +	   	  

Vücut	  kompozisyonu	  ölçüm	  değeri	   +	   	  

Antropometrik	  ölçüm	  seti	   +	   	  

Denge	  ölçüm	  cihazı	   	   +	  

Laktat	  ölçüm	  cihazı	   	   +	  

	  

Portföy	  	  

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

Müfredattaki	   görevlerin	   yerine	   getirilebileceği	   çeşitlilikte	   ve	  

en	  az	  birer	  adet	  hasta	  veya	  sporcu	  görülmelidir	  ve	  uygulama	  

yapılmalıdır.	  

	  

	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  
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8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Spor	  Hekimliği,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  1/36

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi1.. Toplum sağlığı açısından, koruyucu 
hekimlik çerçevesinde her yaştan bireyin ; 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kronik 
hastalıkların önlenmesi, aynı zamanda hasta 
bireylerin fiziksel uygunluklarının 
korunması, değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesi

Efor testi uygulaması ve 
değerlendirmesi

5..Diğer görevler
1. Koruyucu hekimlik açısından her yaştan 
sağlıklı veya kronik hastalığı olan bireylerin; 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sağlığının ve 
fiziksel uygunluklarının korunması, 
değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve egzersiz 
tedavisinin düzenlenmesi

1.1. Toplumu bedensel 
etkinliklere özendirme ve 
yönlendirme 1.1.1. Bedensel etkinliğin yararlarını bilme

1.1.2. Topluma Bedensel etkinlik 
programları hazırlama 1.1.2.1. Durum saptama

1.1.2.2. Uygulamalar
1.1.2.3. Uygulama etkinliğinin 
değerlendirilmesi
1.1.2.4. Düzenleme

1.1.3. Toplumda egzersiz ve spora 
katılımın analizi

1.1.3.1. Epidemiyolojik kavramlar ve genel 
bilgiler
1.1.3.2. Spora katılımla ilgili etkenler
1.1.3.3. Spora katılımı engelleyen etkenler

1.1.4.Basamaklamalı yaklaşımla bedensel 
etkinliklere katılımın arttırılmasına katkıda 
bulunma 1.1.4.1. Birincil (birey)

1.1.4.2. İkincil (yakın çevre-okul, aile)
1.1.4.3. Üçüncül (toplumsal-kurallar-
yasalar)

1.1.5. Bedensel etkinlik programlarında 
oluşabilecek sağlık sorunlarının teşhisi ve 
tedavisini bilme (BKZ)

1.2. Sağlık ve hastalık düzeyini 
değerlendirebilme

1.2.1. Fiziksel uygunluk düzeyini ölçme ve 
değerlendirme
1.2.2. Hastalık düzeyini belirmek için 
anamnez alma, muayene yapma , 
gerektiğinde tetkik isteme

1.3. Egzersiz programının 
(reçetesinin) ilkeleri 1.3.1 Egzersiz Fizyolojisi 1.3.1.1.Egzersizde enerji metabolizması

1.3.1.2.Kuvvet, Güç ve enerji tüketimi
1.3.1.3.Hareketin kontrolü
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
1.3.1.4.Egzersizde kemik fonksiyonu ve 
uyumlar
1.3.1.5.Egzersize kassal uyumlar
1.3.1.6.Egzersize solunumsal uyumlar
1.3.1.7.Egzersize dolaşımsal uyumlar
1.3.1.8.Egzersize hematolojik uyumlar
1.3.1.9.Egzersize nöro-endokrin uyumlar
1.3.1.10.Değişik ortam koşullarında 
egzersiz
1.3.1.11.Yaşlı ve çocuklarda egzersiz
1.3.1.12.Egzersiz reçetesi ilkeleri 1.3.1.12.1.Genel antrenman bilgisi

1.3.1.12.2.Antrenman bileşenleri (ısınma, 
yüklenme ve soğuma)
1.3.1.12.3.Antrenmanın ilkeleri
1.3.1.12.4.Aerobik dayanıklılığın geliştirmesi
1.3.1.12.5.Anaerobik gücün geliştirmesi
1.3.1.12.6.Kas kuvvetinin geliştirilmesi
1.3.1.12.7.Isınma ve germe-esneklik 
egzersizleri

1.3.1.12.8.Spor yaralanmalarının engellenmesi

1.3.2. Kronik Hastalıklar ve Egzersiz

1.3.2.1.Diyabet, hipertansiyon, koroner kalp 
hastalıkları, KOAH, astım, obezite, 
osteoporoz, artroz gibi çeşitli hastalıkların 
etyolojisi, semptomları ve komplikasyonları
1.3.2.2. Diyabet, hipertansiyon, koroner 
kalp hastalıkları, KOAH, astım, obezite, 
osteoporoz, artoz gibi çeşitli hastalıkların 
önlenmesi ve tedavisinde egzersiz 
uygulamaları (BKZ)

1.4. Sağlıklı ve hastalıklı 
bireylerde yeterli ve dengeli 
beslenme

1.4.1. Yeterli ve dengeli beslenme için 
değerlendirme yapma ve diyetisyene 
yönlendirme

silinecek Toplumu bedensel 
etkinliklere özendirme ve 
yönlendirme 1.1.1. Bedensel etkinliğin yararlarını bilme

1.1.2. Topluma Bedensel etkinlik 
programları hazırlama 1.1.2.1. Durum saptama

1.1.2.2. Uygulamalar
1.1.2.3. Uygulama etkinliğinin 
değerlendirilmesi
1.1.2.4. Düzenleme
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23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  3/36

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
1.1.3. Toplumda egzersiz ve spora 
katılımın analizi

1.1.3.1. Epidemiyolojik kavramlar ve genel 
bilgiler
1.1.3.2. Spora katılımla ilgili etkenler
1.1.3.3. Spora katılımı engelleyen etkenler

1.1.4.Basamaklamalı yaklaşımla bedensel 
etkinliklere katılımın arttırılmasına katkıda 
bulunma 1.1.4.1. Birincil (birey)

1.1.4.2. İkincil (yakın çevre-okul, aile)
1.1.4.3. Üçüncül (toplumsal-kurallar-
yasalar)

1.1.5. Bedensel etkinlik programlarında 
oluşabilecek sağlık sorunlarının teşhisi ve 
tedavisini bilme (BKZ)

2. Egzersiz, antrenman ve spora katılımla 
ortaya çıkabilecek; yaralanma ve sağlık 
sorunlarının önlenmesi, tanısı, tedavisi, 
rehabilitasyonu ve spora dönüşünün 
sağlanması

2.1. Spor yaralanmalarından 
korunmak için egzersiz ve 
antrenman programları 
düzenleme, fizyoterapist ve spor 
uzmanı ile çalışma
2.2. Kas-iskelet sistemi 
yaralanmalarında ayırıcı tanı 
koyma
2. 2.1. Spor yaralanmalarından 
korunmak için egzersiz ve 
antrenman programları 
düzenleme, fizyoterapist ve spor 
uzmanı ile çalışma2. Kas-iskelet 
sistemi yaralanmalarında ayırıcı 
tanı koyma
2.1. Spor yaralanmalarından 
korunmak için egzersiz ve 
antrenman programları 
düzenleme, fizyoterapist ve spor 
uzmanı ile çalışma

2.1.1.Spor yaralanmalarına neden 
olabilecek anatomik düzensizlikleri tanıma 
tanısal testleri isteme, değerlendirme ve 
tedavi etme;
2.1.2.Fonksiyonel dengesizliklerini analiz 
etme ve düzenleyici önlemleri alma
2.1.3.Antrenman programını ve/veya 
mesleki çalışma şartlarını gözden geçirme 
ve gerekli düzenlemeleri yapma
2.1.4.Sporda kullanılan malzemeyi 
inceleme ve malzeme konusunda 
önerilerde bulunma ve korunma için ortez 
reçeteleme
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2.1.4.Yaralanmadan koruyucu bandaj ve 
teypleme uygulama
2.1.5.Sportif rehabilitasyon planlama ve 
fizyoterapistle çalışma.
2.1.6.Spor yapılan ve/veya mesleki 
alanının durumunu inceleme
2.1.7.Daha önceki yaralanmaları ve eşlik 
eden diğer hastalıkları değerlendirme
2.1.8.Spora katılamama durumunda rapor 
düzenleme.
2.1.9. Çocuklarda hızlı büyümenin 
etkilerini bilme ve antrenman açısından 
önerilerde bulunma

2.1. Spor yaralanmalarından 
korunmak için egzersiz ve 
antrenman programları 
düzenleme, fizyoterapist ve spor 
uzmanı ile çalışm2.2. Kas-iskelet 
sistemi yaralanmalarında ayırıcı 
tanı koymaa
2.2. Kas-iskelet sistemi 
yaralanmalarında ayırıcı tanı 
koyma

2.2.1.Sporcularda sportif yaralanmaların 
ve/veya sistem hastalıklarının tanısını 
koyma
2.2.2.Ayırıcı tanısı için tanısal testler 
ve/veya konsultasyon isteme

22.4.Sporda akut kemik ve eklem 
yaralanmaları
2.3. Sporda akut yumuşak doku 
yaralanmaları 2.3.1. Akut tendinopatiler

2.3.2. Akut kompartman sendromları
2.3.3. Akut Periferik sinir yaralanmaları
2.3.4. Akut kas yaralanmaları
2.3.5. Akut bursitler
2.3.6. Akut sinovitler
2.3.7. Akut bağ yaralanmaları
2.3.8. Akut kıkırdak lezyonları

2.4.Sporda akut kemik ve eklem 
yaralanmaları 2.4.1. Spora bağlı kemik kırıkları.

2.4.2. Spora bağlı subluksasyonlar ve 
dislokasyonlar
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2.5. Sporda kronik ve aşırı 
kullanım yaralanmaları 2.5.1.Tendon Yaralanmaları

2.5.2.Kronik Kemik Doku Yaralanmaları 2.5.2.1.Periost patolojileri
2.5.2.2.Stres kırıkları 2.5.2.3.Avasküler nekrozlar

2.5.2.4.Kemik kırıklarının komplikasyonları 
ve sekelleri

2.5.3. Kompleks bölgesel ağrı sendromu 
(algonörodistrofi)
2.5.4. Kronik kompartman sendromları
2.5.5. Kronik Periferik sinir yaralanmaları
2.5.6.Kronik Kıkırdak Yaralanmaları 2.5.6.1.Epifiz ve apofiz sorunları 2.5.6.2.Osteokondral yaralanmalar

2.5.6.3.Osteoartrit
2.5.7. Kronik kas yaralanmaları
2.5.8. Kronik bursitler
2.5.9. Artrofibrozis ve travmaya sekonder 
gelişen sinovitle
2.5.10. Kronik Servikal bölge 
Yaralanmaları 2.5.10.1. Servikal stenoz

2.5.10.2.Servikal radikülopatileri ve 
brakiyal pleksus yaralanmaları
2.5.10.3.Torasik çıkış sendromu
2.5.10.4.Sporcuda servikal spondiloz
2.5.10.5.Sporcuda kronik servikal 
diskopatiler
2.5.10.6.Sporcuda kronik servikal 
instabilite
2.5.10.7.Sporcuda kronik servikal faset 
eklem sendromu

2.5.11 Kronik Omuz Yaralanmaları 2.5.11.1.Impingement sendromu
2.5.11.2.Omuzda kronik instabilite
2.5.11.3.Omuzda labrum lezyonları ve 
kronik kemik defektleri
2.5.11.4.Omuzda efor trombozu
2.5.11.5.Snapping (atlayan) Skapula

2.5.12. Kronik Dirsek Yaralanmaları
2.5.13. Kronik El-El bileği Yaralanmaları
2.5.14. Kronik Torakolomber Bölge 
Yaralanmaları 2.5.14.1.Spinal stenoz

2.5.14.2.Sporcuda torakolomber spondiloz
2.5.14.3.Sporcuda kronik lomber faset 
eklem sendromu
2.5.14.4.Sporcuda kronik torakolomber 
diskopatiler
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2.5.14.5.Torakolomber anatomik sorunlar
2.5.14.6.Sporcuda lomber spodilolizis ve 
spodilolistezis

2.5.15. Kronik Kalça-Kasık-Pelvis 
Sorunları

2.5.15.1.Spora bağlı olarak sakroiliak 
eklem sorunları
2.5.15.2.Osteitis pubis
2.5.15.3.Piriformis ve hamstring 
sendromları
2.5.15.4.Snapping hip (takılan kalça) 
sendromu
2.5.15.5.Sporcu hernisi

2.5.16. Kronik Diz Yaralanmaları 2.5.16.1.Ön diz ağrısı sendromları
2.5.16.2.Diz eklemine ait anatomik 
kaynaklı sorunlar
2.5.16.3.Kronik menisküs sorunları
2.5.16.4.Plika sedromu

2.5.17.Kronik Ayak ve Ayakbileği 
Yaralanmaları 2.5.17.1Kronik ayakbileği instabilitesi

2.5.17.2.Ayak bileğinde impingement 
sendromları
2.5.17.3.Ayak-Ayak bileğine ait anatomik 
sorunlar
2.5.17.4.Topuk ağrısı sendromları
2.5.17.5.Plantar fasciitis ve epin kalkanei
2.5.17.6.Ayak başparmak sorunları
2.5.17.7.İnterdijital nöroma (Morton)
2.5.17.8.Tarsal koalisyon

2.6. Yaralanmış Sporcunun 
psikolojik durumu

2.6.1. Rehabilitasyon sürecinde hastanın 
bu dönemi daha kolay ve çabuk atlatmasını 
sağlamaya yönelik olarak

2.6.1.1.Hasta ile mevcut yaralanma, bunun 
tedavisi ve daha sonraki yaralanmaların 
önlenmesine yönelik olarak eğitici görüşme 
yapma
2.6.1.2.Hasta ile yaptığı görüşmelerde 
empati tekniklerini kullanma
2.6.1.3. Hastanın rehabilitasyon sürecine 
aktif katılımını sağlamak için motivasyonel 
görüşme tekniklerini kullanma
2.6.1.3.Gevşeme ve imgeleme tekniklerini 
hastaya öğreterek bunları stresle baş etmede 
kullanmasını sağlama
2.6.1.4.Rehabilitasyonun her aşamasında 
hasta ile birlikte hedef belirleme ve hedefe 
yönelik çalışmaların uygulanmasını içeren 
davranışçı teknikleri uygulama
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2.6.1.5.Bu dönemde hastanın sosyal 
desteklerinin artırılmasına yönelik olarak, 
gerektiğinde, aile, antrenör ve kulübü ile 
görüşme yapma

2.6.2.Depresyon ve Uyum bozukluğu 
tanılarına yönelik değerlendirme yapma 2.6.2.1.Tarama testleri kullanma

2.6.2.2.Psikiyatrik muayene yapma

2.6.3.Depresyon ve uyum bozukluğu varsa 
bunlara yönelik antidepresan/anksiyolitik 
tedavi düzenleme
2.6.4.Tedaviye 4-6 hafta içinde yanıt 
alınmadığı takdirde hastayı psikiyatri 
uzmanına yönlendirme

2.7. Spora katılımı etkileyen 
ve/veya katılımdan kaynaklanan 
sağlık sorunları 2.7.1.Sporcu Anemisi

2.7.2. Egzersize bağlı bronkospazm
2.7.2.1.Egzersize Bağlı Bronkospazm 
(EBB)

2.7.3. Dermatolojik sorunlar

2.7.3.1.Sporcunun dermatolojik 
değerlendirmesinde tüm vücudu ayrıntılı 
inceleme ve malzemeleri kontrol etme
2.7.3.2.Uzun süreli deri lezyonlarını takip 
etme
2.7.3.3. Deri hastalığının sporcu 
performansına olan etkisini değerlendirme
2.7.3.4. Sporcularda çevresel faktörlere 
bağlı olarak gelişebilen dermatolojik 
sorunları saptama, korunma yöntemleri ile 
ilgili bilgi verme gerektiğinde uzmana 
yönlendirme
2.7.3.5. Sporcularda çevresel faktörlere 
bağlı olarak gelişebilen dermatolojik 
sorunların tedavisini planlama
2.7.3.6. Sporcularda deriye ait enfeksiyon 
hastalıklarını saptama, değerlendirme ve 
gerektiğinde uzmana yönlendirme
2.7.3.7. Sporcularda deriye ait enfeksiyon 
hastalıklarının tedavisini planlama
2.7.3.8. Sporcularda sık görülebilecek ve 
performansı etkileyebilecek deri 
hastalıklarını saptama, değerlendirme ve 
gerektiğinde uzmana yönlendirme
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2.7.3.9. Sporcularda sık görülebilecek ve 
performansı etkileyebilecek deri 
hastalıklarının tedavisini planlama

2.7.4. Çevresel faktörlere bağlı sağlık 
sorunları 2.7.4.1.Soğukta Egzersiz

2.7.4.2.Sıcakta Egzersiz
2.7.4.3.Yüksekte Yapılan Spor
2.7.4.4. Su Altında Spor

2.7.5. Akut hastalıklar ve egzersiz
2.7.5.1.Sporcularda vücut sistemlerine ait 
görülen akut hastalıklara yaklaşımı bilme 2.7.5.1.1.Kardiyovasküler sistemi hastalıkları

2.7.5.1.2.Solunum sistemi hastalıkları
2.7.5.1.3.Gastrointestinal sistemi hastalıkları
2.7.5.1.4.Sinir sistemi hastalıkları
2.7.5.1.5.Metabolik hastalıklar

2.7.5.2. Akut ateşli hastalıkları bilme 
tanıma, gerekli tetkikleri isteme, tedavi 
etme, gerektiğinde konsültasyon isteme 2.7.5.2.1.Akut Viral hastalıklar

2.7.5.2.2.Akut bakteriyel hastalıklar
2.7.5.3. Akut ve Akut ateşli hastalığı olan 
sporcuda risk değerlendirilmesi yapma

2.7.5.3.1.Sporcunun antrenmana/müsabakaya 
katılıp katılmayacağını bilme ve belirleme.
2.7.5.3.2.Sporcunun antrenmana geri dönüş 
sürecini belirleme.

2.7.5.4. Tedavi sonrası egzersizi modifiye 
etme 2.7.5.4.1.Egzersiz şiddeti

2.7.5.4.2.Egzersiz süresi
2.7.5.4.3.Egzersiz sıklığı

2.7.5.5. Sporcu, antrenör ve aileye süreçle 
ilgili bilgi verme.

2.7.6. Kronik hastalığı olan sporcular

2.7.6.1.Kronik hastalığı olan sporcuların 
spora katılımını düzenleme, relatif ve 
mutlak kontrendikasyonları bilme
2.7.6.2.Tedavi planında egzersize ait 
kontrendikasyonları bilme, izlem için 
gerekli tanısal testleri isteme
2.7.6.3. Akut ve kronik durumlarda spora 
dönüş kriterlerini bilme
2.7.6.4. Hasta sporcuların spora katılımını 
destekleme ve katılımdan 
kaynaklanabilecek sorunları önlemeye 
yönelik eğitim verme
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2.7.6.5. Sporcularda olabilecek belli başlı 
kronik hastalıkları tanıma, atak durumunda 
müdahale etme ve gerektiğinde uzmana 
yönlendirme 2.7.6.5.1.İnfeksiyöz mononükleoz

2.7.6.5.2.HIV-AIDS
2.7.6.5.3.Hepatit
2.7.6.5.4.Hipertansiyon
2.7.6.5.5.Diabetes mellitus
2.7.6.5.6.Astım
2.7.6.5.7.Epilepsi

2.7.7. Sporcularda ruhsal sorunlar 2.7.7.1. Uyum bozukluğu 2.7.7.1.1.Tanı koyma
2.7.7.1.2.Antidepresan/anksiyolitik tedaviyi 
planlama
2.7.7.1.3.Spora katılamama durumunda rapor 
düzenleme
2.7.7.1.4.Tedaviye 4.6 hafta içinde yanıt 
alınmadığı takdirde hastayı psikiyatri 
uzmanına yönlendirme

2.7.7.2. Depresyon 2.7.7.2.1.Tanı koyma
2.7.7.2.2.Antidepresan tedaviyi planlama
2.7.7.2.3.Spora katılamama durumunda rapor 
düzenleme
2.7.7.2.4.Tedaviye 4.6 hafta içinde yanıt 
alınmadığı takdirde hastayı psikiyatri 
uzmanına yönlendirme

2.7.7.3. Yeme bozuklukları 2.7.7.3.1.Tanı koyma
2.7.7.3.2.Hastayı bilgilendirme
2.7.7.3.3.Hastayı psikiyatri uzmanına 
yönlendirme

2.7.7.4. Uyku bozuklukları 2.7.7.4.1. Tanı koyma
2.7.7.4.2. Sirkadyen uyku bozukluklarını 
tedavi etme
2.7.7.4.3. Diğer uyku bozukluklarını psikiyatri 
uzmanına yönlendirme

2.7.7.5. Sosyal anksiyete bozukluğu 2.7.7.5.1.Tanı koyma
2.7.7.5.2.Hastayı bilgilendirme
2.7.7.5.3.Hastayı psikiyatri uzmanına 
yönlendirme

2.7.7.6. Alkol-madde kullanım bozuklukları 2.7.7.6.1.Tanı koyma
2.7.7.6.2.Hastayı bilgilendirme
2.7.7.6.3.Hastayı psikiyatri uzmanına 
yönlendirme
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2.7.7.7. Performans artırıcı maddelerin 
kullanımı 2.7.7.7.1.Tanı koyma

2.7.7.7.2.Hastayı bilgilendirme
2.7.7.7.3.Hastayı psikiyatri uzmanına 
yönlendirme

2.7.7.8. Kişilik bozuklukları

2.7.7.8.1.Bir sporcuda performansı olumsuz 
etkileyebilecek başlıca kişilik özelliklerini ve 
kişilik bozukluklarını bilme
2.7.7.8.2.Bir sporcuda bu özellikleri gözleyip 
saptayabilme ve hastayı psikiyatri uzmanına 
yönlendirme

2.8. Sporcuda beslenme 
bozuklukları

2.8.1. Yeme bozuklukları ve ağırlık 
problemleri 2.8.1.1.Yeme bozuklukları türleri 2.8.1.1.1. Anoreksiya nervosa

2.8.1.1.2. Bulimia nervosa
2.8.1.1.3.Sınıflandırılamayan yeme 
bozuklukları

2.8.1.2. Vücut ağırlık problemleri (fazla 
vücut ağırlığı – düşük vücut ağırlığı)

2.8.2. Beslenme problemlerinin sağlık ve 
performansa etkileri

2.8.2.1.Beslenme bozukluklarına bağlı 
oluşan sağlık ve performans sorunları
2.8.2.2. Sporcu, antrenör ve sporcu 
ailesinin, beslenme bozukluklarının sebep 
olacağı sorunlar konusuna eğitimi

2.8.3. Tedavide; sporcunun 
gereksinimlerine göre psikiyatrist, 
beslenme uzmanı, branş uzmanları vb. ile 
birlikte çalışma

2.8.4. İzlem

2.8.4.1. Sporcunun ağırlık ve vücut yağı 
takipleri, performans üzerine etkilerinin 
değerlendirilmesi
2.8.4.2. Gerekli laboratuar bulgularını 
değerlendirerek, tedavi planının gözden 
geçirilmesi

2.9. Sporda ani ölüm 2.9.1. Ani ölüme yol açan sebepler 2.9.1.1.Genç yaşta ölüm sebepleri
2.9.1.2.İleri yaşta ani ölüm sebepleri
2.9.1.3.Kalp dışı nedenler

2.9.2. Ani ölüm riski taşıyan sporcuların 
belirlenmesi için sistem sorgulaması
2.9.3. Ani ölüme yol açan sebepleri ortaya 
koymak için kardiyovasküler sistem 
muayenesi
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2.9.4. Ani ölüme yol açan sebepleri ortaya 
koymak için çekilen istirahat 
ekektrokardiyografisi
2.9.5. Risk grubunda saptanan sporcularda 
tanısal amaçlı olarak ileri tanısal testler
2.9.6. Kardiyak hastalık tespit edilen bir 
sporcuda risk değerlendirmesi 2.9.6.1.Yarışmalı spora katılım izni

2.9.6.2.Yarışmalı spora izin verilmeyen bir 
sporcuya uygun ve güvenli olabilen 
egzersiz programı

2.10. Sporda Kafa Travmaları

2.10 Sporda Kafa Travmaları
2.10.Sporda Kafa Travmaları

2.10. Sporda Kafa Travmaları
2.10.1. Kafa travmaları açısından riskli 
sporları bilme

2.10.2.Kafa travma görülme sıklığını bilme
2.10.3.Sahada değerlendirme yapma
2.10.4.Temel nörolojik muayeneyi bilme 
ve uygulama
2.10.5.Temel nörofizyolojik testleri bilme 
ve uygulama
2.10.6.Uygun şekilde transportu ve sevki 
bilme
2.10.7.Konküzyon standart değerlendirme 
testini bilme ve uygulama
2.10.8.Kafa travması sonrası dönüş 
kriterlerini bilme

Sporcunun performansının; ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi, etkileyen faktörlerin 
analizi, tanısı, tedavisi ve takibi ile 
hedeflenen performans düzeyinin 
geliştirilmesi ve korunması
3. Sporcunun performansının; ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi, etkileyen faktörlerin 
analizi, tanısı, tedavisi ve takibi ile 
hedeflenen performans düzeyinin 
geliştirilmesi ve korunması

3.1. Performansın tıbbi yönden 
değerlendirilmesi 3.1.1. Vücut yapısının değerlendirilmesi 3.1.1.1. Vücut kompozisyonu

3.1.1.2. Postür ile ilgili ölçümler ve 
değerlendirmeler yapma.
3.1.1.3. Somatotip değerledirmeleri
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3.1.1.4. Uzunluk ölçümleri

3.1.2. Fonksiyonel değerlendirmeler
3.1.3. Biyolojik, biyokimyasal ve 
fizyolojik değerlendirmeler

3.2. Sporcularda psikososyal 
faktörlerin değerlendirilmesi

3.2.1. Sporcuda performansı 
etkileyebilecek psikolojik ve sosyal 
sorunlar bulunup bulunmadığını 
değerlendirme 3.2.1.1. Konsantrasyon

3.2.1.2. Motivasyon
3.2.1.3. Kendine güven

3.2.1.4. Aşırı performans anksiyetesi ya da 
performans sırasında uyarılmada yetersizlik
3.2.1.5. Soğukkanlılığın korunması ve 
duygulamaın kontrolü
3.2.1.6. Sporcunun ebeveynleri, takım 
arkadaşları, antrenörü ve kulübü ile 
ilişkilerinde sorunlar
3.2.1.7. Sporcunun özel yaşamına ilişkin 
sorunlar
3.2.1.8. Sporcunun akademik yaşamı ile 
ilgili sorunlar

3.2.2. Bu sorunların varlığında sporcuyu 
ve gerekiyorsa aileyi ve antrenörü bir spor 
psikoloğuna ya da psikiyatri uzmanına 
yönlendirme.

4. Takım, müsabaka ve saha doktorluğu
4.1. Sporcu ve takımın sağlık 
sorunlarını çözme

4.1.1. Sporcunun ve takımın temel sağlık 
sorunlarını değerlendirme.
4.1.2. Sporcunun ve takımın temel sağlık 
sorunlarının çözülemediği durumlarda 
ilgili dal uzmanlarına yönlendirme.
4.1.3. Sporcuların tanıya uygun medikal 
tedavilerini planlama.
4.1.4. Sporcuların tanıya uygun sportif 
rehabilitasyon programını planlama.
4.1.5. Sporcuların tedavisi ile ilgili sağlık 
ekibini organize etme.
4.1.6. Sağlık ekibinin bilgi ve sorumluluk 
sınırlarını aşan hastalık ve yaralanmalarda 
ilgili merkezlerle iletişime geçerek 
tedavinin yürütülmesini sağlama.
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4.2. Sezon öncesi (lisans) 
muayenelerinin organizasyonu

4.2.1. Bireysel veya takım sporlarında 
sezon öncesi (lisans) muayenelerinin 
organizasyonu ve uygulamaları

4.3. Spor ve Antrenman Yapılan 
Ortamın Hijyen ve Sağlık 
Koşullarını Oluşturma

4.3.1 Sporcunun kişisel, spor 
malzemelerinin ve spor giysilerinin hijyeni 
konularını bilme ve bu konularda 
sporcuları bilinçlendirme.
4.3.2 Spor salonlarında ortak kullanılan 
aletler ve spor malzemelerinde dikkat 
edilmesi gereken hijyen kurallarını bilme 
ve sporcuları bu konuda bilinçlendirme.
4.3.3 Yüzme havuzlarında uyulması 
gereken hijyen kurallarını bilme ve 
sporcuları bu konuda bilinçlendirme.
4.3.4 Hijyen kurallarına uyulmadığı 
durumlarda bulaşma riski olan hastalıkları 
bilme ve bu bulaşların önüne geçecek 
önlemleri alma.
4.3.5 Spor salonları ve antrenman yapılan 
yerlerde alınması gereken güvenlik 
önlemlerini bilme ve sporcuları bu konuda 
bilinçlendirme.
4.3.6 Yarışma sağlık organizasyonu için 
asgari koşulların oluşturulması konusunda 
hazırlık yapma ve uygulama.
4.3.7 Sportif aktivite yada yarışmanın 
yapıldığı çevresel ortam, iklim ve 
yükseklikle ilgili olabilecek sağlık 
sorunlarını bilme, korunmaya yönelik 
tedbirler alma.4.3.8 Spor yapılan kapalı ortam 
ünitelerinin sıcaklık, klimatizasyonlarını 
ve kullanılan cihazların kullanım 
prensiplerini bilme. Bu ünitelerde sporcu 
ile aynı ortamı paylaşan görevli personelin 
fiziksel sağlık kontollerinin ne olduğunu, 
sıklık ve içeriğini bilme. Bulaşıcı 
hastalıklardan korunmaya yönelik aşıları 
ve uygulama takvimini bilme ve 
uygulama.
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kullanılan antenman tesislerinin (açık saha 
ve/veya kapalı salon) uluslararası fiziksel 
standartlarını bilme. Uygunluğunu kontrol 
etme, eksiklerin tamamlanması ve 
yanlışların düzeltilmesi hususunda 
önerilerde bulunur.

4.4. Sağlık ekibi oluşturma ve 
organize etme

4.4.1. Sporcu sağlığının korunması ve 
geliştirilmesi, yaralanmaların tedavisinin 
planlanması ve uygulanması, performansın 
tıbbi yönlerini ele alarak koruma ve 
geliştirmek için gerek klinik gerek kulüp 
yapılanması içinde ilgili meslek alanlarının 
üyelerinden oluşan sağlık ekibi oluşturma, 
üyelerin yetki ve sorumluluk ve bilme ve 
uygulama
4.4.2. Spor fizyoterapistlerinin mesleki 
sorumluluklarını bilme ve birlikte çalışma
4.4.3. Antrenmanların sağlık ve yaralanma 
açısından sorun oluşturmayacak şekilde 
planlanmasında spor bilimcilerin 
sorumluluklarını bilme ve birlikte çalışma.
4.4.4. Sporcuların psikolojik sorunlarına 
yönelik olarak rehber-danışman veya 
psikolog ile çalışma.
4.4.5. Kamplar, antrenman dönemleri, 
müsabaka öncesi ve sonrası sporcu 
beslenmesini düzenleyecek sporcu 
diyetisyeninin sorumluluklarını bilme ve 
birlikte çalışma.
4.4.6. Sporcunun rejenerasyonuna, 
antrenmana hazırlanmalarına yardımcı 
olacak masaj, bandajlama, ilk yardım 
bilgisine sahip olan, müsabaka sırasında 
doktora yardımcı olacak masörün 
sorumluluklarını bilme ve birlikte çalışma.
4.4.7. Spor müsabakalarında sağlık ekibini 
oluşturma
4.4.8. Sağlık ekibindeki iş akışını organize 
etme
4.4.9. Gerekli durumlarda irtibata 
geçilecek sağlık kurumları ve hastanelerle 
iletişim kurma
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4.4.10. Sağlık organizasyonunda 
transportla ilgili düzenlemeleri yapma

4.5. Tıbbi kayıt tutma
4.6. Spor kafilesine seyahatle 
ilgili tıbbi destek sağlama

4.5. Tıbbi kayıt tutma
4.5.1 Sezon başlarken tüm sporculara 
sağlık dosyası açma.

4.5.2 Lisans muayeneleri esnasında 
yapılan tüm sağlık testlerinin birer 
nüshasını kişisel dosyalara ekleme, işleme.
4.5.3 Sporcunun sezon içi geçirdiği 
hastalıkları ve yaralanmaları, yapılan 
tedavileri kişisel dosyasına işleme.
4.5.4 Yukarıdaki maddeler doğrultusunda 
kayıt altına alınan tüm tıbbi bilginin etik 
koşullar dahilinde saklanması gerektiğini 
bilme.
4.5.5 Takımdan ayrılan sporcuya –eğer 
isterse- kulübünde aktif olduğu dönemde 
kendisine uygulanan tüm tıbbi işlemleri 
kapsayan bir sağlık dosyasını vermesinin 
gerekliliğini bilme.

4.6. Spor kafilesine seyahatle 
ilgili tıbbi destek sağlama

4.6.1. Seyahat öncesi takım üyelerinin 
sağlık sorunlarını saptama ve gerekli 
olabilecek ilaç ve tıbbi malzeme sağlama
4.6.2. Seyahat esnasında oluşacak 
sorunların ivedi çözümü için ekip kurma.
4.6.3. Görevli ekibin düzgün çalışabilmesi 
için uygun şartları planlama
4.6.4. Seyahatin ve ulaşılan yerdeki 
konaklamanın sağlıklı koşullarını sağlama, 
ve tedavi planlama.

4.7. Tıbbi malzeme, araç ve 
gereçlerini belirleme

4.7.1. Spor müsabakalarında gerekli her 
türlü sistemik ve lokal tıbbi malzemeyi 
bilme ve belirleme.
4.7.2. Tıbbi malzemenin temini ile ilgili 
gerekli yerlerle irtibat kurma
4.7.3. Müsabaka içindeki acil ve diğer 
sağlık koşullarında kullanılması 
gerekebilecek tıbbi araç ve gereçleri bilme 
ve belirleme.
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4.7.4. Araç ve gereçlerin temini için 
organizasyon komitesiyle irtibata geçme.
4.7.5. Hazırlanacak tıbbi içeriğin hizmet 
vereceği hedef kitlenin özelliklerine, 
yarışma bölgelerindeki çevre koşullarına 
ve yolculuklara göre güncel olması 
gerektiğini bilme.

4.8. Acil durum işleyiş prosedürü 
oluşturma

4.8.1 Müdahil olunacak muhtemel lokal ve 
sistemik tıbbi acil durumların değişik 
tiplerini bilme
4.8.2 İlk müdahale anından sonraki 
aşamalarda yürütülecek işleyişin 
organizasyonunu planlamak ve takip 
etmekten sorumlu olduğunu bilme
4.8.3 Sportif yaralanmalarda acil 
durumlarda müdahale edecek ekibi 
oluşturma
4.8.4 Sportif yaralanmalarda acil olguların 
sağlık kurumuna ulaşımını (transport 
ekibini) organize etme

5. Özel gruplarda spor, spora özgü yaralanma 
ve sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi 5.1. Çocuk ve Spor 5.1.1. Çocuklarda spora bağlı yaralanmalar 5.1.1.1. Apofiz sorunları

5.1.1.2. Epifiz sorunları
5.1.1.3. Osteokondrozlar
5.1.1.4. Omurga sorunları
5.1.1.5. Diğer spor yaralanmaları

5.1.1.6.Antrenmana ilişkin özellikler
5.1.1.6.1. Çocuğun fizisel matürasyonunu 
değerlendirme
5.1.1.6.2 Fiziksel matürasyon – antrenman 
öyküsü uyumunu değerlendirme
5.1.1.6.3. Sporcu, antrenör ve sporcu ailesini 
aşırı kullanım, sürantrenman ve erken 
branşlaşmanın sebep olabileceği sorunlar 
konusunda uyarır, gerektiğinde rapor 
düzenleme

5.2. Kadın ve Spor
5.2.1.Her iki cinsteki anatomik farklılıkları 
bilme
5.2.2.Her iki cinsteki Egzersize verilen 
fizyolojik yanıtların farklarını bilme
5.2.3.Kadın üreme fizyolojisini bilme
5.2.4.Kadınların menstrüel döngüsünün 
egzersiz üzerine etkilerini bilme,

27/47



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Spor	  Hekimliği,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  17/36

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
5.2.5.Kadınların menstrüel döngüsü 
sırasında karşılaşabilecekleri sağlık 
sorunlarını bilme, teşhis etme ve tedavi 
uygulama.
5.2.6.Kadınlarda doğum kontrol 
yöntemlerini ve yöntemlerin performansla 
ilişkilerini bilme
5.2.7.Kadın sporcuların sıklıkla maruz 
kaldıkları yaralanmaları ve sağlık 
sorunlarını bilme, teşhis etme ve tedavi 
uygulama.
5.2.8.Hormonların, vücut ağırlığının, 
osteoporozun ve kemik kırıklarının 
birbirleri ile olan ilişkilerini ve Bayan 
sporcu üçlemesini bilme, teşhis etme ve 
tedavi uygulama.
5.2.9.Gebelik ve egzersizin hem sağlık 
hem de performans açısından birbirleriyle 
ilişkilerini bilme
5.2.10.Kadınların Gebelikleri sürecinde 
bedensel etkinlik programı hazırlar ve 
önerir
5.2.11.Gebelik sonrası bedensel 
etkinliklere dönüş ölçütlerini bilme

5.3. Yaşlılık ve Spor

5.3.1.Yaşlanmanın kas kitlesi, 
kardiyovasküler uyum ve dayanıklılık 
üzerine olan etkilerini bilme.
5.3.2.Yaşlanmayla diğer sistemlerde 
oluşabilecek değişiklikleri bilme.
5.3.3.Yaşlı bireylerin bedensel etkinliklere 
katılımı ile oluşabilecek sağlık risklerini 
bilme

5.3.4.Yaşlı bireylerin bedensel etkinliklere 
katılımı ile oluşabilecek kazanımları bilme.
5.3.5.Yaşlılarda sıklıkla oluşan 
yaralanmaları ve diğer sağlık sorunlarını 
bilme, teşhis etme ve tedavi uygulama.
5.3.6.Yaşlı bireylere egzersiz reçetesi 
verme
5.3.7.Yaşlı bireylerin kullandığı beta bloke 
ediciler gibi ilaçların bedensel etkinlik 
üzerine olası etkilerini bilme.
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5.4. Engelli sporcular
5.4.1. Engelli sporcuların 
sınıflandırılmasını bilme. 5.4.1.1.İşitme engelli sporcular

5.4.1.2.Görme engelli sporcular
5.4.1.3.Zihinsel engelli sporcular
5.4.1.4.Lokomotor özürlü sporcular 5.4.1.4.1.Spinal kord yaralanmalı sporcular

5.4.1.4.2.Serebral palsili sporcular
5.4.1.4.3.Ampute sporcular
5.4.1.4.4.Diğerleri

5.4.2. Engelli sporculardaki fizyolojik ve 
biyomekanik değişiklikleri bilme 5.4.2.1.Kardiyovasküler ve solunumsal

5.4.2.2.Metabolizma
5.4.2.3.Bağ, tendon ve kas dokusu
5.4.2.4.Nöromusküler
5.4.2.5.Biyomekanik
5.4.2.6.Kemik doku ve mineralizasyonu

5.4.3. Engellilere ve engellerine özel 
yaralanmalardan korunma

5.4.3.1.şartlarını gözden geçirir ve gerekli 
düzenlemeleri Antrenman programını 
ve/veya mesleki çalışma yapma
5.4.3.2.Kuvvet, esneklik ve kas-tendon 
dengesizliklerini analiz etme ve düzenleyici 
önlemleri alma
5.4.3.3.Kullanılan malzemeyi inceleme ve 
malzeme konusunda önerilerde bulunma
5.4.3.4.Koruyucu ekipman ve ped 
kullanımını planlama
5.4.3.5.Spor yapılan ve/veya mesleki alanın 
durumunu inceleme
5.4.3.6.Daha önceki yaralanmaları ve eşlik 
eden diğer hastalıkları değerlendirme.
5.4.3.7.Çocuklarda hızlı büyümenin 
etkilerini bilme ve önerilerde bulunur

6. Sporda Dopingle Mücadele

6.1. Dopingle mücadele 
uygulamalarını ve güncelliğini 
takip etme ve Sporculara ilaç 
kullanımı ve doping hakkında 
eğitim verme

6.1.1. Dopingle Mücadele Kural ihlallerini 
bilme
6.1.2. Yasaklı madde ve Yöntemlerin 
performans üzerine olan etkilerini bilme.
6.1.3. Yasaklı maddelerin spor dallarına 
özgü olarak kötüye kullanım eğilimlerini 
bilme
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6.1.4. Yasaklı maddelerin olası yan 
etkilerini bilme
6.1.5. Yasaklı maddelerin kullanımı 
durumunda sporcuya ve sporcu destek 
personeline uygulanacak olası yaptırımları 
bilme
6.1.6. Yasaklı madde ve yöntemler 
konusunda güncel bilgileri takip etme
6.1.7. Sporculara ve sporcu destek 
personeline doping mücadele konusunda 
eğitim verme
6.1.8. Sporcuların yasaklı madde ve 
yöntem kullanımı ile ilgili oluşan olası 
klinik belirtileri bilme ve detaylı inceleme 
yapma
6.1.9. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
başvuru sürecini bilme ve bu konuda 
sporcuya yardımcı olur
6.1.10. Dopingle mücadele konusunda 
genel ve spor dalına özgü ulusal ve 
uluslararası mevzuatı bilme
6.1.11. Sporcuların tedavilerinde yasaklı 
madde ve yöntem uygulamama

6.2. Doping kontrol örneği alma 
işlemini bilme ve doping kontrolü 
sırasında sporculara eşlik etme

6.2.1. Dopingle Mücadele Kural ihlallerini 
bilme
6.2.2. Doping Kontrol örnek alma işlemini 
bilme
6.2.3. Doping Kontrol örnek alma işlemleri 
konusunda sporcu ve sporcu destek 
personeline eğitim verme
6.2.4. Doping Kontrol sırasında sporculara 
eşlik etme

7. Spor hekimliğinde uygulamalar 7.1.1.1. Sporcu lisans muayeneleri
7.1.1.2. Sahada muayene ve spora 
dönüş kararı
7.1. KLİNİK
7.2. FONKSİYONEL 
DEĞERLENDİRME
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7.3. KORUYUCU, TEDAVİ 
EDİCİ, KRONİK 
HASTALIKLAR VE 
ANTRENMAN AÇISINDAN 
EGZERSİZ REÇETESİ 
UYGULAMALARI
7.4. SPORDA ACİL 
MÜDAHALELER
7.1. Klinik 7.1.1 Sporcu lisans muayeneleri 7.1.1.1. Öykü alımı 7.1.1.1.1 Kişisel tıbbi öykü

7.1.1.1.2 Aile tıbbi öykü
7.1.1.2. Fiziksel muayene 7.1.1.2.1.Boy, kilo, nabız, TA değerlendirmesi

7.1.1.2.2.İnspeksiyon
7.1.1.2.3.Palpasyon
7.1.1.2.4.Sistem muayeneleri
7.1.1.2.4.1.KVS muayenesi
7.1.1.2.4.2.Solunum sistemi muayenesi
7.1.1.2.4.3.Abdominal muayene
7.1.1.2.4.4.Genitoüriner sistem muayenesi
7.1.1.2.4.5.Deri muayenesi
7.1.1.2.4.6.Kas-iskelet sitemi muayenesi

7.1.1.3. Laboratuar testleri 7.1.1.3.1.EKG
7.1.1.3.2.Tam kan testi
7.1.1.3.3.Biyokimyasal analizler
7.1.1.3.4.Egzersiz stres testi
7.1.1.3.5.Ekokardiyografi

7.1.1.4. Sporcunun Lisans Muayenesi 
Kapsamında Eğitimi

7.1.1.4.1.Yasaklı madde ve yöntem 
kullanımının sakıncaları konusunda 
bilgilendirme
7.1.1.4.2.Bilinçsiz ilaç ve destekleyici ürün 
kullanımı konusunda bilgilendirme
7.1.1.4.3.Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
konusunda bilgilendirme

7.1.1.5. Saptanan sağlık sorunları ile ilgili 
diğer uzmanlık alanlarından konsültasyon 
isteme

7.1.2. Sahada muayene ve spora dönüş 
kararı

7.1.2.1.Müsabaka ve antrenmanda 
karşılaşılan yaralanma ve diğer sağlık 
sorunlarında sporcuyu değerlendirme
7.1.2.2.Sağlık sorunun şiddeti (derecesi), 
sporcunun durumu ve müsabakaya devam 
halinde ek risklerin olup olmayacağına göre 
spora devama karar verme
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7.1.2.3.Gerekli ilk müdahaleleri bilme ve 
uygulama
7.1.2.4.Gerektiğinde hastaneye güvenli bir 
şekilde transportu sağlar

7.1.3. Gerektiğinde ilgili uzmanlık 
alanından konsültasyon isteme

7.1.3.1. Sağlıklı veya kronik hastalığı olan 
bireylerin

7.1.3.1.1. Egzersiz takipleri sırasında düzenli 
kontrollerini yapma.
7.1.3.1.2.Karşılaşılan olası sağlık sorunlarında 
ilk değerlendirmeyi yapma
7.1.3.1.3 Saptanan sağlık sorunları ile ilgili 
diğer uzmanlık alanlarından konsültasyon 
isteme

7.1.4. Görüntüleme yöntemleri
7.1.4.1Düz grafi görüntüleme özelliklerini 
ve endikasyonlarını bilme
7.1.4.2.Ultrason (US) özelliklerini ve 
endikasyonlarını bilme, yöntemi 
uygulayabilme
7.1.4.3.Renkli ve power-doppler 
ultrasonografi
7.1.4.4.Bilgisayarlı tomografi özelliklerini 
ve endikasyonlarını bilme
7.1.4.5.Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRG) özelliklerini ve endikasyonlarını 
bilme
7.1.4.6.Sintigrafi özelliklerini ve 
endikasyonlarını bilme
7.1.4.7.DEXA endikasyonlarını bilme ve 
isteme
7.1.4.8.Termografi endikasyonlarının bilme 
ve isteme
7.1.4.9.Venografi

7.1.5. Laboratuar tetkikleri

7.1.5.1.Spor Yaralanmaları ile ilgili olarak 
Laboratuar tetkiklerini isteyebilme 
yorumlayabilme
7.1.5.2.Biyokimyasal testlerin özelliklerini 
ve endikasyonlarını bilme.
7.1.5.3.Farmakolojik testlerin özelliklerini 
ve endikasyonlarını bilme.
7.1.5.4.Mikrobiyolojik testlerin özelliklerini 
ve endikasyonlarını bilme.
7.1.5.5.Patolojik testlerin özelliklerini ve 
endikasyonlarını bilme.
7.1.5.6.Genetik testlerin özelliklerini ve 
endikasyonlarını bilme.
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7.1.6. Eklem ve bursa aspirasyonu
7.1.6.1.Tanısal amaçlı eklem ve bursa sıvısı 
aspirasyonu

7.1.7. Kas biyopsisi 7.1.7.1. Kas biyopsisi yapma

7.1.8. Nörofizyolojik testler
7.1.8.1.Yüzeyel EMG uygulama tekniğini 
bilme ve uygulama
7.1.8.2.EMG ölçümlerinde fizyolojik 
yanıtları değerlendirme

7.1.9. Kardiyovasküler testler
7.1.9.1.İstirahat EKG özelliklerini, 
endikasyonlarını bilme ve değerlendirme
7.1.9.2.Efor testlerin özelliklerini, 
endikasyonlarını bilme ve değerlendirme

7.1.9.2.1.Efor testi uygulamanın prensiplerini 
bilme.
7.1.9.2.2.Efor testini uygulama

7.1.9.2.3.Efor testi sırasında oluşabilecek 
sorunların çözüm yollarını bilme ve uygulama
7.1.9.2.4.Efor testini yorumlama
7.1.9.2.5.Spora katılım öncesi mutlaka Efor 
testi uygulanması gerekli olan hasta grubunu 
bilme ve uygulama

7.1.9.3.Ekokardiyografi testlerin 
endikasyonlarını bilme ve sonucunu 
değerlendirme
7.1.9.4.Ritim Holteri testlerinin 
endikasyonlarını bilme ve sonucunu 
değerlendirme
7.1.9.5.Tansiyon Holteri testlerinin 
endikasyonlarını bilme ve sonucunu 
değerlendirme
7.1.9.6.Koroner anjiografi testlerinin 
endikasyonlarını bilme ve sonucunu 
değerlendirme

7.1.10. Diğer testler 7.1.10.1.Kompartman basıncı ölçümü

7.1.11. Solunum Fonksiyon Testleri

7.1.11.1.Spirometrenin çalışma prensibi, 
güvenirlik ve geçerliliğine ilişkin genel 
bilgileri bilme
7.1.11.2 SFT nin endikasyon ve 
kontrendikasyonları bilme

7.1.11.3.Test öncesi, sırasında ve sonrasında 
uyulması gereken tıbbi kuralları bilme
7.1.11.4.Solunumsal testleri yaş, boy, kilo, 
cinsiyet ve sportif düzeye göre 
değerlendirme
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7.1.12. Sporcu sağlık ekibi oluşturma ve 
yönetme (fizyoterapist, masör, spor 
uzmanı, beslenme uzmanı, psikolog, vb.)

7.1.12.1.Fizyoterapistlerle birlikte çalışma 
kurallarını bilme, gerektiğinde hastayı 
fizyoterapiste yönlendirme ve ideal 
şartlarda rehabilitasyonun uygulanmasını 
gözetir
7.1.12.2.Spor uzmanı (beden eğitimi 
uzmanı) ile birlikte çalışma kurallarını 
bilme ve gerektiğinde hastayı yönlendirme
7.1.12.3.Beslenme uzmanı ile birlikte 
çalışma kurallarını bilme ve gerektiğinde 
hastayı yönlendirme
7.1.12.4.Psikolog ile birlikte çalışma 
kurallarını bilme ve gerektiğinde hastayı 
yönlendirme
7.1.12.5.Masör ile birlikte çalışma 
kurallarını bilme ve gerektiğinde hastayı 
yönlendirme

7.1.13.Tıbbi durumlarda sporculara uygun 
ilaç verilmesini sağlama

7.1.13.1. Spor yaralanmalarında ve spordan 
kaynaklanan sağlık sorunlarında uygun ilaç 
tedavisi yapma.

7.1.13.2. Spor yaralanmalarında ve spordan 
kaynaklanan sağlık sorunlarında kullanılan 
ilaçların farmakolojik etkilerini bilme.
7.1.13.3.Spor yaralanmalarında ve spordan 
kaynaklanan sağlık sorunlarında kullanılan 
ilaçların yan etkilerini bilme.
7.1.13.4.Yara iyileşmesinde kullanılan 
ilaçların terapötik etkilerini bilme.

7.1.13.5. Spor yaralanmalarında ve spordan 
kaynaklanan sağlık sorunlarında kullanılan 
ilaçların sportif performans üzerinde olası 
olumlu ya da olumsuz etkilerini bilme.
7.1.13.6. Reçetelendirilen ilacın kullanım 
şeklini, dozunu ve süresini belirtme
7.1.13.7.Enjeksiyon yapma 7.1.13.7.1.İntraartiküler enjeksiyon

7.1.13.7.1.2.İntramusküler enjeksiyon
7.1.13.7.1.3.Subkutan enjeksiyon
7.1.13.7.1.4.İntradermal enjeksiyon
7.1.13.7.1.5.İntravenöz tedavi

7.1.13.8. Mezoterapi uygulama
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7.1.14. Sportif yaralanmalarda tedavi ve 
rehabilitasyon planlama, uygulama , order 
verme ve takip

7.1.14.1. Spor Yaralanmasının ciddiyeti ve 
evresini belirleme
7.1.14.2.Spor yaralanmasını travmatik veya 
aşırı kullanıma bağlı olması bakımından 
tanımlama
7.1.14.3. Spor yaralanmasının evresine göre 
tedaviyi planlama ve uygulama 
7.1.14.3.1.Akut evredeki yaralanmanın 
tedavi planını yapma ve uygulama

7.1.14.3.1.Akut evredeki yaralanmanın tedavi 
planını yapma ve uygulama
7.1.14.3.2.Subakut evredeki yaralanmanın 
tedavi planını yapma ve uygulama
7.1.14.3.3.Kronik evredeki yaralanmanın 
tedavi planını yapma ve uygulama

7.1.14.4. Spor yaralanmalarının preoperatif 
tedavi planını yapma ve uygulama
7.1.14.5.Spor yaralanmalarının postoperatif 
tedavi planını yapma ve uygulama
7.1.14.6. Sportif rehabilitasyon orderi 
verme ve takibini yapma

7.1.14.6.1. Fiziksel ajanların kullanımına karar 
verme ve takibini yapma

7.1.14.6.2. Elektriksel stimulasyon 
uygulanacağına karar verme ve takibini yapma

7.1.14.6.3 Manipulatif yöntemlerin 
uygulanmasına karar verme ve takibini yapma
7.1.14.6.4. Sportif rehabilitasyon 
egzersizlerini verme ve takibini yapma
7.1.14.6.5. Denge ve koordinasyon 
egzersizlerini verme ve takibini yapma
7.1.14.6.6. Spora özgü beceri gelişimini 
sağlayacak egzersizleri verme ve takip etme

7.1.15. Spor yaralanmalarında tanı ve 
tedavi planı oluşturma ve uygulama 7.1.15.1. Tanısal testler isteme 7.1.15.1.1.Direk grafi

7.1.15.1.2Ultrasonografi
7.1.15.1.3.Renkli ve power-doppler 
ultrasonografi
7.1.15.1.4.Bilgisayarlı tomografi
7.1.15.1.5.Manyetik rezonans görüntüleme
7.1.15.1.6.Sintigrafik tetkikler
7.1.15.1.7.Termografi
7.1.15.1.8.Kompartman basıncı ölçümü
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7.1.15.1.9.EMG ve diğer nörofizyolojik testler
7.1.15.1.10.Elektronöromyografi (ENMG)
7.1.15.1.11.Manyetik rezonans görüntüleme
7.1.15.1.12.Venografi
7.1.15.1.13.Eklem sıvısı aspirasyonu

7.1.15.1.14.Bursa aspirasyonu
7.1.15.1.15.Diğer güncel testler

7.1.15.2.Fiziksel ajanların orderını verme 
ve takibini yapma 7.1.15.2.1.Hot pack

7.1.15.2.2.Cold pack
7.1.15.2.3.İnfraruj
7.1.15.2.4.Işık banyosu
7.1.15.2.5.Parafin
7.1.15.2.6.Ultrason
7.1.15.2.7.Fonoforez
7.1.15.2.8.İyontoforez
7.1.15.2.9.TENS
7.1.15.2.10.Diadinamik akım
7.1.15.2.11.Galvanik akım
7.1.15.2.12.İnterferansiyel akım
7.1.15.2.13.Vakumlu interferansiyel akım
7.1.15.2.14.Terapotik elektriksel stimülasyon
7.1.15.2.15.Kısa dalga
7.1.15.2.16.Mikrodalga
7.1.15.2.17.Lazer
7.1.15.2.18.Kriyoterapi (soğuk uygulama)
7.1.15.2.19.Girdap banyosu
7.1.15.2.20.Kontrast banyo
7.1.15.2.21.Traksiyon
7.1.15.2.22.Manyetik alan tedavisi
7.1.15.2.23.Ekstrakorporyal şok dalga tedavisi 
(ESWT)

7.1.15.3. Yumuşak doku enjeksiyonları 
yapma 7.1.15.3.1.Kortikosteroid enjeksiyonu

7.1.15.3.2.Proloterapi
7.1.15.3.3.Skelerozan (polidokanol) 
enjeksiyonu
7.1.15.3.4.Büyüme faktörleri
7.1.15.3.5.Mezoterapi
7.1.15.3.6.Diğer enjeksiyonlar (aprotinin, 
heparin)
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7.1.15.4. İlaç reçetelendirme 7.1.15.4.1.Analjezik

7.1.15.4.2.NSAID
7.1.15.4.3.Myorelaksan
7.1.15.4.4.Mineral ve vitaminler
7.1.15.4.5.Bifosfonatlar ve türevleri
7.1.15.4.6.Topikal gliseril trinitrat
7.1.15.4.7.Antibiyotikler, antibiyotikli topikal 
kremler vb sık kullanılan ajanlar
7.1.15.4.8.Dekonjestanlar
7.1.154.9.Diğer ilaçlar (Gabapentin v.b.)

7.1.15.5. Ortez ve protez reçetelendirme
7.1.15.6.Terapotik Egzersizler Reçeteleme 7.1.15.6.1.ROM ve esneklik egzersizleri

7.1.15.6.2.Kas kuvvetini geliştirecek 
egzersizler (bilgisayarlı yada cihazlı 
uygulamalar dahil)
7.1.15.6.3.Dayanıklılık egzersizleri
7.1.15.6.4.Propriosepsiyon egzersizleri
7.1.15.6.5.Pliometrik egzersizler
7.1.15.6.6.Su içi egzersizleri
7.1.15.6.7.Fonksiyonel egzersizler

7.1.15.7. Akut yaralanmalardan korunmak 
için gerekli koruyucu önlemler alma
7.1.15.8.Cerrahi sonrası sportif 
rehabilitasyon uygulaması ve spora 
dönüşün planlanma
7.1.15.9. Spora katılımla veya iş/görev 
görmezlikle ilgili rapor düzenlenme

7.1.16. Spor yaralanmalarında diğer tedavi 
yöntem ve tekniklerini (manüplasyon, 
masaj, akupunktur v.b.) uygulama 7.1.16.1Kinezyotaping

7.1.16.2.Ozon Tedavisini
7.1.16.3.ESWT(ekstrakorporeal şok dalga 
tedavisi)

7.1.17. Atelleme, alçılama, bandajlama, 
teypleme, splint, brays ve ortotik malzeme 
uygulama ve reçeteleme

7.1.17.1. Atelleme, alçılama, bandajlama, 
teypleme, splint, brays ve ortotik malzeme 
uygulama ve reçeteleme
7.1.17.2. Tedavi ve koruyucu amaçlı 
destekleyici türlerini bilme, gerekli 
malzemeyi reçete etme. 7.1.17.2.1.Atelleme

7.1.17.2.2.Alçılama
7.1.17.2.3.Bandajlama
7.1.17.2.4.Teypleme
7.1.17.2.5.Splint, brays vb ortezler
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7.1.17.3 Destekleyici yöntemlerini bilme, 
uygulama ve/veya masör, fizyoterapiste 
uygulatır 7.1.17.3.1.Atelleme

7.1.17.3.2.Alçılama
7.1.17.3.3.Bandajlama
7.1.17.3.4.Teypleme
7.1.17.3.5.Diğer güncel uygulamalar

7.1.18. Yumuşak doku ve eklem içi 
enjeksiyon

7.1.18.1 Spora bağlı gelişen yaralanmalarda 
yumuşak doku ve eklem içi enjeksiyon 
endikasyonlar.
7.1.18.2 Kullanılacak materyalleri bilme 7.1.18.2.1.Enjektör ve yardımcı cihaz çeşitleri

7.1.18.2.2.Asepsi antisepsi materyellerini
7.1.18.2.3.İğne boy ve çapları

7.1.18.3 Sterilizasyon, asepsi antisepsi 
kurallarını bilme.
7.1.18.4 Enjeksiyon uygulama yöntemlerini 
bilme 7.1.18.4.1.Tetik nokta enjeksiyonu

7.1.18.4.2.Spinal epi-peri-intradural
7.1.18.4.3.İntraartiküler lavaj
7.1.18.4.4.Proloterapi, skleroterapi

7.1.18.4.5.Lokal- regional anestezi, sinir bloğu
7.1.18.4.6.Diğer güncel uygulamalar

7.1.18.5. Lokal uygulamalarda kullanılan 
ilaçları bilme 7.1.18.5.1.Lokal anestezik

7.1.18.5.2.Myorelaksan
7.1.18.5.3.NSAI ilaçlar
7.1.18.5.4.Serum Fizyolojik
7.1.18.5.5.Kortikosteroid
7.1.18.5.6.Sklerozan madde
7.1.18.5.7.Otolog kan
7.1.18.5.8.Botulinum toksini
7.1.18.5.9.Heparin
7.1.18.5.10.Hyaluronik asit
7.1.15.5.11.Homeopatik ajanlar
7.1.18.5.12.Diğer ajanlar

7.1.18.6. Enjeksiyon sırasında ve 
sonrasında gelişebilecek yan etkileri bilme 
ve gereken önlemlerini alınması.
7.1.18.7. Hastaya injeksiyon hakkında bilgi 
verme ve onam alma.
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7.1.19. Yaralanmış sporcunun beslenme 
programının izlenmesi ve destek ürünleri 
reçeteleme

7.1.19.1. Sporcunun yaralanma sonrası 
enerji ve besin öğeleri gereksinmelerinin 
belirlenmesi, izlenmesi ve gerekli beslenme 
programının beslenme uzmanı ile birlikte 
çalışarak belirlenmesi
7.1.19.2. Sporcu, antrenör ve sporcu 
ailesinin yaralanma sonrasında ve tedavi 
sırasında beslenmenin önemi konusunda 
bilgilendirilmesi

7.1.19.3. İzlem

7.1.19.3.1Beslenme programının 
uygulanmasını beslenme uzmanı ile birlikte 
izleme
7.1.19.3.2 Ağırlık ve vücut yağı değişimlerini 
değerlendirme
7.1.19.3.3.Gerekli laboratuar ve klinik 
bulguları izleme

7.1.19.4 Destek ürünlerini saptama ve 
önerme: Sporcunun yaralanma türüne ve 
besin öğeleri ihtiyaçlarına göre kullanması 
önerilen destek ürünlerini belirleme

7.1.20. Spora dönüşün planlanması, 
skorlamalar ve kriterler 7.1.20.1.Fonksiyonel hedefleri belirleme

7.1.20.1.1.Spora özgü becerilerin dönüşünü 
gözlemleme
7.1.20.1.2.Çabukluk düzeyini belirleme
7.1.20.1.3.Hız düzeyini belirleme
7.1.20.1.4.Güç düzeyini belirleme

7.1.20.2. Klinik hedefleri belirleme 7.1.20.2.1 Kassal dayanıklılığı saptama
7.1.20.2.2 Kardiyovasküler dayanıklılığı 
saptama
7.1.20.2.3 Esnekliği saptama
7.1.20.2.4 Kuvvet düzeyini saptama
7.1.20.2.5 Proprioseptif özellikleri belirleme

7.1.20.3. Fonksiyonel testleri uygulama
7.1.20.3.1. Fonksiyonel testlerin uygulanması 
gereken zamanı belirleme
7.1.20.3.2. Fonksiyonel testleri uygulama
7.1.20.3.3. Spora özgü özel fonksiyonel 
testleri uygulama

7.1.20.4. Sportif rehabilitasyon sonrası 
değerlendirme ve skorlama yöntemlerini 
bilme ve uygulama

7.1.20.4.1. Skorlama skalalarını bilme ve 
uygulama
7.1.20.4.2. Özel yöntemleri bilme ve 
uygulama

7.2. Fonksiyonel Değerlendirme 7.2.1. Enerji Tüketiminin hesaplanması 7.2.1.1 Enerji harcanmasının hesaplanması 7.2.1.1.1 Metabolizma ve bazal metabolizma
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7.2.1.1.1.1 Direk ve indirek kalorimetri 
kavramları ve bazal metabolizma ölçüm 
yöntemleri
7.2.1.1.1.2 Sporcularda ve hastalarda bazal 
metabolizma ölçümleri
7.2.1.1.2 Günlük enerji tüketimi hesaplanması
7.2.1.1.3 Egzersizde enerji harcanması

7.2.1.2 Enerji , iş ve güç kavramları
7.2.1.3 Ergospirometri

7.2.1.4 Egzersiz sırasında kalori ölçümü
7.2.1.4.1 Farkli egzersiz şiddetlerinde kalori 
ölçümü
7.2.1.4.2 Laboratuvar ortamnda (koşu bandı 
ve bisiklet ergometresinde) iş ve güç 
parametreleri

7.2.1.5 Kronik hastalığı olanlarda 
egzersizde enerji harcanması

7.2.2. Dayanıklılık testleri
7.2.2.1 Dayanıklılığın ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi 7.2.2.1.1 Laboratuar yöntemleri

7.2.2.1.1.1. Cihazlar (koşu bandı, kürek, 
bisiklet vb.)
7.2.2.1.1.2. Deneğin / hastanın hazırlanması 
ve egzersizin kontrendike olduğu durumlar
7.2.2.1.1.3.Ergospirometrik testler (maksimal, 
submaksimal)
7.2.2.1.1.3.1 Bruce Protolokü
7.2.2.1.1.3.2. Balke Protokolü
7.2.2.1.1.3.3. Astrand-Rhyming Nomogramı
7.2.2.1.1.3.4. Physical Working Capacity 
(PWC 170)
7.2.2.1.1.3.5. Borg Skalası
7.2.2.1.2. Saha yöntemleri
7.2.2.1.2.1. Mekik koşusu
7.2.2.1.2.2. Modifiye mekik koşusu
7.2.2.1.2.3. Conconi testi

7.2.3. Anaerobik güç testleri uygulama ve 
değerlendirme 7.2.3.1. Anaerobik güç testleri 7.2.3.1.1.Dikey sıçrama testi

7.2.3.1.2.Margaria basamak testi
7.2.3.1.3.Kısa mesafeli koşular
7.2.3.1.4.Wingate testi
7.2.3.1.5.Bosco testi
7.2.3.1.6.Anaerobik eşiğin ölçümü
7.2.3.1.7.Conconi testi
7.2.3.1.8.Kanda laktat ölçümü
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7.2.4. Kuvvet testleri uygulama ve 
değerlendirme

7.2.4.1.Kuvvet ölçüm testlerini bilme, 
uygulama ve değerlendirme

7.2.4.1.1.Dinamik (izotonik) kuvvet ölçümü 
(serbest ağırlıklar, dambıl ve ağırlık 
makinaları)
7.2.4.1.2.Statik (izometrik) kuvvet ölçümü 
(Tensionometre, dinamometre)
7.2.4.1.3.İzokinetik kuvvet ölçümü

7.2.5. Çabukluk, sürat ve beceri testleri 7.2.5.1. Sürat testleri
7.2.5.2. Çabukluk testleri
7.2.5.3. Beceri testleri

7.2.6. Denge ve koordinasyon testleri
7.2.6.1. Denge ve koordinasyon testleri 
uygulama ve değerlendirme
7.2.6.2. Sportif rehabilitasyon veya 
performansı geliştirme amaçlı denge ve 
beceri-koordinasyon testlerini bilme, 
uygulama ve değerlendirme.
7.2.6.3. Denge ve beceri-koordinasyon için 
gerekli olan cihaz, malzeme ve düzenekleri 
bilme, kullanma ve uygulama.
7.2.6.4. Değerlendirme sonucunda denge ve 
koordinasyon egzersiz reçete etme, 
kondisyoner, fizyoterapist, vs. eşliğinde 
uygulatma.

7.2.7. Vücut Kompozisyonu 7.2.7.1. Kinantropometride kavramları 7.2.7.1.1.Düzlemler ve eksenler
7.2.7.1.2.Antropometrik noktalar
7.2.7.1.3.Gereçler ve cihazlar
7.2.7.1.4.Yöntemler
7.2.7.1.5.Spor dallarına ait kinantropometrik 
özellikler
7.2.7.1.6.Kronik hastalıklara ait 
kinantropometrik özellikler

7.2.7.2. Uzunluk ölçümleri
7.2.7.3. Çevre ölçümleri
7.2.7.4. Deri kıvrımı ölümleri
7.2.7.5. Vücut Kompozisyonunu ölçme ve 
değerlendirme 7.2.7.5.1. Deri altı kıvrım yöntemi

7.2.7.5.2. Biyoempedansmetri
7.2.7.5.3. Su altı tartı yöntemi
7.2.7.5.4. Dual energy X-ray absorptiometry 
(DEXA)

7.2.7.6. Beden Kitle İndeksi
7.2.7.7. Vücut tiplemesi (somatotip)

7.2.8. Eklem hareket açıklığı ve esneklik
7.2.8.1. Normal eklem hareket açıklığını 
bilme
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7.2.8.2.Eklem hareket açılığı ölçümü 
yapma.
7.2.8.3. Esneklik testlerini bilme ve 
uygulama

7.2.9. Hareket Analizi
7.2.9.1. Yürüme analizini bilme uygulama 
ve değerlendirme7.2.9.2. Performansa spesifik dinamik 
analizler; Spor yaralanmalarına ilişkin 
mekanizmaların incelenmesi ve 
yaralanmaların önlenmesi için; a. spor 
dallarına özgü analiz için deney düzeneğini 
bilme ve kurma b. Analiz yöntemlerini 
bilme c. Kuvvet platformu ve EMG’nin 
hareket analizine entegrasyonunu sağlama

7.3. Koruyucu, tedavi edici, 
kronik hastalıklar ve antrenman 
açısından egzersiz reçetesi 
uygulamaları

7.3.1. Egzersiz reçetesi planlama ve 
uygulama

7.3.1.1. Egzersizlerin sistemlerde 
oluşturduğu fizyolojik değişiklikleri bilme 
ve izleme.
7.3.1.2. Egzersiz tiplerini-şekillerini bilme 
ve uygulamayı açıklama 7.3.1.2.1.Dayanıklılık egzersizleri

7.3.1.2.2.Esneklik ve eklem hareket açıklığı 
egzersizleri
7.3.1.2.3.Denge ve koordinasyon 
(Propriosepsiyon) egzersizleri

7.3.1.2.4.Kas kuvvetini geliştirecek egzersizler 
(bilgisayarlı yada cihazlı uygulamalar dahil)
7.3.1.2.5.Pliometrik egzersizler
7.3.1.2.6.Su içi egzersizleri
7.3.1.2.7.Fonksiyonel egzersizler
7.3.1.2.8.Çabukluk egzersizleri
7.3.1.2.9.Sürat Egzersizleri
7.3.1.2.10.Beceri egzersizleri

7.3.1.3.Egzersizlerin endikasyon ve 
kontrendikasyonlarını bilme
7.3.1.4.Egzersiz şiddeti, sıklığı, süresi ve 
gelişlimine ait ilkeleri bilme ve uygulama
7.3.1.5. Antrenmanlar açısından gerekli 
önermelerde bulunma
7.3.1.6.Egzersizin sonlandırma kriterlerini 
bilme ve uygulama

7.4. Sporda acil müdehaleler 7.4.1. Temel ve İleri Yaşam Desteği
7.4.1.1.Klinik ve saha koşullarında 
kardiyak arreste müdahale
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7.4.1.2.Manuel ve otomatik defibrilatör 
kullanma
7.4.1.3.Nasofaringeal ve orofaringeal 
airway kullanma
7.4.1.4.Ambu uygulaması ve diğer hava 
yolu manevraları
7.4.1.5.Endotrakeal entübasyon, laringeal 
tüp uygulaması
7.4.1.6.Etkin kalp masaj uygulaması
7.4.1.7.Kardiyak arrest gelişmiş olguda 
damar yolu açılması
7.4.1.8.Klinik ve saha koşullarında 
kardiyak arrest gelişmiş olgularda sağlık 
ekibini yönetim
7.4.1.9.Görev bölüşümünü ve efektif 
müdahale koşulları oluşturma
7.4.1.10.Acil durumlarda iğne 
krikotiroidotomisi uygulama

7.4.2. Hastalık ve yaralanmalarda transfer
7.4.3. Kırık ve çıkıklarda immobilizasyon 
ve gerektiğinde redüksiyon

7.4.3.1.Kırık ve çıkıklarda immobilizasyon 
ve gerektiğinde redüksiyon
7.4.3.2. İmmobilizasyon tekniklerini bilme 7.4.3.2.1.Atel

7.4.3.2.2.Alçı
7.4.3.2.3.Splint
7.4.3.2.4.Bandaj
7.4.3.2.5.Teypleme

7.4.3.3. Nörovasküler değerlendirmeyi 
yapma
7.4.3.4.Redüksiyon tekniklerini ve 
endikasyonlarını bilme ve uygulama

7.4.4. Damar Yolu Açma 7.4.4.1. Damar yolu açma
7.4.4.2. Dolaşım sorunlarını tanıma ve 
damar yolu açma endikasyonlarını bilme ve 
uygulama

7.4.5. Kanama Kontrolü 7.4.5.1. Kanama Kontrolü Yapma
7.4.6. Cilt ve cilt altı sütür atma 7.4.6.1. Cilt ve cilt altı sütür atma

8. Diğer hususlar
8.1. Genel Tıp ve Spor 
Hekimliğine özel etik kurallar
8.2. Meslek alanına ait 
araştırmalar yapma ve yayınlama
8.3. İletişim Becerileri
8.4. Spor Hekimliği Birimlerini 
Yönetme
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8.5. Eğitim becerileri
8.6. Genel sağlık ve Spor 
Hekimliğine özel yasal mevzuat
8.7. Mesleki Bilgiyi Geliştirme ve 
Güncelleme
8.1. Genel Tıp ve Spor 
Hekimliğine özel etik kurallar
8.2. Meslek alanına ait 
araştırmalar yapma ve yayınlama
8.1. Genel Tıp ve Spor 
Hekimliğine özel etik kurallar

8.1.1.Genel tıp etiği (Türk Tabipleri Birliği 
Tıp Etiği Kuralları)
8.1.2.Sporcu sağlığına ilişkin etik konular 
(Uluslar arası Spor Hekimliği 
Fetmeasyonu Etik Kuralları)

8.2. Meslek alanına ait 
araştırmalar yapma ve yayınlama 8.2.1. Araştırma yöntemleri 8.2.1.1.Araştırma makalesi okuma-anlama

8.2.1.2.Hipotez oluşturma
8.2.1.3.Araştırma yöntemleri
8.2.1.4.Temel istatistiksel analiz

8.2.2. Tez çalışması 8.2.2.1.Araştırma konusu ve hipotez(ler)
8.2.2.2.Deneme diyaznı
8.2.2.3.Ölçme ve değerlendirme 
yöntem(ler)i
8.2.2.4.İstatistik kullanımı
8.2.2.5.Yazım

8.2.3. Araştırma yayınlama ve sunum 8.2.3.1.Makale yazma
8.2.3.2.Poster sunum
8.2.3.3.Sözel sunum

8.3. İletişim Becerileri 8.3.1. İletişim Becerilerini bilme

8.3.1.1.İletişim ve iletişimle ilgili temel 
kavramları (edilgin-etkin-saldırgan davranış 
kavramları) bilme.
8.3.1.2.İletişim açısından insan davranışını 
irdeleme.
8.3.1.3.İletişimde “sorun penceresi” ni 
kavrama.
8.3.1.4.İletişim engellerini bilme.
8.3.1.5.Etkili iletişim ve sorun penceresi 
bağlantısını kavrama.
8.3.1.6.Etkin dinlemenin iletişimdeki yeri 
ve önemini bilme
8.3.1.7.Ben dili-sen dili ayrımını yapma.
8.3.1.8.Ben dilini doğru şekilde ifade etme.
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8.3.1.9.Etkili iletişimde ben dilinin 
yaratacağı farklılığı algılama.
8.3.1.10.Çatışma ve çatışma türlerini 
tanımlayabilme

8.3.2. İletişim Becerilerini uygulama 8.3.2.1.Etkin dinleme yapma

8.3.2.2.Etkili iletişim becerilerini uygulama
8.3.2.3.Çatışma çözme yöntemlerini 
uygulama

8.3.3. Hasta hekim iletişimine ait becerileri 
bilme ve kullanma

8.3.3.1.Görüşme öncesinde hasta ile uygun 
görüşme ortamı yaratma 8.3.3.1.1.Rahat bir görüşme ortamı

8.3.3.1.2.Karşılama, yer gösterme
8.3.3.1.3.Gizliliği sağlama
8.3.3.1.4.Kendini tanıtma ve el sıkma
8.3.3.1.5.İsmini öğrenme ve isimle hitap etme
8.3.3.1.6.Ortamda başka kişiler bulunması 
gerekiyorsa, tanıtma, açıklama
8.3.3.1.7.Cevaplanması kolay sorularla 
başlama
8.3.3.1.8.Hastaya görüşme sırasında yazılı not 
alınacağı konusunda bilgi verme

8.3.3.2.Görüşme sırasında
8.3.3.2.1.Olumlu ortamı devam etttirme, ılımlı 
duygu durumu ve göz teması
8.3.3.2.2.Sözlü ve sözsüz mesajlara karşı 
duyarlı olma
8.3.3.2.3.Etkin dinleme
8.3.3.2.4.Soru sorma (açık uçlu sorular, 
irdeleyici sorular, yönlendirici sorular, çoklu 
sorular)
8.3.3.2.5.Hastanın konuya odaklanmasını 
sağlama

8.3.3.3.Görüşme sonrasında

8.3.3.3.1.Herhangi bir yanlış anlamayı 
düzeltme fırsatı vererek hastanın öyküsünün 
doğruluğunu teyit etme
8.3.3.3.2.Hastanın öyküsü gözden geçirme ve 
sorgulanmaya ihtiyaç duyulan yeni bir bilgi 
olup olmadığını belirleme ve düşünme için 
fırsat sağlama
8.3.3.3.3.Hastaya dikkatle dinlediğinizi ve 
ilgilendiğiniz mesajını iletme
8.3.3.3.4.Uygun bir kapanış olanağı yaratma
8.3.3.3.5.Hastanın eklemek istedikleri olup 
olmadığını belirleme
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8.3.3.4.Hastayı bilgilendirme 8.3.3.4.1.En önemli bilgiyi ilk olarak verme

8.3.3.4.2.Hastanın anlayabilceği bir dil 
kullanma (tıbbi terimlerden kaçınma)
8.3.3.4.3.Belirsizlikten kaçınma
8.3.3.4.4.Hastanın sorularına ve 
duygulanımlarına hazır olma

8.3.3.5.Tedaviyi planlama
8.3.3.5.1.Hastanın inançlarını ve kaygılarını 
belirleme ve bunlara değer verme
8.3.3.5.2.Mümkünse tedavi tercihlerini 
belirleme
8.3.3.5.3.Tedavi planı konusunda uzlaşma

8.3.3.6.Görüşme sonrasında hastadan özet 
yapmasını isteme

8.4. Spor Hekimliği Birimlerini 
Yönetme 8.4.1.Zaman Yönetimi

8.4.2.Spor hekimliği birimlerinin tanıtımı
8.4.3.İşleyiş için bilgi teknolojilerinin 
kullanımı
8.4.4.İnsan kaynaklarının planlanması ve 
izlenmesi
8.4.5.Dış birimlerle iletişim 8.4.5.1.Hastane içi iletişim

8.4.5.2.Sağlık Bakanlığı ve birimleri
8.4.5.3.Tabipler Birliği
8.4.5.4.Uzmanlık Dernekleri
8.4.5.5.Sosyal güvenlik Kurumu
8.4.5.6.Özel sigorta şirketleri
8.4.5.7.Özel sağlık merkezleri
8.4.5.8.Spor Fetmeasyonları ve kulüpler
8.4.5.9.Sportif aktivite merkezleri

8.4.6.Birim ihtiyaç analizi, kaynak 
yönetimi ve finansal destek
8.4.7.Devlet memurları kanununu genel 
hatları ile bilme
8.4.8.Spor Hekimliği ile ilgili kanun, 
yönetmelik, tüzük, genelge ve resmi 
yazıları okumayı ve yorumlayarak 
uygulamayı bilme
8.4.9.Genel Yazışma kurallarını bilme
8.4.10.Spor Hekimliği birimlerini 
düzenlemeyi bilme
8.4.11.Spor Hekimliğinde çalışan 
personelin organizasyon şemasını ve görev 
tanımlarını bilme
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8.4.12.Alt ve üst görevlerde çalışan 
personel arasında koordinasyon kurmayı 
bilme
8.4.13.Sağlık Uygulama tebliğini takip 
etmeyi bilme

8.5. Eğitim becerileri
8.5.1.Eğitimle ilgili temel kavramları 
bilme
8.5.2.Eğitim becerilerini öğrenme
8.5.3.Spor ve sağlık konularını hedef 
gruplara uygun olarak verme 8.5.3.1.Sporcu

8.5.3.2.Aile
8.5.3.3.Teknik ekip üyeleri
8.5.3.4.Kulüp yönetimi
8.5.3.5.İlgili diğer gruplara

8.6. Genel sağlık ve Spor 
Hekimliğine özel yasal mevzuat

8.6.1. RADYOLOJİ, RADİYOM VE 
ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER 
FİZYOTERAPİ MÜESSELERİ 
HAKKINDA KANUNU bilme, gelecekte 
oluşabilecek yeni yasal düzenlemeleri 
takip etme Kanun No: 3153 Resmi Gazete 
Tarih:28.4.1937; Sayı: 3591
8.6.2. Tababet ve Şuabatı San’atlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunu bilme, yasal 
düzenlemeleri takip etme Sayısı:1219 R.G. 
Tarihi:04.04.1928 R.G. Sayısı:863
8.6.3. Tıpta Uzmanlık Tüzüğünü bilme, 
yasal düzenlemeleri takip etme.
8.6.4. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ni 
bilme,yasal düzenlemeleri takip etme
8.6.5. Hasta Hakları Uygulaması Genelgesi 
ni bilme, yeni yasal düzenlemeleri takip 
etme
8.6.6. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık 
Uygulama Tebliğini bilme, yasal 
düzenlemeleri takip etme

8.7. Mesleki Bilgiyi Geliştirme ve 
Güncelleme 8.7.1.Güncel yayınları izleme

8.7.2.Mesleki toplantılara katılma
8.7.3.Yeni uygulamaları öğrenme
8.7.4. Sürekli Tıp Eğitimi (STE) alma
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