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Önsöz 

En genel anlamıyla eğitim, “kişilerin kendi yaşantıları ve kasıtlı kültürleme yoluyla davranış değişikliği yaratma süreci” olarak tanımlanabilir 

(Demirel, 2000). Uzmanlık alanı söz konusu olduğunda ise eğitim, ilgili eğitim alanında yeterliğin oluşturulmasını sağlayan süreçtir (TTB Tıpta 

Uzmanlık Çalışma Grubu, 1999). 

Eğitimin tanımında söz edilen davranış değişikliğini oluşturmak ve bireyin yaşantısını zenginleştirmek için yürütülen tüm etkinler "eğitim 

programı" kapsamında değerlendirilir. Yeterli bir uzmanlık eğitimi programı; (1) Ülkenin öncelikli sağlık sorunlarını ve öğrenenlerin 

gereksinimlerini gözeten, (2) Uygun süreçlerle belirlenmiş, izlenebilir hedefleri olan, (3) Rotasyonlar dahil her bölümünden beklentilerin açıkça 

belirlendiği, (4) Hedeflere ulaşıldığının yeterli yöntemlerle ölçmelere tabi tutulduğu, (5) Poliklinik, uygulama alanları ve laboratuvarlar gibi 

öğrenmenin sağlanacağı uygun altyapının tanımlandığı, (6) Öğrenenlerin kendi kendilerine öğrenmelerini teşvik eden bir programdır.  

İzlenebileceği gibi yeterli bir eğitim programı, içerikten çok daha fazlasını içermektedir, içermelidir. Eğitim programının işlevini bilgi alışverişiyle 

sınırlayarak nitelikli eğitimin oluşmasına yardımcı olmak olanaksızdır.  

18 Temmuz 2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği bütün uzmanlık 

dalları için uzmanlık eğitim programlarını gözden geçirme fırsatı da sunmuştur. Bu maksatla kurulan Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanlık 

Eğitimi Müfredat Kurulu yukarıda belirtilen ilkelerle uyumlu uzmanlık eğitimi müfredatını oluşturma çalışmalarını yürütmektedir. Söz konusu 

çalışmalar yürütülürken ihtiyaçların belirlenmesinde Hidroklimatoloji birimlerinin uygulamaları yol gösterici olmuştur. Ülkemizde mevcut 

Hidroklimatoloji polikliniklerine başvuran hasta profilleri ve bu birimlerin kaplıca merkezlerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar dikkate alınarak 

Hidroklimatolojik yöntem ve uygulamaların içinde yer aldığı durumlar, klinik öğrenme gereksinimleri olarak kabul edilmiştir. Akademik ve sosyal 

öğrenme hedefleri Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanı hekimlerin mesleksel uygulama süreçlerinin iş analizi yapılarak belirlenmiştir. 

Programda yer alan rotasyonların belirlenmesinde mini uzmanlar paneli yöntemi uygulanmıştır. Uygulamanın içinde yer alan hekim ve 
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eğiticilerden rotasyon önerileri toplanmış, bu öneriler öneride bulunanların tamamının bşraray geldiği bir toplantıda gerekçeleri ile tartışılmış ve 

son karara varılmış ve rotasyonlardan beklentilerin ne olduğu açıkça belirtilmiştir. Uzmanlık öğrencilerinin kendi kendine öğrenme eylemlerinin 

içinde yer almalarını teşvik eden - zorunlu kılan uygulamalar eğitim programında yer almaktadır.  Ölçme politikalarının ana hatları 

oluşturulmuştur.  

Oluşturulan eğitim programının daha yetkin ve kendi öğrenmeleri üzerinde söz sahibi hekimlerin yetişmesine yardımcı olabilmesi, en büyük 

temennimizidir.  

 

1. GİRİŞ 

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji; başta su (termal, mineralli, düz), çamur (peloid) ve gaz (karbondioksit, radon, hidrojen sülfür) ile iklim 

(güneş ışığı, oksijen ve ozon) gibi fiziko-kimyasal niteliktekiler olmak üzere, farklı ekolojik koşul ve unsurlara maruz kalmanın insan 

organizması üzerindeki etkilerini inceleyen, bunların yararlı ve tedavi edici etkilerini ortamda bulunma veya ortama maruz kalma,  

banyo, içme ve soluma gibi ekolojik ve hidroklimatolojik yöntemlerle amaca uygun sağlık tesislerinde sağlığı koruma, geliştirme veya 

tedavi ve rehabilitasyon amaçlı kullanan klinik tıp alanıdır. 

Alan bu unsurların değerlendirilmesini ve tedavide kullanımı, çekirdek müfredat içeriğinde belirtilen bir dizi hastalığın yönetimi ile bu 

alanla ilgili yönetsel hususların geliştirilmesini ve disiplinlerarası uygulamalarını kapsamaktadır. 
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2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı 

Bu müfredat, 18 Temmuz 2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmeliği madde 24 hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık eğitimin amacı; tıbbi ekoloji ve 

hidroklimatoloji kapsamında değerlendirilen kavram, olgu, kuram ve yöntemler konusunda eğitim sağlamanın yanı sıra, bu 

yöntemlerin uygulama olanaklarının bulunduğu hastalık grupları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayı olanaklı kılmak, bu uzmanlık 

alanı dahilinde mesleğin kusursuz icrasını sağlayacak profesyonel ve yeni bilgi üretimi için ön koşul olan akademik tutum ve 

davranışların edinilmesini teşvik etmek ve bu sayede alanında gerek bilgi, gerek tutum olarak yeterli, güncel gelişmeleri izleyebilen 

ve bunları mesleki uygulamalarına aktarabilen uzman hekimlerin yetişmesini sağlamaktır.  

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık eğitimi yolu ile bu alandaki mevcut bilgi birikiminin yaygınlaştırılmasındaki amaç, 

ülkemizde insan sağlığı ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasıdır. Uzmanlık eğitimi programı yeterliğe dayalıdır. Edinilen 

bilginin zaman geçirmeden uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla uygulamanın içinde öğrenme ilkesi benimsenmiştir. Bu yaklaşım 

uzmanlık öğrencilerinin iletişim becerilerinin artmasını sağlamakta, mesleğin yürütülmesi sırasında sahip olunması gereken 

profesyonel tutum ve davranışların birebir içinde olmalarını, dolayısıyla anılan tutum ve davranışlara doğal şekilde sahip olmalarını 

olanaklı kılmaktadır.  

c. Asistanlık Süreci 

i. Müfredat Haritası: 

a. Müfredatın Şematik Gösterimi 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 7/18



 

8 

8 

TIP FAKÜLTESİ 
MEZUNU PRATİSYEN 

HEKİMLER ARASINDAN 
TUS İLE SEÇİM SÜRECİ

HİDROKLİMATOLOJİ 
EĞİTİMİ

İLERİ HASTALIK 
YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İLGİLİ UZMANLIK 
ALANLARINDA SÜRECİN 

İZLENMESİ EĞİTİMİ

BİLGİ SINAVLARI İLE YILLIK ASİSTAN DEĞERLENDİRMELERİ, MİNİ CEX, OLGU TARTIŞMASI,
DOĞRUDAN GÖZLEM, AKRAN DEĞERLENDİRMESİ, UZMANLIK TEZİ … 

TIBBİ EKOLOJİ VE 
HİDROKLİMATOLOJİ

UZMAN HEKİMİ

 

 

b. Müfredat Haritası 

 

 

ii. Asistanlık süresi :  
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Üç yıllık uzmanlık eğitiminin iki yıl dört ayı anabilim dalı veya eğitim kurumu bünyesinde, sekiz ayı rotasyonlar şeklinde 

düzenlenmiştir.  

Uzmanlık eğitiminin anabilim dalında geçen süresi dört ana dönemden oluşmaktadır. 

Poliklinik Çalışma Dönemi (6 ay): Öğretim üyesi/uzman eğitici gözetiminde Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji polikliniğine 

başvuran hastaların değerlendirilmesi, tanı ve tedavi programlarının belirlenmesi, izlemlerinin yapılması. 

Uygulama Birimi Çalışma Dönemi (6 ay): Öğretim üyesi/uzman eğitici kontrolu ve yönlendirmesinde, uzman gözetiminde 

yardımcı sağlık personeli ile birlikte anabilim dalı/eğitim kurumu bünyesinde bulunan uygulama merkezinde tedavi alan 

hastaların izlenmesi, farklı tedavi uygulamalarının içinde yer alma, egzersiz, masaj ve diğer tamamlayıcı tedavi yöntemleri 

konusunda bilgi edinme. 

Kaplıca veya Kür Merkezi Çalışma Dönemi (4 ay): Farklı hasta ve hastalık gruplarının kontrollü ortamda uygulamalar için 

değerlendirilmesi, uygulama programlarının belirlenmesi, izlemlerinin yapılması. 

Uygulama, Araştırma, Kuramsal Ağırlıklı Eğitim ve Tez Çalışması Dönemi (12 ay): Fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik 

incelemeler için kaynaklardan örnek alma, örnekleri analiz etme/ analize nezaret etme, yürütülen bilimsel çalışmaları 

gözlemleme, katkıda bulunma, olgu sunumlarına katılma, teorik konularda sunum yapma. Uzmanlık öğrencilerinin bu dönem 

içinde uzmanlık alanı ile ilgili kongrelere biri bildiri ile en az iki kez katılımı gereklidir. 

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık eğitimi için yukarıda tanımlanan oranlar kesin, periyodları izafidir. Anılan dönemler 

belirtildiği şekilde kesin ayrımlara tabi tutulmuş bloklar halinde yürütülmeyecek, uygulamanın akışı içinde, 3 yıl içindeki 

oranları muhafaza edilecek şekilde dönem değişiklikleri yaşanacaktır.  

Uzmanlık öğrencilerinin tüm uzmanlık eğitimi süresince yılda 20 hafta, haftada 4-6 saat, toplamda 350 saat olarak 

düzenlenecek kuramsal eğitim toplantılarına hazırlayan, tartışan veya dinleyen olarak katılmaları gereklidir. Eğitimlerde 
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sunulan kuramsal bilgi, alandaki temel kavramların, mekanizmaların ve uygulamaların anlaşılabilmesi için bir temel 

sağlamaktadır. Kuramsal eğitim programı ve bu program içindeki görev dağılımı her eğitim-öğretim yılının başında 

ayrıntılandırılarak anabilim dalı sekreterliği tarafından yayımlanır. 

Rotasyon eğitimlerinin toplam süresi 8 ay olup rotasyonlar uzmanlık eğitiminin ikinci yılı içinde yürütülmektedir.  

İç Hastalıkları Rotasyonu (1 ay): Hidroklimatolojik uygulamalara başvuran hastalarda eşlik eden hastalıkların klinik 

görünümlerinin öğrenilmesine ve genel dahiliye disiplinin bu hastalara yaklaşımlarını izlemek amacıyla bu bilim dalının 

yataklı ve ayaktan hasta bölümlerinde hasta değerlendirme, tedavi planlama ve izlemi ile eğitim faaliyetlerine katılma 

şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Romatoloji Rotasyonu (3 ay): Hidroklimatolojik uygulamaların başlıca endikasyon alanlarından olan romatolojik hastalıkların 

Romatoloji disiplini tarafından izlenme ilkelerinin öğrenilmesi, tedavide bu disiplin tarafından kullanılan ilaçların uygulama 

biçimlerinin izlenmesi ve izlemlerinin bu disiplin ile koordineli sürdürülmesi zorunlu hastaların ayırd edilmesi becerisini 

kazandırmak amacıyla hasta değerlendirme, tedavi planlama ve izlemi ile eğitim faaliyetlerine katılma şeklinde 

gerçekleştirilecektir. 

Deri ve Zührevi Hastalıklar Rotasyonu (1 ay): Hidroklimatolojik uygulamaların başlıca endikasyon alanlarından olan 

dermatolojik hastalıkların Dermatoloji disiplini tarafından izlenme ilkelerinin öğrenilmesi amacıyla hasta değerlendirme, 

tedavi planlama ve izlemi faaliyetlerine katılma şeklinde gerçekleştirilecektir.   

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Rotasyonu (3 ay): Hidroklimatolojik uygulamalara sıklıkla eşlik eden elektroterapi ve egzersiz 

uygulamaları ile kas iskelet rehabilitasyonu uygulamalarının içinde yer alma olanağı sağlamak maksadı ile Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon anabilim dalının yataklı ve ayaktan hasta bölümlerinde hasta değerlendirme, tedavi planlama, uygulama ve 

izlemi ile eğitim faaliyetlerine katılma şeklinde gerçekleştirilecektir. 
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d. Kariyer olasılıkları 

i. Yan Dallar: Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlığı için güncel yönetmelikte tanımlanmış bir yan dal uzmanlığı 

bulunmamaktadır. 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

Kuramsal eğitimler ders, seminer, grup tartışması, olgu sunumu, vb. şeklinde düzenlenmiş olabilir. Bunun yanında uzmanlık 

öğrencilerinin karar verme yetilerini egzersize etmek, kendi karar oluşturma süreçlerini izlemelerine olanak sağlamak maksadı ile 

probleme dayalı öğrenme oturumları düzenlenir. Uzmanlık öğrencilerinin gerçekleştireceği olgu sunumları ve seminerler öğrencilere 

kendi kendine öğrenme fırsatı yaratmak için planlanır. Bu aktivite ile uzmanlık öğrencilerinin amaca yönelik kütüphane araştırması 

yapma, makale değerlendirme ve mevcut kanıtı kıymetlendirme becerilerini artırmak hedeflenir. 

Psikomotor ve tutum becerilerinin öğrenilmesi doğrudan gerçek ortamda, öğretim elemanlarının uzmanlık öğrencilerine rol modelliği ve 

koçluk yapmaları yoluyla sağlanır. 
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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) 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

madde 13 hükümlerine göre eğiticilerin fakültelerde 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi Kanununa göre profesör, doçent ve en az üç yıllık 

uzman olan yardımcı doçent; eğitim ve araştırma 

hastanelerinde ise klinik şefi, şef yardımcısı ve kadro 

unvanına bakılmaksızın profesör veya doçent unvanına sahip 

olmaları gereklidir.  

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık eğitimi verecek 

kurumlarda yukarıdaki paragrafta belirtilen niteliklere sahip 

en az bir eğitici bulunmalıdır.   

Fiziksel Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık eğitimi verecek 

kurumların sahip olması gereken en az fiziksel donanım 

aşağıda belirtilmiştir:  
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(1) Ayaktan hasta izleminin yapılmasına uygun, en az bir 

poliklinik, (2) Balneoterapötik uygulama birimi veya bu birime 

sahip bir merkez ile yapılmış anlaşma (bilimsel işbirliği), (3) 

Yatarak uygulanması gerekmeyen girişimlerin yapılabileceği 

bir uygulama odası, (4) En az bir derslik, (5) Öğretim 

elemanları ve uzmanlık öğrencileri için yeterli sayıda ofis 

odası, (6) Hidroklimatolojik kaynaklardan örnek alma ve 

temel analizlerin gerçekleştirilmesi için gerekli laboratuar 

donanımı veya bu yeteneğe sahip bir laboratuar ile yapılmış 

anlaşma (bilimsel işbirliği) 

Portföy  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık eğitimi verecek 

kurumların aşağıda belirtilen hasta ve uygulama zenginliğine 

sahip olmaları beklenir. Verilen liste Tıbbi Ekoloji ve 

Hidroklimatoloji Uzmanı hekimlerin çalıştıkları birimlerin 

poliklinik kayıtları ve bu alanda yapılmış olan bilimsel yayınlar 

ölçüt alınarak belirlenmiştir. 

Hastalık çeşitleri: Dejeneratif eklem hastalıkları, 

Osteoartritler, Eklemin diğer bozuklukları,  

Yumuşak doku bozuklukları (Bursopatiler, Omuz lezyonları, 

Entezopatiler, Fibromyalji), Kas problemleri, tuzak 
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nöropatileri, Sinovya ve tendon bozuklukları, İnflamatuvar 

artritler, İnflamatuvar poliartropatiler (Romatoid artrit, 

Psöriyatik ve enteropatik artrit, Gut, Kristal artropatileri, 

Artropatiler diğer), Spondilopatiler (Ankilozan spondilit, 

İnflamatuvar spondilopatiler,diğer), Dorsopatiler 

Spondiloz, Diğer dorsopatiler ( Boyun disk bozuklukları,  Diğer 

omurlar arası disk bozuklukları, Dorsopatiler, Dorsalji) 

Şekil bozukluğu yapan kas iskelet hastalıkları (Kifoz ve lordoz,  

Skolyoz, Şekil bozukluğu yapan dorsopatiler), Metabolik 

kemik hastalıkları, Osteoporoz, Osteomalazi 

Tanısı İlgili uzmanlar tarafından konulmuş, balneoterapi 

uygulanabilen hastalıklar [Dermatolojik hastalıklar ( Psoriasis, 

atopik dermatit ,seboreik dermatit, irritan kontakt dermatit , 

akne ), Kalp damar hastalıkları (Periferik damar hastalıkları, 

hipertansiyon ), Ürogenital hastaıklar (Ürolithiasis, pelvik 

inflamatuvar hastalıklar , Diğer (Diabetik nöropati)] 

Hastalıkların tanı ve değerlendirmesi için her hekimin 

kullandığı genel sistemik değerlendirme ve muayene ile  

immünoloji ve radyolojik görüntüleme gibi laboratuar testleri 

Özel test ve muayene yöntemleri : Adale testi, Eklem hareket 

açıklığı ölçümü, Günlük yaşam aktiviteleri testi, Postur Analizi 
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Ayaktan veya Yatarak Uygulanabilen İlaç Dışı Yöntemler:  

Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi, Tetik nokta/tendon 

kılıfı/ligament enjeksiyonu, Coldpack, Fango (lokal), Hotpack, 

Girdap banyosu, Kontrast banyo, Sauna ve tazyikli duş, 

Stangerbath, Su içi basınçlı masaj, Su içi egzersiz, Eklem 

enjeksiyonları, Eklem hareket açıklığı egzersizi, Ortez 

düzenlemeleri 

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

Uzmanlık öğrencilerinin bilişsel beceri hedeflerinde yeterlilik sağlayıp sağlamadıklarının kararına yardımcı olmak ve uzmanlık 

öğrencilerine eğitimleri ve kazanımları hakkında geri bildirim sağlamak maksadı ile eğitimleri süresince ölçmeler uygulanır. 

Ölçmeler yazılı ve sözlü sınav çeşitleri gibi klasik veya olgu tartışması, portfolyo oluşturma, paylaşılabilen özdeğerlendirme 

günlükleri, akran değerlendirmeleri gibi alternatif yöntemlerden bir veya bir kaçı seçilerek gerçekleştirilir. Psikomotor ve 

tutum beceri hedeflerine ulaşıldığını belirlemek için kontrol listesi, yardımlı veya doğrudan gözlem, mini-CEX, poliklinik ve 

hasta kayıtlarının değerlendirilmesi ve grup oturumu gibi araçlar kullanılır. Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık eğitimi sonunda 

bitirme sınavına girebilmeleri için uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur (Tıpta 

ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği madde 28). Tezi kabul edilen uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi bitirme 
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sınavına girmeye hak kazanır. Söz konusu sınav mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır 

(Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği madde 29). 

ii. Karne 

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık öğrencilerinin eğitimi süresince gerçekleştireceği tüm teorik ve pratik etkinliklerin 

işlenip onaylanacağı bir eğitim karnesi düzenlenir. Eğitim karnesi, uzmanlık eğitimi süresince icra edilmesi zorunlu en az 

uygulamaların gösterildiği genişletilmiş müfredatı içermektedir. 

UYGULAMA EN AZ SAYI 

Su örneği alınması 2 

Termomineral su örneğine göre tıbbi değerlendirme raporu yazılması 25 

Kaplıcaya hasta sevki için epikriz hazırlama 20 

Peloid uygulaması 20 

Kür planlaması yapma 20 

Balneoterapi hastası izlemi yapma 50 

Poliklinikte hasta muayenesi 200 

Konsültasyon istemi 25 

Farmakolojik tedavi düzenleme 100 

Danışmanlık verme 40 

Eklem içi enjeksiyon 10 

Yumuşak doku enjeksiyonu 20 

Sinovyal sıvı aspirasyonu 10 
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Makale sunumu 5 

Olgu sunumu 10 

Makale yazımı 1 

Bildiri sunumu 1 

Bilimsel toplantı katılımı 2 

Seminer sunumu 10 

İç hastalıkları rotasyonu 1 ay 

Akran geribildirimi verme 4 

Öz değerlendirme raporu hazırlama 3 

Romatoloji rotasyonu 3 ay 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon rotasyonu 3 ay 

Dermatoloji rotasyonu 1 ay 

 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanlık eğitiminin sonunda uygulanacak karar verdirici ölçmeyle ilgili değerlendirme ölçütleri 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 30 ncu maddesinde belirtilmiştir. Buna göre üç yıllık uzmanlık eğitimi 

süresi sonunda çekirdek müfredatta belirtilmiş bulunan uygulamaları tamamladığını uzmanlık karnesindeki kayıtlarla belgeleyebilen, 

rotasyonlarını tamamlamış, tezi kabul edilmiş ve uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olmuş uzmanlık öğrencileri, Tıbbi 

Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanı ünvanı almaya hak kazanırlar. 
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8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri 

 Uzmanlık eğitimi süresince uzmanlık öğrencilerine uygun olan her zaman ve koşulda sürekli geri bildirim sağlanması esastır. Kural 

olarak yapılan her ölçme sonrası uzmanlık öğrencilerine sözlü veya yazılı geri bildirim verilir. Bu geribildirimlerin yanı sıra Tıpta ve Diş 

Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 25 nci maddesi uyarınca eğitim sorumluları ve uzmanlık öğrencileri tarafından resmi 

geribildirim sağlanır. Eğitim sorumluları tarafından uzmanlık öğrencilerine eğitim süreçlerindeki başarımları ile göreve bağlılık, 

çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri, meslek ahlakları hakkında; uzmanlık öğrencileri tarafından da eğitim kurumuna verilen 

eğitimlerin nitelik ve niceliği hakkında yazılı geri bildirim sağlanır. Uzmanlık öğrencilerine verilecek olan geribildirim, birim 

sorumluları tarafından altı ayda bir oluşturulur ve uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydedilir. Uzmanlık öğrencilerinin geri 

bildirimleri ise yıllık olarak oluşturulup uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydedilir.  

 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanlık eğitimi müfredatı eğitim kurumları tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirilir ve 

varsa değişiklik önerileri Tıpta Uzmanlık Kuruluna yapılır. Müfredatın ileri gözden geçirilmesi her 5 yılda bir, Türk Kaplıca Tıbbı ve 

Balneoloji Derneği Eğitim Komisyonu tarafından yapılır ve gözden geçirme raporu Tıpta Uzmanlık Kuruluna sunulur.  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Hastalık Tanı ve Tedavisi Hastalık Bilgisi Hastalıkları tanır Tanı oluşturur

Alanı ile ilgili kas iskelet hastalıklarının (Behçet hastalığı, Fibromiyalji, Kristal Artropatileri, Mekanik 
Ağrılar, Osteoartrit, Osteoporoz, Periartritler, RA, SLE, Spondilartropatiler, Vaskülitler, gibi) temel 
epidemiyolojik özelliklerini sıralar.
Alanı ile ilgili dermatolojik hastalıkların (Akne, Psöriasis, Atopik dermatit, Ürtiker gibi) temel 
epidemiyolojik özelliklerini sıralar
Alanı ile ilgili gastrointestinal hastalıkların (Fonksiyonel Sindirim Sistemi ve Hepatobilier Hastalıklar 
gibi) temel epidemiyolojik özelliklerini sıralar
Alanı ile ilgili genitoüriner hastalıkların (Ürolithiasis, Kronik prostatit ve diğer üriner enfeksiyonlar, 
Mesane Disfonksiyonları, Siklus bozukluğu, Sterilite, Kronik inflamatuvar pelvik hastalık gibi) temel 
epidemiyolojik özelliklerini sıralar
Alanı ile ilgili solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının (Bronşial Asthma , KOAH, Hipertansiyon, 
Hipertansif Kriz, Miyokard İnfarktüsü, Non-oklüziv Periferik Damar Hastalıkları gibi) temel 
epidemiyolojik özelliklerini sıralar
Alanı ile ilgili nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların (İnmeler, Kronik Yorgunluk Sendromu, Nöropatik 
Ağrılar, RSD, Tuzak Nöropatileri, Depresyon) temel epidemiyolojik özelliklerini sıralar
Alanı ile ilgili endokrin ve metabolik hastalıkların (Diabetes Mellitus, Gut, Hipotiroidi, Hipertiroidi, 
Hiperlipidemiler, Metabolik Sendrom, Obezite, Osteoporoz, Osteomalazi gibi) temel epidemiyolojik 
özelliklerini sıralar
Alanı ile ilgili diğer hastalıkların (Anemiler, Kronik Sinüzit, Farenjit ve Rinit gibi ) temel epidemiyolojik 
özelliklerini sıralar
Alanı ile ilgili kas iskelet hastalıklarının (Behçet hastalığı, Fibromiyalji, Kristal Artropatileri, Mekanik 
Ağrılar, Osteoartrit, Osteoporoz, Periartritler, RA, SLE, Spondilartropatiler, Vaskülitler, gibi) temel 
patofizyolojik mekanizmalarını tarif
Alanı ile ilgili dermatolojik hastalıkların (Akne, Psöriasis, Atopik dermatit, Ürtiker gibi) temel 
patofizyolojik mekanizmalarını tarif eder
Alanı ile ilgili gastrointestinal hastalıkların (Fonksiyonel Sindirim Sistemi ve Hepatobilier Hastalıklar 
gibi) temel patofizyolojik mekanizmalarını tarif eder
Alanı ile ilgili ürolojik hastalıkların (Ürolithiazis, Kronik üriner enfeksiyonlar, Mesane Disfonksiyonları, 
Siklus bozukluğu, Sterilite, Kronik inflamatuvar pelvik hastalık gibi) temel patofizyolojik 
mekanizmalarını tarif eder
Alanı ile ilgili solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının (Bronşial Asthma , KOAH, Hipertansiyon, 
Hipertansif Kriz, Miyokard İnfarktüsü, Non-oklüziv Periferik Damar Hastalıkları gibi) temel 
patofizyolojik mekanizmalarını tarif eder
Alanı ile ilgili nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların (İnmeler, Kronik Yorgunluk Sendromu, Nöropatik 
Ağrılar, RSD, Tuzak Nöropatileri, Depresyon) temel patofizyolojik mekanizmalarını tarif eder
Alanı ile ilgili endokrin ve metabolik hastalıkların (Diabetes Mellitus, Hipotiroidi, Hipertiroidi, Metabolik 
Sendrom, Obezite, Osteomalazi) temel patofizyolojik mekanizmalarını tarif eder
Alanı ile ilgili diğer hastalıkların (Anemiler, Kronik Sinüzit, Farenjit ve Rinit gibi ) temel patofizyolojik 
mekanizmalarını tarif eder
Alanı ile ilgili kas iskelet hastalıklarının (Behçet hastalığı, Fibromiyalji, Kristal Artropatileri, Mekanik 
Ağrılar, Osteoartrit, Osteoporoz, Periartritler, RA, SLE, SpA, Vaskülitler, gibi) başlıca klinik belirti ve 
bulgularını tarif eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Alanı ile ilgili dermatolojik hastalıkların (Akne, Psöriasis, Atopik dermatit, Ürtiker gibi) başlıca klinik 
belirti ve bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili gastrointestinal hastalıkların (Fonksiyonel Sindirim Sistemi ve Hepatobilier Hastalıklar) 
başlıca klinik belirti ve bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili ürolojik hastalıkların (Ürolithiazis, Kronik üriner enfeksiyonlar, Mesane Disfonksiyonları, 
Siklus bozukluğu, Sterilite, Kronik inflamatuvar pelvik hastalık gibi) başlıca klinik belirti ve bulgularını 
tarif eder
Alanı ile ilgili solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının (Bronşial Asthma , KOAH, Hipertansiyon, 
Hipertansif Kriz, Miyokard İnfarktüsü, Non-oklüziv Periferik Damar Hastalıkları gibi) başlıca klinik 
belirti ve bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların (İnmeler, Kronik Yorgunluk Sendromu, Nöropatik 
Ağrılar, RSD, Tuzak Nöropatileri, Depresyon) başlıca klinik belirti ve bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili endokrin ve metabolik hastalıkların (Diabetes Mellitus, Hipotiroidi, Hipertiroidi, Metabolik 
Sendrom, Obezite, Osteomalazi) başlıca klinik belirti ve bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili diğer hastalıkların (Anemiler, Kronik Sinüzit, Farenjit ve Rinit gibi) başlıca klinik belirti ve 
bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili kas iskelet hastalıklarının (Behçet hastalığı, Fibromiyalji, Kristal Artropatileri, Mekanik 
Ağrılar, Osteoartrit, Osteoporoz, Periartritler, RA, SLE, SpA, Vaskülitler, gibi) başlıca klinik muayene 
bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili dermatolojik hastalıkların (Akne, Psöriasis, Atopik dermatit, Ürtiker gibi) başlıca klinik 
muayene bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili gastrointestinal hastalıkların (Fonksiyonel Sindirim Sistemi ve Hepatobilier Hastalıklar 
gibi) başlıca klinik muayene bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili ürolojik hastalıkların (Ürolithiazis, Kronik üriner enfeksiyonlar, Mesane Disfonksiyonları, 
Siklus bozukluğu, Sterilite, Kronik inflamatuvar pelvik hastalık gibi) başlıca klinik muayene bulgularını 
tarif eder
Alanı ile ilgili solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının (Bronşial Asthma , KOAH, Hipertansiyon, 
Hipertansif Kriz, Miyokard İnfarktüsü, Non-oklüziv Periferik Damar Hastalıkları gibi) başlıca klinik 
muayene bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların (İnmeler, Kronik Yorgunluk Sendromu, Nöropatik 
Ağrılar, RSD, Tuzak Nöropatileri, Depresyon) başlıca klinik muayene bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili endokrin ve metabolik hastalıkların (DM, Hipotiroidi, Hipertiroidi, Metabolik Sendrom, 
Obezite, Osteomalazi) başlıca klinik muayene bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili diğer hastalıkların (Anemiler, Kronik Sinüzit, Farenjit ve Rinit gibi) başlıca klinik muayene 
bulgularını tarif eder
Alanı ile ilgili kas iskelet hastalıklarının (Behçet hastalığı, Fibromiyalji, Kristal Artropatileri, Mekanik 
Ağrılar, Osteoartrit, Osteoporoz, Periartritler, RA, SLE, SpA, Vaskülitler, gibi) tanısında kullanılan 
laboratuvar yöntemlerini sıralar
Alanı ile ilgili dermatolojik hastalıkların (Akne, Psöriasis, Atopik dermatit, Ürtiker gibi) tanısında 
kullanılan laboratuvar yöntemlerini sıralar
Alanı ile ilgili gastrointestinal hastalıkların (Fonksiyonel Sindirim Sistemi ve Hepatobilier Hastalıklar 
gibi) tanısında kullanılan laboratuvar yöntemlerini sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Alanı ile ilgili ürolojik hastalıkların (Ürolithiazis, Kronik üriner enfeksiyonlar, Mesane Disfonksiyonları, 
Siklus bozukluğu, Sterilite, Kronik inflamatuvar pelvik hastalık gibi) tanısında kullanılan laboratuvar 
yöntemlerini sıralar
Alanı ile ilgili solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının (Bronşial Asthma , KOAH, Hipertansiyon, 
Hipertansif Kriz, Miyokard İnfarktüsü, Non-oklüziv Periferik Damar Hastalıkları gibi) tanısında 
kullanılan laboratuvar yöntemlerini sıralar
Alanı ile ilgili nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların (İnmeler, Kronik Yorgunluk Sendromu, Nöropatik 
Ağrılar, RSD, Tuzak Nöropatileri, Depresyon) tanısında kullanılan laboratuvar yöntemlerini sıralar
Alanı ile ilgili endokrin ve metabolik hastalıkların (DM, Hipotiroidi, Hipertiroidi, Metabolik Sendrom, 
Obezite, Osteomalazi) tanısında kullanılan laboratuvar yöntemlerini sıralar
Alanı ile ilgili diğer hastalıkların (Anemiler, Kronik Sinüzit, Farenjit ve Rinit gibi ) tanısında kullanılan 
laboratuvar yöntemlerini sıralar
Verilen olgu için eldeki klinik bulguları yorumlar
Verilen olgu için eldeki laboratuvar bulgularını yorumlar
Verilen olgu için klinik ve laboratuvar bulguları temelinde ön tanı listesi oluşturur
Verilen olgu için oluşturduğu ön tanı listesine diğer hastalıkları neden dahil etmediğini elindeki verilere 
dayanarak nedenselleştirerek açıklar
Ön tanı listesinden kesin tanıyı nasıl oluşturacağını açıklar

Tedavi planlar Yöntem seçer
Tanısı kesinleştirilmiş olguda güncel tedavi seçeneklerini (medikal, girişimsel, hidroklimatolojik) sıralar
Tanısı kesinleştirilmiş olguda uygun tedavi seçeneğini belirlemede etkili koşulları (hastanın tıbbi, sosyal, 
çevresel koşulları) sıralar
Seçtiği tedaviyi uygular
Alanı ile ilgili hastalıklarda seçtiği yöntemin yararlarını tartışır
Tedavi izlemine göre uygulamasına devam etme ve değiştirme kararını oluşturur

Tanıya Yardımcı Test 
Bilgisi

Hastalık tanısını 
oluştururken 
laboratuvar testlerini 
etkin kullanır

Tanı amaçlı testleri 
kullanır Alanı ile ilgili hastalıkların tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sıralar

Alanı ile ilgili hastalıkların tanısında kullanılan testlerin mekanizmalarını açıklar
Alanı ile ilgili hastalıkların ayırıcı tanısında laboratuvarın yerini tartışır

Tanı amaçlı testlere 
değer belirler

Alanı ile ilgili hastalıkların tanısında kullanılan laboratuvar testlerinin tanısal değerini (prediktif değerleri, 
yalancı negatiflik ve pozitiflik durumları) tartışır
Alanı ile ilgili hastalıkların tanısında kullanılan laboratuvar testlerinin maliyet etkinliğini (tanıda, izlemde, 
survey iyileştirmede) tartışır
Verilen durum için uygun laboratuvar testini / testlerini seçer

Test sonucunu 
değerlendirir Verilen durum için elde ettiği test sonucunu değerlendirir / yorumlar

Verilen durum için elde ettiği test sonucu bağlamında tanı kararını nasıl oluşturduğunu tarif eder

Tedavi Bilgisi Hastalıkları tedavi eder
Uygun tedavi ajanını 
seçer

Alanı ile ilgili kas iskelet hastalıklarının (Behçet hastalığı, Fibromiyalji, Kristal Artropatileri, Mekanik 
Ağrılar, Osteoartrit, Osteoporoz, Periartritler, RA, SLE, SpA, Vaskülitler, gibi) güncel tedavi ilkelerini 
sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Alanı ile ilgili dermatolojik hastalıkların (Akne, Psöriasis, Atopik dermatit, Ürtiker gibi) güncel tedavi 
ilkelerini sıralar
Alanı ile ilgili gastrointestinal hastalıkların (Fonksiyonel Sindirim Sistemi ve Hepatobilier Hastalıklar 
gibi) güncel tedavi ilkelerini sıralar
Alanı ile ilgili genitoüriner hastalıkların (Ürolithiasis, Kronik prostatit ve diğer üriner enfeksiyonlar, 
Mesane Disfonksiyonları, Siklus bozukluğu, Sterilite, Kronik inflamatuvar pelvik hastalık gibi) güncel 
tedavi ilkelerini sıralar
Alanı ile ilgili solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının (Bronşial Asthma , KOAH, Hipertansiyon, 
Hipertansif Kriz, Miyokard İnfarktüsü, Non-oklüziv Periferik Damar Hastalıkları gibi) güncel tedavi 
ilkelerini sıralar
Alanı ile ilgili nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların (İnmeler, Kronik Yorgunluk Sendromu, Nöropatik 
Ağrılar, RSD, Tuzak Nöropatileri, Depresyon gibi) güncel tedavi ilkelerini sıralar
Alanı ile ilgili endokrin ve metabolik hastalıkların (Diabetes Mellitus, Gut, Hipotiroidi, Hipertiroidi, 
Hiperlipidemiler, Metabolik Sendrom, Obezite, Osteoporoz, Osteomalazi gibi) güncel tedavi ilkelerini 
sıralar
Alanı ile ilgili diğer hastalıkların (Anemiler, Kronik Sinüzit, Farenjit ve Rinit gibi ) güncel tedavi 
ilkelerini sıralar
Alanı ile ilgili kas iskelet hastalıklarının (Behçet hastalığı, Fibromiyalji, Kristal Artropatileri, Mekanik 
Ağrılar, OA, Osteoporoz, Periartritler, RA, SLE, SpA, Vaskülitler, gibi) tedavisinde kullanılan 
hidroklimatolojik yöntemleri tarif eder
Alanı ile ilgili dermatolojik hastalıkların (Akne, Atopik Dermatit, Ürtiker, Psöriazis gibi) tedavisinde 
kullanılan hidroklimatolojik yöntemleri tarif eder
Alanı ile ilgili gastrointestinal hastalıkların (Fonksiyonel Sindirim Sistemi ve Hepatobilier Hastalıklar 
gibi) tedavisinde kullanılan hidroklimatolojik yöntemleri tarif eder
Alanı ile ilgili genitoüriner hastalıkların (Ürolithiazis, Kronik üriner enfeksiyonlar, Mesane 
Disfonksiyonları, Siklus bozukluğu, Sterilite, Kronik inflamatuvar pelvik hastalık gibi) tedavisinde 
kullanılan hidroklimatolojik yöntemleri tarif eder
Alanı ile ilgili solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının ( Bronşial Asthma , KOAH, Hipertansiyon, 
Hipertansif Kriz, Miyokard İnfarktüsü, Non-oklüziv Periferik Damar Hastalıkları gibi) tedavisinde 
kullanılan hidroklimatolojik yöntemleri tarif eder
Alanı ile ilgili nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların (İnmeler, Kronik Yorgunluk Sendromu, Nöropatik 
Ağrılar, RSD, Tuzak Nöropatileri, Depresyon gibi) tedavisinde kullanılan hidroklimatolojik yöntemleri 
tarif eder
Alanı ile ilgili endokrin ve metabolik hastalıkların (Diabetes Mellitus, Gut, Hipotiroidi, Hipertiroidi, 
Hiperlipidemiler, Metabolik Sendrom, Obezite, Osteoporoz, Osteomalazi gibi) tedavisinde kullanılan 
hidroklimatolojik yöntemleri tarif eder
Alanı ile ilgili diğer hastalıkların (Anemiler, Kronik Sinüzit, Farenjit ve Rinit gibi ) tedavisinde kullanılan 
hidroklimatolojik yöntemleri tarif eder
Alanı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları sınıflandırarak sayar
Analjezik ve non-steroidal ilaçların etki mekanizmalarını tarif eder
Analjezik ve non-steroidal ilaçların endikasyon ve kontrendikasyonlarını sıralar
Analjezik ve non-steroidal ilaçların yan etkilerini tarif eder
Kortikosteroidlerin etki mekanizmalarını tarif eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kortikosteroidlerin endikasyon ve kontrendikasyonlarını sıralar
Kortikosteroidlerin yan etkilerini tarif eder
Hastalık gidişini değiştirici antiromatizmal ilaçların (kininler, anti-TNF ve diğer yeni kuşak ilaçlar dahil) 
etki mekanizmalarını tarif eder
Hastalık gidişini değiştirici antiromatizmal ilaçların (kininler, anti-TNF ve diğer yeni kuşak ilaçlar dahil) 
endikasyon ve kontrendikasyonlarını sıralar
Hastalık gidişini değiştirici antiromatizmal ilaçların (kininler, anti-TNF ve diğer yeni kuşak ilaçlar dahil) 
yan etkilerini tarif eder
Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların (bisfosfonatlar, kalsitonin, selektif estrojen reseptör 
modülatörleri, mineraller [stronsiyum ve kalsiyum] ve vitaminler [D vitamini], hormonlar) etki 
mekanizmalarını tarif eder
Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların (bisfosfonatlar, kalsitonin, selektif estrojen reseptör 
modülatörleri, mineraller [stronsiyum ve kalsiyum] ve vitaminler [D vitamini], hormonlar) endikasyon ve 
kontrendikasyonlarını sıralar
Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların (bisfosfonatlar, kalsitonin, selektif estrojen reseptör 
modülatörleri, mineraller [stronsiyum ve kalsiyum] ve vitaminler [D vitamini], hormonlar) istenmeyen 
etkilerini tarif eder.
Verilen durum için uygun tedavi ajanını seçer

Tedaviyi yürütür Verilen durum için yaptığı tedavi planını uygular
Verilen durumda ek yakınma ve mevcut tedavi varsa bu tedaviler için izlem planı hazırlar
Verilen durum için ortaya çıkması olası akut durumları sınıflar
Verilen durum için ortaya çıkması olası akut durumlar için müdahale/tedavi ilkelerini tarif eder
Yürüttüğü bütün tedavi faaliyetleri için hastanın bilgilendirilmiş onamını alır

Komplikasyonlara 
müdahale eder

Uyguladığı tedaviler sırasında tedaviye bağlı ortaya çıkması olası yan etki ve komplikasyonları (hayatı 
tehdit eden durumlar dahil) gözden geçirir
Tedaviye bağlı yan etki ve komplikasyon ortaya çıkması durumunda uygulayacağı güncel tedavi ve 
müdahale şemalarını tarif eder

Hastayı yönlendirir
Verilen durumda hastanın üst uzmanlık dalına veya başka disipline yönlendirilmesinin gerekip 
gerekmediğini değerlendirir
Yaptığı değerlendirmeye hastaya uygun bir dille açıklar
Gerekli durumda yönlendirdiği bölüm ile kendi elindeki hasta bilgisini uygun biçimde paylaşarak hastayı 
gerekli bölüme yönlendirir

Tedaviye Yardımcı Test 
Bilgisi Tedavi izlemi yapar Tedavi etkinliğini izler Tedavi etkinliğinin nasıl izlenmesi gerektiğini tarif eder

Tedavi etkinliğinin izlenmesinde kullanılan klinik testleri tarif eder
Tedavinin etkinliğinin izlenmesinde kullanılan laboratuvar testlerini sayar
Tedavi etkinliğinin izlenmesi için uygun kontrol aralıklarını belirler
Uygun yöntemleri kullanarak verilen durum için tedavi etkinliğini izler

Tedavinin istenmeyen 
etkilerini izler Tedavi ajanlarının yan etkilerinin laboratuvara nasıl yansıdığını tarif eder

Verilen durum için kullanılan tedavi ajanının güvenli izlemi için uygulanması gereken testleri 
nedenselleştirerek sayar
Verilen durum için uygun izlem test aralıklarını belirler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Verilen durum için uygun test yöntemleri ve uygun izlem aralığı kullanarak doğru bir tedavi izlemi 
yürütür

Terapötik Girişim 
Becerisi

Terapötik girişimde 
bulunur

Uygun terapötik 
girişimi seçer

Terapötik girişim yöntemlerini (sinovyal sıvı aspirasyonu, eklem içi injeksiyon, yumuşak doku 
infiltrasyonu, ...) sayar.
Terapötik girişim yöntemlerinin uygulanma ilkelerini açıklar
Terapötik girişimin yapılış biçimini tarif ederek gösterir
Verilen olgu için uygun terapötik girişimi seçer
Terapötik girişimlere bağlı komplikasyonları tarif eder
Terapötik girişimlere bağlı komplikasyonlara müdahale ilkelerini tarif eder

Terapötik girişim 
uygular Verilen olgu için seçtiği terapötik girişimi açıklar

Verilen olguda seçtiği uygun terapötik girişimi rehbere uygun biçimde uygular

Balneolojik Uygulamalar Temel Balneoloji Bilgisi
Temel Hidroklimatoloji 
Bilgisini Kullanır

Hidroklimatoloji 
kavramını koruma ve 
tedavi bağlamında 
değerlendirir Hidroklimatoloji kavramını tanımlar

Hidroklimatoloji kavramında yer alan unsurları sıralar
Hidroklimatolojik unsurlara maruz kalmanın organizma üzerindeki etkilerini sıralar
Hidroklimatolojik unsurlara maruz kalmanın sağlık hizmetleri bağlamında kullanımını tartışır
Hidroklimatolojik unsurların sağlıklı kullanım ilkelerini açıklar

Hidroklimatolojik 
unsurları değerlendirir Mineralli Suları Değerlendirir

Mineralli su tanımını yapar
Mineralli suları sınıflar
Sınıflamaya göre mineralli suların endikasyon ve etki mekanizmalarını tarif eder
Mineralli suların mikrobiyolojik inceleme ilkelerini tarif eder
Mineralli suların kimyasal inceleme ilkelerini tarif eder
Mineralli suların fiziksel inceleme ilkelerini tarif eder
Mineralli suların klinik değerlendirme ilkelerini tarif eder
Tıbbi Çamurları değerlendirir
Tıbbi çamurları (Peloidler) tanımlar
Peloidleri sınıflar
Sınıflamaya göre peloidlerin endikasyon ve etki mekanizmalarını tarif eder
Peloidlerin fiziksel inceleme ilkelerini tarif eder
Peloidlerin kimyasal inceleme ilkelerini tarif eder
Peloidlerin mikrobiyolojik inceleme ilkelerini tarif eder
Peloidlerin klinik değerlendirme ilkelerini tarif eder
Klimatolojik unsurları değerlendirir
Klimatolojik unsurların tanımını yapar
Klimatolojik unsurlarla yapılan tedavileri (talassoterapi, helioterapi, psammoterapi, speleoterapi, iklim 
odası, ozon, UV, oksijen terapi, karboksiterapi, infraruj) tanımlar
Klimatolojik unsurların değerlendirme ilkelerini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Balneolojik Uygulama 
Becerisi

Hidroklimatolojik 
unsurları değerlendirir

Hidroklimatolojik 
unsurların laboratuvar 
değerlendirmelerini 
yorumlar Hidroklimatolojik unsurlardan uygun örnek alır

Hidroklimatolojik unsurdan elde edilen inceleme sonuçlarını yorumlar
İnceleme sonucu temelinde hidroklimatolojik unsur için endikasyon listesi oluşturur
İnceleme sonucu temelinde hidroklimatolojik unsur için uygulama şekli önerir
Yaptığı değerlendirmeleri uygun biçimde raporlar

Hidroklimatolojik 
tedavileri uygular

Hidroklimatolojik 
tedavileri tanımlar Balneoterapi yöntemlerini tanımlar

Doğal termal ve mineralli sularla, gazlarla, çamurlarla ve yerinde yapılan banyo ve paket uygulamalarını 
tarif eder
Doğal termal ve mineralli sularla, gazlarla, çamurlarla ve yerinde yapılan banyo ve paket uygulama 
tekniklerini tarif eder
Bitkisel ve kimyasal maddeler eklenmiş sular ve çamurlarla yapılan banyo ve paket uygulamalarını tarif 
eder
Paketlenmiş mineralli sular, tuzlar, çamurlar, kum ve deniz ürünleri ile yapılan uygulamaları tarif eder
Yerinde veya şişelenmiş mineralli sularla yapılan içme uygulamalarını tarif eder
Mineralce zengin olmayan sularla yapılan prevantif, terapötik ve rehabilitatif uygulamaları (hidroterapi) 
tarif eder
Balneoterapi uygulamaları için endikasyon ve kontrendikasyonları sıralar
Balneoterapi yöntemlerinin etki mekanizmalarını tartışır
Balneoterapiye bağlı ortaya çıkması muhtemel istenmeyen etkileri tarif eder
Klimaterapi yöntemlerini tanımlar
Klimaterapötik unsurlarla yapılan tedavi uygulamalarını tarif eder
Klimaterapötik unsurlarla yapılan tedavilerde uygulama tekniklerini tarif eder
Klimaterapi için endikasyon ve kontrendikasyonları sıralar
Klimaterapi yöntemlerinin etki mekanizmalarını tartışır
Klimaterapiye bağlı ortaya çıkması muhtemel istenmeyen etkileri tarif eder
Hidroklimatolojik tedavilerde yapılan ek/tamamlayıcı uygulamaları tanımlar
Masaj, egzersiz, diyet, hamam ve sauna, sağlık eğitimi gibi hidroklimatolojik uygulamalara sıklıkla eşlik 
eden girişimleri tanımlar
Bu girişimlerin tedaviye yapacağı katkıları sıralar
Bu girişimlerle ilgili teknik özellikleri ve uygulama biçimlerini tarif eder

Hidroklimatojik tedavi 
uygular Verilen durum için uygun hidroklimatolojik tedavi unsurunu seçer

Verilen durum için uygun hidroklimatolojik tedavi yöntemini seçer
Verilen durum için uygun hidroklimatolojik tedavi uygulamasını şemalaştırır
Verilen durum için seçtiği uygulama şemasını hastanın patolojisi, eşlik eden klinik durumları, sosyal 
durumu ve özel koşulları temelinde nedenselleştirerek yorumlar
Uygulama yaptığı hastalar için kür öncesi ve kür sonrası izlem planlarını tartışır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilimsel Yöntem 
Kullanımı ve Akademik 
Görevler Araştırma Bilgisi Araştırma planlar Hipotez oluşturur Bilimsel kanıtı tarif eder

Bilimsel kanıt üretiminde araştırmanın önemini tartışır
Araştırma yöntemlerini sınıflar
Verilen durum için doğru araştırma sorusu oluşturur

Proje oluşturur Veriyi tanımlar
Veri toplama araçlarını tarif eder
Örneklemi tanımlar
Uygun örneklemin nasıl sağlanacağını belirtir
Veri değerlendirmede kullanılan istatistik yöntemleri tarif ederek sınıflandırır
Verilen durum için doğru araştırma projesi oluşturur

Etik kurallara uyar
Etik kurul başvurusu 
hazırlar Araştırma etik kurulları ile ilgili yasal çerçeveyi tarif eder

Etik kurul başvurusunun nasıl yapıldığını açıklar
Verilen araştırma projesi için etik kurul başvurusu gerekliğini değerlendirir

Araştırma Becerisi Araştırma yönetir Proje yürütür Verilen durum için araştırma projesi hazırlar
Uygun veri toplama araçlarını hazırlar
Uygun örneklem büyüklüğünü hesaplar
Veri toplar
Toplanan veriler için doğru istatistiksel yöntemi seçer ve uygular
Elde ettiği sonuçları yazılı ve görsel olarak sunar

Proje değerlendirir Verilen durum için kaynak taraması yapar
Elde ettiği verileri kaynak taraması ile kıyaslayarak kendi sonuçlarını yorumlar
Çalışma eksiklerini belirleyerek tartışır
Yorumu ile birlikte araştırma sonucu sunar

Araştırma değerlendirir
Araştırma sonucu 
değerlendirir Araştırma sonuç raporlarının/makalelerin değerlendirme ilke ve basamaklarını tarif eder

Verilen araştırma raporunu/makaleyi uygun şekilde değerlendirir
Yaptığı değerlendirme sonucunda değerlendirmeye aldığı raporun/makalenin kanıt değerini tartışır

Kanıta dayalı tıp 
uygulamalarının içinde 
yer alır Kanıta dayalı tıp kavramını tarif eder

Kanıt seviyelerini tarif eder
Verilen durum için yapacağı uygulamanın kanıt desteklerini tartışır

Araştırma sonucu 
yayımlar

Bilginin iletişimini 
sağlar Yaptığı araştırma sonucunu kullanarak poster sunumu hazırlar

Yaptığı araştırma sonucunu kullanarak sözlü sunum hazırlar
Yaptığı araştırma sonucunu makale halinde sunuma hazırlar

Eğiticilik Görevleri Hasta Eğitimi

Profesyonel olmayan 
gruplar için eğitimler 
yürütür

Özel durumlar için 
eğitim yürütür Verilen durum için hastaya ilaç tedavisi eğitimi planlar ve yürütür

Verilen durum için hastaya hidroklimatolojik tedavisi ile ilgili eğitim planlar ve yürütür
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Verilen durum için hastaya egzersiz eğitimi planlar ve yürütür
Verilen durum için olası komplikasyonları hastaya açıklar
Verilen durum için uygun aydınlatılmış onam tasarlar

Genel eğitimler 
yürütür Hidroklimatoloji konusunda halk eğitimi programları tasarlar

Hidroklimatoloji konusunda halk eğitimi programları yürütür

Yardımcı Sağlık 
Personeli Eğitimi

Yardımcı personel için 
eğitim programlarını 
yönetir

Yardımcı personel için 
eğitim programı 
hazırlar Hidroklimatolojik ve egzersiz tedavilerinde yardımcı personelin rolünü tanımlar

Hidroklimatolojik ve egzersiz tedavilerinde yardımcı personelin rolünü yerine getirmesi için gerekli işlem 
basamaklarını tanımlar
Yardımcı personelin söz konusu işlem basamaklarını doğru biçimde yerine getirmesi için gerekli 
öğrenmelerini belirler
Yardımcı personelin gerekli öğrenmelerini sağlamak için uygun eğitim programı tasarlar

Yardımcı personel 
eğitim programlarını 
yürütür Tasarladığı eğitim programı için uygun eğitim materyali hazırlar

Eğitim programını yürütür
Yardımcı personel 
eğitim programlarını 
değerlendirir Yürüttüğü eğitim programının sonunda uygun ölçme aracı geliştirir

Yürüttüğü eğitim programının sonunda uygun ölçme uygular
Yürüttüğü ölçmeler sonucunda program eksiklerini tarif eder
Program için iyileştirmeler tasarlar

Akran Eğitimi

Uzmanlık öğrencisi 
eğitimine katkıda 
bulunur

Öğrenmeye yardımcı 
olur Verilen konuda ders hazırlar

Hasta sunumu hazırlar
Makale sunumu hazırlar
Sunum yapar

Öğrenmeyi izler Çalışma arkadaşlarına sunumları hakkında geri bildirim verir
Çalışma arkadaşlarına uygulamaları hakkında geri bildirim verir
Eğitim sorumlularına eğitim uygulamaları hakkında geri bildirim verir

Kendi öğrenmesini 
yönetir Kendi bilgisinin sınırlarını sorgular

Öğrenme eksiklerini tesbit eder
Öğrenme eksiklerini gidermek için kişisel öğrenme planları oluşturur
Kendi öğrenme planının etkinliğini tartışır

Liderlik ve İdari Görevler

Diğer Tıbbi 
Uzmanlıkların 
Tedavideki Rolü Konsültasyon yürütür Konsültasyon ister Sürekli kendi bilgisini değerlendirir

Gerekli durumlarda uygun uzmanlık dallarından konsültasyon ister
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Konsültasyon verir
Bilgisine ve deneyimine başvurulan durumlarda talep edilen değerlendirmeyi kendi uzmanlık sınırları 
içinde yapar
Değerlendirmesinin sonucunun uygun şekilde iletişimini sağlar

Termal ve Balneolojik 
Kaynakların Yönetimi

Termal ve balneolojik 
kaynakların etkin 
kullanımını sağlar

İlgili yasal çerçeveyi 
tartışır Termal ve balneolojik kaynaklarla ilgili yasal düzenlemeleri sayar

Termal ve balneolojik kaynaklarla ilgili yasal düzenlemelerin yapı ve içeriğini tartışır
Verilen durumda termal ve balneolojik kaynağın kullanımının yasal düzenlemelerle uyumlu olup 
olmadığını belirler
Verilen durumda termal ve balneolojik kaynağın kullanımının yasal düzenlemelerle uyumlu hale getirilme 
yollarını tarif eder

Danışmanlık verir Verilen durum için balneolojik değerlendirme raporu oluşturur
Verilen durum için kullanım önerileri oluşturur
Verilen durum için yapılmış önerilerin uygulamasının doğruluğunu değerlendirir

Termal ve balneolojik 
kaynakların çevresel 
etki değerlendirmesini 
yapar

Çevresel etki 
değerlendirmesi ister Verilen durum için çevresel etki değerlendirmesinin gerekliğini tartışır.

Verilen durum için oluşturulmuş çevresel etki raporunu tartışır
Verilen durum için oluşan/oluşacak çevresel etkinin azaltılması için önlemleri tartışır

Sağlık Turizmi 
Yönetimi

Sektörle doğru iletişim 
kurabilir

Sağlık Turizmi ile ilgili 
temel mevzuatı açıklar Sağlık turizmi kavramını açıklar

Sağlık turizmi ile ilgili yasal düzenlemeleri tarif eder
İşletmecilikte temel ilkeleri sayar
Sağlık turizmi işletmelerinde işleyişi etkileyen temel unsurları sıralar
Sağlık turizmi işletmeciliği ile ilgili temel sorunları tartışır

Profesyonel Tutum
Hasta bakımında etik 
davranır

Hasta ilişkilerinde etik 
ilkelere uygun davranır Hasta hakları ile ilgili yasal çerçeveyi tanımlar

Hastasına ve hasta yakınlarına yürüttüğü veya yapacağı işlemler hakkında bilgi verir
Hastasına ve hasta yakınlarına hastalıkla ilgili bilgi verir
Hastasını ve hasta yakınını planladığı tedavinin nasıl yürütüleceği konusunda bilgilendirir
Hastasın ve hasta yakınını yürütmeyi planladığı tedavinin yan etkileri konusunda bilgilendirir
Hasta bilgisinin gizliliğini sağlar

Aydınlatılmış onam 
temin eder Aydınlatılmış onam kavramını tartışır

Aydınlatılmış onam belgesinin kapsamını ve unsurlarını tarif eder
Verilmiş durum için uygun aydınlatılmış onam belgesi hazırlar
Gerekli durumlarda işlem/uygulama öncesi hastanın aydınlatılmış onamını uygun biçimde temin eder

Meslektaşları ile 
ilişkilerinde etik 
tutumu benimser

Meslektaşlarıyla 
ilişkilerinde etik 
ilkelere dikkat eder Deontoloji kavramını tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yazılı konsültasyon istemlerinde uygun konsültasyon belgesi düzenler
Hasta sunumlarını doğru yapar. Hasta bilgilerini sırası ile ve yeterli detay kullanarak özetler
Meslektaşları ile iletişiminde uygun dil kullanır

Bilimsel çalışmalarda 
etik kurallarını uygular Bilimsel çalışmalarda etik kurullarının görevlerini sayar

Verilen çalışma projesindeki etik unsurları ayırdeder.
Hazırladığı çalışma projesini etik ilkelere uygun yapılandırır
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