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Önsöz	  

Tıpta	   Uzmanlık	   Kurulu’nun	   görevlendirdiği	   Anatomi	   Uzmanlığı	   Müfredat	   ve	   Standart	   Belirleme	   Komisyonu	   tarafından,	   TUKMOS	   çalıştayı	  
çerçevesinde	   ülkemizin	   Anatomi	   Uzmanlık	   eğitiminin	   temel	   prensipleri,	   teorik	   ve	   uygulamalı	   müfredat	   içeriği,	   akademik	   etkinlikler,	   ölçme-‐
değerlendirme	   yöntemleri,	   idari	   ve	   etik	   etkinlikler	   ana	   başlıkları	   altında	   eğitim	   standartlarını	   oluşturmak	   üzere	   yapılan	   çalışmaların	   ürünü	  
takdim	  edilmektedir.	  	  

	  

1. GİRİŞ	  
	  
	  
	  
	  

2. DAYANAK	  
a. Müfredatın	  Amacı	  

	  

Anatomi	  uzmanlık	  ve	  doktora	  eğitimini	  düzenlemek	  için	  akademik,	  klinik	  ve	  teknik	  gerekliliklerin	  kuramsal	  yapısını	  oluşturmak;	  

Ülkemizde	  Anatomi	  uzmanlık	  ve	  doktora	  eğitimi	  veren	  anabilim	  dalları	  için	  ortak	  paydalı	  bir	  eğitim	  planı	  oluşturarak	  Tababet	  Uzmanlık	  Tüzüğü	  

çerçevesinde	  Türk	  Anatomi	  Yeterlik	  Kurulu’nun	  belirlediği	  ilkelere	  uygun	  eğitim	  gereklilikleri	  sağlamak	  ve	  uzmanlık	  ve	  doktora	  öğrencilerine	  yol	  

gösterici	  bir	  rehber	  oluşturmak;	  

Çağdaş	   anlamda	   anatomi	   biliminin	   ve	   eğitiminin	   kapsamlarını	   incelemek,	   ortaya	   koymak	   ve	   uluslar	   arası	   düzeyde	   anatomi	   bilim	   insanları	  

yetiştirmek;	  

Anatomi	  uzmanlık	  ve	  doktora	  eğitiminin	  kapsamının	  ve	  diğer	  bilim	  dalları	  ile	  etkileşiminin	  geniş	  bir	  şekilde	  kavranmasını	  sağlamak;	  

Anatomi	  asistanlarının	  eğitim	  süresince,	  kadavra	  bakım	  ve	  korunmasında	  giderek	  artan	  biçimde	  sorumluluk	  kazanmalarını	  sağlamak;	  
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Araştırmaları	  yürütürken	  bilimsel	  yöntem	  ve	  teknikleri	  uygun	  bir	  şekilde	  kullanmaları	  için	  anatomi	  asistanlarına	  rehberlik	  etmek;	  

Anatomi	  asistanlarının	  liderlik	  ve	  yöneticilik	  yeteneklerini	  kazanmalarına	  yardım	  etmek;	  

Ulusal	  sağlık	  sisteminin	  ekonomik,	  hukuki	  ve	  sosyal	  özellikleri	  ile	  anatominin	  bu	  noktadaki	  yerinin	  anlaşılmasını	  sağlamak;	  ve	  

Yaşam	  boyu	  sürdürülmesi	  gereken	  sürekli	  eğitimi	  teşvik	  etmektir.	  

	  

b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  
	  	  

TUKMOS’ta	   görevli	   öğretim	  üyelerimizin	   ortak	   çalışmaları	   ile	   belirlenen	  başlıklar	   tüm	  öğretim	  üyeleriyle	   kongre	   ve	   internet	   üzerindeki	   ortak	  

haberleşme	   grubunda	   paylaşıldı.	   Katkı	   sağlayan	   öğretim	   üyelerinin	   fikirleri	   değerlendirildi.	   Değerlendirme	   sonucunda	   gerçekleştirilen	  

güncellemeler	  uluslar	  arası	  akademik	  camiadaki	  benzeş	  müfredat	  örnekleriyle	  karşılaştırılarak	  son	  şekli	  verildi.	  

	  
c. Müfredat	  Haritası	  

	  
Anatomi	   Uzmanlık	   Eğitimi’nin	   ilgili	   mevzuata	   ve	   Tıpta	   Uzmanlık	   Kurulu	   kararları	   çerçevesinde	   uzmanlık	   eğitimi	   sürecine	   dengeli	   yayılarak	  
kademelendirilmiş	  bir	  yöntem	  ile	  gerçekleştirilmiştir.	  	  	  	  	  
1.	  ve	  2.	  yıl	  teorik	  ve	  uygulamalı	  eğitimin	  temel	  bilgilerinin	  (	  rotasyonlar	  da	  dahil	  olmak	  üzere	  )	  kazandırılması,	  3.	  yıl	  bilimsel	  araştırma	  ağırlıklı	  
akademik	  etkinlikler	  konusunda	  deneyim	  kazandırılması	  hedeflenmiştir.	  	  

	  	  
	  

d. Asistanlık	  Süreci	  
i. Kayıt	  Şekli	  

Tıpta	  Uzmanlık	  Sınavı	  ile	  eğitim	  alma	  hakkı	  kazanmış	  olan	  adaylar	  Sağlık	  Bakanlığı	  ve	  Yükseköğretim	  Kurulu	  mevzuatıyla	  kaydolurlar.	  
	  	  

ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  
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Mevzuatta	  belirlenmiştir.	  	  
e. Asistanlık	  Süresi	  

Mevzuatta	  3	  yıl	  olarak	  belirlenmiştir.	  	  
	  

f. Yan	  Dallar	  

Mevcut	  mevzuatta	  Anatomi	  Uzmanlık	  eğitimi	  için	  henüz	  yan	  dal	  belirlenmemiştir.	  	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
	  
Elektronik	  ortamda	  bulunmaktadır.	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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6. STANDARTLAR	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Tıpta	  uzmanlık	  mevzuatında	  tanımlanmış	  olan	  eğiticiler	  
tarafından	  uzmanlık	  eğitimi	  yürütülür	  

Fiziksel	  	  

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

Lisans	  ve	  lisansüstü	  eğitim	  alan	  öğrenci	  sayısı	  ile	  orantılı	  
olarak,	  	  

uygun	  laboratuvar	  fiziki	  alt	  yapısı	  olan	  anabilim	  dallarının	  aynı	  
zamanda	  kadavra	  saklama	  mekanları	  

kimyasal	  maddeler	  için	  muhafaza	  odası	  

bağımsız	  diseksiyon	  odaları	  

diseksiyon	  seti	  ve	  mikroskobu	  

eğitim	  materyallerinin	  korunduğu	  salonlar	  

teorik	  ve	  uygulamalı	  eğitim	  salonları	  

bilimsel	  araştırma	  araç	  gereç	  alt	  yapısı	  

bulunmalıdır.	  

Portföy	  	  

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

Uzmanlık	  eğitimi	  süresi	  içinde,	  uzmanlık	  öğrencisinin	  
tamamlaması	  gereken	  zorunlu/asgari	  uygulamalar:	  

En	  az	  bir	  adet	  kadavra/cenaze	  fiksasyon	  işlemi	  
gerçekleştirmesi	  
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En	  az	  bir	  adet	  tam	  kadavra	  diseksiyonu	  yapması	  
	  
En	  az	  dört	  adet	  seminer	  sunumu	  gerçekleştirmesi	  
	  
En	  az	  sekiz	  adet	  makale	  sunumu	  gerçekleştirmesi	  
	  
Yayınlanan	  en	  az	  bir	  adet	  bilimsel	  yayına	  yazar	  olarak	  
katkıda	  bulunması	  
	  
En	  az	  iki	  adet	  anatomi	  kongresi	  ya	  da	  sempozyuma	  
bildirili	  olarak	  katılması	  ve	  belgelendirmesi	  
	  
Meslek	  gelişimine	  katkı	  sağlayacak	  en	  az	  iki	  kurs	  ya	  da	  
uygulamalı	  grup	  çalışmasına	  katılım	  ve	  belgelendirilmesi	  
konusunda	  özendirilir	  (örn.	  Deneysel	  Araştırma,	  deney	  
hayvanları	  kullanımı	  sertifikalı	  eğitim	  kursu,	  stereoloji	  
kursu,	  sinirbilim	  kursları,	  temel	  asistan	  eğitim	  kursları,	  
eğitim	  becerilerini	  geliştirme	  kursları,	  akupunktur,	  spor	  
hekimliği	  vb	  mesleki	  kurslar).	  
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Anatomi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 9/9 10/12
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Görev Grubu Görev Analiz
TEORİK (KURAMSAL) ANATOMİ EĞİTİMİ Genel bilgiler ve anatomi terminolojisi eğitimi verir Genel bilgileri açıklar

Anatomi eğitim yöntemlerini tanımlar
Hareket sistemi anatomisi eğitimi verir Baş boyun anatomisi eğitimini verir

Üst ekstremite anatomisi eğitimini verir
Alt ekstremite anatomisi eğitimini verir
Gövde anatomisi eğitimini verir

Solunum sistemi anatomisi eğitimi verir Üst solunum yolları anatomisi eğitimini verir
Alt solunum yolları anatomisi eğitimini verir

Dolaşım sistemi anatomisi eğitimi verir Kalp, perikard ve büyük damarlar anatomisinin eğitimini verir
Sistemik dolaşım anatomisinin eğitimini verir
Pulmoner dolaşım anatomisinin eğitimini verir
Fötal dolaşım anatomisinin eğitimini verir

Lenfatik sistem anatomisi eğitimi verir Lenf dolaşımı anatomisinin eğitimini verir
Lenfoid organların (dalak, timus, lenf düğümleri, vb) anatomisinin eğitimini verir

Sindirim sistemi anatomisi eğitimi verir Sindirim kanalı anatomisi eğitimi verir
Sindirim sistemi eklenti organları (karaciğer, pankreas, tükrük bezleri) anatomisi eğitimi verir

Ürogenital sistem anatomisi eğitimi verir Üriner sistem anatomisi eğitimi verir
Erkek genital sistem anatomisi eğitimini verir
Kadın genital sistem anatomisi eğitimini verir

Endokrin sistem anatomisi eğitimi verir Endokrin sistem anatomisi eğitimi verir
Sinir sistemi ve beş duyu anatomisi eğitimi verir Periferik sinir sistemi anatomisi eğitimini verir

Merkezi sinir sistemi anatomisi eğitimini verir
Otonom sinir sistemi anatomisi eğitimini verir
Beş duyu organları anatomisi eğitimini verir

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular Lisans, lisansüstü eğitim seviyesinde ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular
UYGULAMALI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ VE 
SORUMLULUKLARI Anatomi laboratuvarı teknik ve fiziksel altyapısını hazırlar ve denetler Kadavra fiksasyonu yapar ve korunmasını sağlar

Kadavra diseksiyonu yapar

Bir anatomi laboratuvarı düzenleyebilir

Hareket sistemi anatomisi uygulamalı eğitimi verir Kadavra üzerinde hareket sistemi anatomisi eğitimi verir

Kadavra dışı materyal üzerinde hareket sistemi anatomisi eğitimi verir

Solunum sistemi anatomisi uygulamalı eğitimi verir Kadavra üzerinde solunum sistemi anatomisi eğitimi verir

Kadavra dışı materyal üzerinde solunum sistemi anatomisi eğitimi verir
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Görev Grubu Görev Analiz
Dolaşım sistemi anatomisi uygulamalı eğitimi verir Kadavra üzerinde dolaşım sistemi anatomisi eğitimi verir

Kadavra dışı materyal üzerinde dolaşım sistemi anatomisi eğitimi verir

Lenfatik sistem anatomisi uygulamalı eğitimi verir Kadavra üzerinde lenfatik sistem anatomisi eğitimi verir

Kadavra dışı materyal üzerinde lenfatik sistem anatomisi eğitimi verir

Sindirim sistemi anatomisi uygulamalı eğitimi verir Kadavra üzerinde sindirim sistemi anatomisi eğitimi verir

Kadavra dışı materyal üzerinde sindirim sistemi anatomisi eğitimi verir

Ürogenital sistem anatomisi uygulamalı eğitimi verir Kadavra üzerinde ürogenital sistem anatomisi eğitimi verir

Kadavra dışı materyal üzerinde ürogenital sistem anatomisi eğitimi verir

Endokrin sistem anatomisi uygulamalı eğitimi verir Kadavra üzerinde endokrin sistem anatomisi eğitimi verir

Kadavra dışı materyal üzerinde endokrin sistem anatomisi eğitimi verir

Sinir sistemi ve beş duyu anatomisi uygulamalı eğitimi verir Kadavra üzerinde sinir sistemi ve beş duyu anatomisi eğitimi verir

Kadavra dışı materyal üzerinde sinir sistemi ve beş duyu anatomisi anatomisi eğitimi verir

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular Lisans, lisansüstü eğitim seviyesinde ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular

BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE ETİK DEĞERLER Bilim felsefesi ve anatomi bilim tarihi ve araştırma etiği konusunda bilinç kazanır Temel anatomi biliminin tarihi sürecinin eğitimini verir
Bilimsel araştırma etiğine uygun bilim adamı yetiştirme özelliklerinde farkındalık kazanır

Alanında bilimsel araştırma tekniklerini öğrenir ve uygular Anatomi bilim dalını ilgilendiren bilimsel araştırma tekniklerini uygular
Bilimsel araştırma projelerini yürütür ve sunar Bilimsel araştırma yürütür

Bilimsel araştırma sonuçlarını sunar

Mesleki uygulamalarda etik değerlere bağlı kalır Bulunduğu ortamlarda bilim adamı saygınlığının gereklerini uygular
İDARİ ETKİNLİKLER İdari yazışma yapar İdari yazışma yapar

Anatomi eğitim müfredatı oluşturur ve günceller Teorik ders müfredatı oluşturur ve günceller
Uygulamalı ders müfredatı oluşturur ve günceller

Laboratuar, eğitim ve araştırma projeleri için malzeme, araç-gereç temini sürecini yürütür Laboratuar, eğitim ve araştırma projeleri için malzeme, araç-gereç ihtiyaçlarını belirler

Uygun teknik şartname hazırlar
Maliyet analizi yapar
Satın alma sürecini takip eder
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