
 
 

ANATOMİ VE KLİNİK ANATOMİ DERNEĞİ 

 

Tıpta Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri İçin 

Anatomik Uygulamalar ve Bilimsel Etkinlikler 

 

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 
 

 

A-1. TANIM 
   Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Çekirdek Eğitim Programı uluslar arası ölçütlere 

uygun bir eğitim gerçekleştiren, evrensel bilime katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten, 

sürekli gelişen, ulusal ve evrensel sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa 

yararlı olan, yetiştirdiği bilim insanları, ürettiği bilgi ve hizmet ile örnek gösterilen ve 

üyesi olmaktan onur duyacağı bir camiayı oluşturmayı hedefleyen bir düzenlemedir. 

 

A-2. AMAÇLAR 
  Anatomi uzmanlık ve doktora eğitimini düzenlemek için akademik, klinik ve teknik 

kriterlerin 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 kriterleri 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; 

  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. 

 

A-3. MESLEKİ YETERLİK 
 Mesleki yeterlik için, öğrencilerin ve toplumun, mesleğini uygularken bir anatomistten 

beklediği bilgi, beceri ve tutumların kazanılması, yaşam boyu öğrenme ve yeterliği sürdürme 

ile bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerinin kazanılması, her koşulda etik davranılması ve 

başkalarının düşünülmesi, dürüst ve adil olunması ve başkalarına saygılı olma yetisinin 



içselleştirilmesi, mesleki kurallara uymanın ve topluma hizmet etmenin esas olduğunun 

benimsenmesi gereklidir. 

 Yeterlilik; asistanlık süresince belirli aralıklarla değerlendirilmelidir. Değerlendirilme 

süreçleri eğitimin aksayan yanlarını düzeltme fırsatı yaratacaktır. 

 Anatomi uzmanlık eğitimini tamamlayanların Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği 

Yeterlik Kurulu tarafından planlanan yeterlik sınavlarına katılmaları özendirilmeli ve mesleki 

yeterlik değerlendirmesinin anatomistler için mesleği gereğince uygulamanın bir kuralı 

olduğu benimsetilmelidir. 

 

A-4. ÇEKİRDEK YETERLİK HEDEFLERİ  
 Anatomi uzmanlık ve doktora eğitimi ilgili asistanın bilmesi, yapabilmesi ve uygun 

tutum geliştirmesini sağlamalıdır. Bu çerçevede eğitimin sonunda, asistan aşağıdakileri 

yapabilmelidir: 

 Yetkin bir anatomiste uygun, bilimsel, etik ve hukuki muhakeme yapmak. 

 Bağışçı ve ailelerinin sosyal ve kültürel değerlerine saygı göstermek. 

 Temel ve özel konularda kazandığı kapsamlı ve yetenekli bilgileri uygulamak. 

 Diseksiyon tekniklerini uygularken yetkin bir anatomistten beklenen beceriyi 

göstermek. 

 Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir şekilde işbirliği yapmak. 

 Meslektaşları, asistanlar, öğrenciler ve diğer sağlık çalışanlarıyla bilgilerini 

paylaşmak ve onlara öğretmek. 

 Eğitim yöntemleri konusunda tüm eğiticilerden kazandığı deneyimlerini bilimsel 

sunumlarında kullanabilmek, 

 Yaşam boyu öğrenimi, anatomik bilgi ve becerinin devamlılığı için bir şart olarak 

görmek. 

 

A-5. PROGRAMIN KULLANILMASI 
 Çekirdek Eğitim Programının kullanılmasında aşağıdaki yöntemlerin uygulanması 

önerilir. 

1. Eğiticiler ve asistanlara Çekirdek Eğitim Programı verilmelidir. 

2. Program yöneticisi (Anabilim Dalı Başkanlığı), eğiticiler ve asistanlar arasında bu 

programın uygulanmasına yönelik bir iletişim ve işbirliği oluşturmalıdır. Bu 

iletişim, asistan eğitim komisyonları ya da benzeri kurulların gündemlerinde, 

eğitici toplantıları veya asistan eğitim programları sırasında sağlanabilir. Bu 

ortamlarda programın gereklilikleri, asistanların neleri ne zaman yapmaları 

gerektiği ve belirlenen uygulamaları yaptıklarının nasıl denetleneceği ayrıntılı bir 

şekilde gözden geçirilmelidir. 

3. Çekirdek Eğitim Programı, eğiticiler tarafından kuramsal ve uygulamalı 

çalışmalar, seminerler ve diğer eğitim-öğretim etkinlikleri süresinde ‘kontrol 

listesi’ olarak kullanılmalıdır. 

 Eğiticiler kendi anabilim dalları ve hastanelerinin uygulama ve öğretim 

koşulları doğrultusunda bu programın ana amaçlarına ulaşabilmesi için neler 

yapılabileceğini belirlemelidir. 

 Programın hangi kısımlarının kendi kendine, hangilerinin eğiticilerin 

katkılarıyla öğrenilebileceği, öğrenilenlerin nasıl ve hangi kapsamda 

sınanabileceği belirlenmedir. 

 Eğitim hedeflerini açıklayan kriterlerin basitçe tanımlanması yararlı olacaktır. 

Böylelikle öğrenilmesi gereken teorik bilgi ve yapılması gereken pratik 

uygulamalar belirlenebilecektir. 



4. Programın amaçlarına yönelik planlı dersler ve konferanslar düzenlenmelidir. 

 Bu toplantılarda istenen konularla asistanların eğitimleri sırasında teorik bilgi 

ve pratik uygulama arasındaki ilişkinin önemini kavraması sağlanmalıdır. 

5. Yeterlik için düzenli ölçme ve değerlendirme yaparak bilgi ve beceri arasındaki 

bağlantılar kurulmalıdır. 

 Bazı eğiticilerin özel olarak görevlendirilmesi, çekirdek eğitim programının 

asistanlar tarafından en iyi şekilde kullanılmasını kolaylaştırabilir. 

 Anatomi eğitim programının sonunda, öğrenim hedeflerine ulaşılmalı ve tüm 

yeterlilik yerine getirilmelidir. Çekirdek Eğitim Programı içinde sunulan her 

bir alan asistanların hangi zamanda yeterliğe ulaşması gerektiğini 

belirleyecektir.  

 Çekirdek Eğitim Programı, giderek artan seviyelerde asistan sorumluluğu 

gerektirecek şekilde basamaklandırılarak oluşturulmuştur. (Bu programın pek 

çok yerinde kıdemli ve kıdemsiz asistanların eğitim amaçları ayrı ayrı 

gösterilmemiştir. Bunun nedeni, asistanlık programlarına göre rotasyonların 

farklı zamanlarda yapılmasıdır. Oysa yeterliği esas almış olan tüm hedefler, 

temelden başlayıp daha karmaşığa doğru ilerleme fikri ile geliştirilmiştir.)  

 Sözlü ve yazılı sınavlar, beceri değerlendirmeleri kullanılarak asistan nitelikleri 

belirlenebilir. Böylece, kazanılmış olan bilgi, beceri ve tutumların önceden 

belirlenmiş program hedeflerine uygunluğu kontrol edilebilecektir. 

6. Program resmi olarak birimin klinik uygulama protokolleri ile bağdaştırılmalıdır. 

 Asistan eğitiminde önceden belirlenmiş noktalarda ulaşılması istenen beceri 

eğitimi sürdürülmelidir.  

 Ulaşılan beceri düzeyi, programda ortaya konmuş olan asgari standartları 

karşılamıyorsa, durum belgelenmeli ve düzeltilmesi sağlanmalıdır. 

 Asgari standartları karşılamayan asistanlar için eksik olan yönlere 

odaklanılmalı ve destek eğitimi için bir program belirlenmelidir.  

7. Bu eğitim programı, her eğitim kurumunun koşulları ve amaçları doğrultusunda 

kısmen ya da tamamen uyarlanabilmelidir. 

8. Programa ait uyuşmazlık, fazlalık veya yetmezlikleri değerlendirmek için bir 

uygulama/değerlendirme yöntemi yaratılmalıdır.  

a. Programı tanımlayan eğitim kaynakları, hizmet zorunlulukları ve rotasyon 

özellikleri değerlendirilmelidir. 

b. Saptanan bir dönem içinde (yıllık) eğitimin ne kadarının uygulanabileceği 

belirlenmelidir. 

c. Amaçlara ulaşmayı sağlayacak en iyi öğretme stratejileri ve yöntemleri 

belirlemelidir.  

d. Öğrenme için kaynakların yeterli olup olmadığı incelenmeli ve yeterli kaynak 

sağlanmalıdır. 

  

Eğiten, ölçen ve değerlendiren  eğiticilere destek olmak amacıyla, “eğiticilerin eğitimi” 

programları düzenlenmelidir. 
 

A-6. EĞİTİM SONUÇLARINI ÖLÇME VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME 
Sonuçların ölçülmesi 

 Ölçme, bireyin mesleki uygulamadaki yeterliğinin ölçülmesi için kullanılan gereç ve 

işlemlerdir. Bir ölçme işlemi yaparken göz önünde bulundurulması gereken üç özellik vardır. 

1- Veri toplama: Asistanın ulaştığı bilgi ve beceri durumunu gösterecek  veriler, 

eğitim süresi içindeki sınav sonuçlarının, asistan sunumlarının ve seminerlerinin içerik 



analizleri, diseksiyon sırasında muhakeme ve becerinin doğrudan gözlemlenmesi ve asistan 

karnesi gibi kaynaklardan elde edilebilir. 

2- Verilerin analizi: Ölçme sürecindeki ikinci adımdır. Bu analiz diğer eğitim 

birimlerinin verileri ve varsa  ulusal veri tabanları ile karşılaştırılarak yapılır. 

3- Bulgu ve yorumların bilinmesi: Eğitim uygulamalarının uygunluğunu ya da 

düzeltilmesi gereken durumları belirler. 

 

Sonuçların ölçülmesi için öneriler: 

 Çalışma başlamadan önce asistanlara ölçme yöntemleri açıklanmalıdır. 

 Bir asistanı değerlendirirken, o asistanın çalışmasını daha yakından izleyen 

eğiticilerin ve kıdemli asistanların görüşleri alınmalıdır. 

 Eğiticilerin raporlarında asistan beceri ölçümlerinin kaydedildiği bölüm 

olmalıdır. 

 Puanlama formları ile asistanın beceri düzeyi izlenmelidir. 

 Ölçme bütünüyle eğiticilerin sorumluluğundadır. Eğiticiler birlikte çalıştıkları 

anatomi asistanlarının yetenek düzeylerini yansız bir şekilde değerlendirmeli 

ve gerektiği gibi belgelendirmelidirler. 

 Kadavra başı değerlendirmelerde asistanın yapmış olduğu diseksiyonu ve 

sunumu birilikte değerlendirilmelidir. 

 Asistan tarafından gerçekleştirilen işlemler için bir asistan karnesi 

oluşturulmalıdır. Böylece asistanın yaptığı işlemlerin devamlı kaydı tutulmuş 

olur ve düzeltme yapılması için eksiklikler zamanında belirlenebilir.  

 Asistanın  sözlü sunumlarına ait bir içerik değerlendirmesi sistemi hazırlanmalı 

ve puanlanmalıdır. 

 Düzenli aralıklarla sözlü ve/veya yazılı sınavlar yapılmalıdır. Yazılı sınavlar 

çoktan seçmeli ya da kısa-uzun raporlandırma şeklinde olabilir. 

 Beceri ve tutum ölçmeye yönelik olarak nesnel örgün sınavlar yapılabilir. 

 Olgu verileri kullanılarak eğiticiler ile karşılıklı etkileşimli dersler 

hazırlanmalıdır. 

 Asistanlara kadavra başında sorular sorulmalı, asistanın ulaştığı bilgi ve beceri 

düzeyleri kaydedilmelidir. 

 Asistanların eğitim programı ve uygulanması hakkında görüş ve önerilerini, 

periyodik olarak önceden yapılandırılmış bir geribildirim biçiminde eğitim 

programı sorumlusuna vermeleri sağlanmalıdır.  

 Asistanların temel kadavra başı işlemleri uygulamasında başarı düzeyleri, 

diseksiyon becerileri, detaylı ince diseksiyonlar sırasındaki asistanlık 

görevlerinde özen, sorumluluk ve liderlik yetenekleri belirlenmelidir. 

 Uygulanan eğitim programı süresinde kıdem ilerlemelerinde asistanların 

yeterlik düzeyleri belirleyici olmalıdır. 

 

B – TEMEL KONULAR 
B.I-I. Temel Hedefler: 

 Anatomi Anabilim Dallarında verilen Tıpta Uzmanlık ve Doktora Eğitiminin 

(TUE) standartlarını saptamak, bu standartları yükseltmek, eğitim sistemindeki 

öznel ve nitel değerlendirmeleri nesnel ve nicel bir özelliğe kavuşturmak, 

alınan ve verilen eğitimin Anatomi Uzmanlık ve Doktora Eğitimi Çekirdek 

Eğitim Programı düzeyinde olmasını sağlamak, 

 Anatomi uzmanının çağdaş tıbbi bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma ve 

sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, 



çevresine önderlik edebilecek yapıda, yurtsever hekimler yetiştirecek bir 

eğitimi vermesini hedeflemek; 

 Öncelikle hizmet verdiği toplum ile ilgili olmak üzere, tüm insanlığın sağlık 

sorunlarına yönelik araştırma yapma işlevlerini evrensel ölçütlerde yürütmeyi, 

ulusun ve insanlığın sağlığını korumak, sürdürmek ve geliştirmek için gerekli 

olan bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi, sahip olunan bilgileri etkin bir biçimde 

kullanmayı ve yaymayı görev edinmek; 

 Bu yolla elde edilen bilgi ve becerilerin yerinde kullanılmasını, çalıştığı 

kurumun kurum içi düzenine uyumlu bir şekilde kurumun nitelik ve nicelik 

açısından bilimsel düzeyine katkıda bulunmasını sağlamak. 

 

B.I-II. Çekirdek Eğitim Programı çerçevesinde anatomi uzmanının kazanması gereken 

tutum ve davranışlar: 

1. Tek yol göstericisinin bilimsel düşünce ve eleştirel sorgulayıcı yaklaşım olduğunu 

benimseme. 

2. Çalışma ekibi ile etkili iletişim kurabilmeli, 

3. Meslektaşları ve eğiticileri, ile etkili iletişim kurabilmeli, 

4. Gözlemci, sorgulayıcı ve araştırıcı olmalı; 

5. Meslek bilgilerini arttırabilme, yeni bilgiler edinebilme yönünde çaba gösterebilme; 

6. Bilimsel makale yazabilmeli. 

7. Kanıta dayalı bilgiyi ayırt edebilmeli. 

  

B.I-III. Çekirdek Eğitim Programı çerçevesinde anatomi uzmanının bilmesi 

gerekenler: 

1. Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi sağlayabilmeli;  

2. Antropometrik ölçümler yapabilmeli; 

3. Biyolojik materyal ile çalışma ilkelerini bilmeli; 

4. Mikroskop kullanabilmeli; 

5. İskelet sistemi grafilerini değerlendirebilmeli;  

6. TUÖ en son Terminologia Anatomica’da yer alan anatomik terimleri, isimlendirmeleri 

Sistematik Anatomi çerçevesinde bilmeli (EK 1).  

7. Topografik anatomi konularını bilmeli. 

a) Baş boyun topografisi 

b) Ekstremiteler 

c) Gövde topografisi 

8. Anatomide kullanılan terminoloji açısından Latince ve eski Yunanca dilbilgisi 

hakkında fikir sahibi olmalı.  

9. Yaşa bağlı anatomik değişiklikleri bilmeli (embriyolojik anatomi, puberte anatomisi, 

gebe anatomisi, geriatrik anatomi). 

10. Vücudun ve organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini kavramış olmalıdır.  

11. Homeostasis’i düzenleyen hücresel, biyokimyasal ve moleküler mekanizmaları bilmeli 

ve tanımlayabilmelidir. 

12. Klinik anatomi çerçevesinde oluşumların klinik önemini tanımlayabilmelidir. 

 

B.I-IV. Uzmanlık / doktora eğitimi süresi içinde, uzmanlık / doktora öğrencisinin 

tamamlaması gereken zorunlu/asgari uygulamalar: 

A. En az bir adet kadavra/cenaze tahnit işlemi gerçekleştirmesi, 

B. En az bir adet tam kadavra diseksiyonu yapması, 

C. En az dört adet seminer sunumu gerçekleştirmesi, 



D. En az sekiz adet makale değerlendirmesi gerçekleştirmesi, 

E. Yayınlanan en az bir adet bilimsel yayına yazar olarak katkıda bulunması, 

F. En az iki adet anatomi kongresi ya da sempozyuma bildirili olarak katılması ve 

belgelendirmesi, 

G. Meslek gelişimine katkı sağlayacak en az iki kurs ya da uygulamalı grup çalışmasına 

katılması ve belgelendirmesi konusunda özendirilir (örn. deney hayvanları ile 

çalışabilmek için sertifika, stereoloji kursu, sinirbilim kursları, temel asistan eğitim 

kursları, eğitim becerilerini geliştirme kursları, akupunktur, spor hekimliği vb). 

 
B.I-V. Anatomi uzmanlık / doktora öğrencisinin Terminologia Anatomica 

sistematiğine uygun olarak bilmesi gereken alt başlıklar EK 1’de detaylandırılmıştır. 

 
Tüm anatomik oluşumların öğrenilmesine ek olarak, söz konusu bilgilerin neden elde 

edildiğini ve öğrenciye hangi kısımlarının hangi düzeyde aktarılmasının daha doğru 

olabileceğinin belirlenmesi açısından Tıp Fakültesi ÇEP’na paralel olarak klinik bağlantıların 

kurulması sağlanmalıdır.  

 

 

Konu başlıklarına göre değerlendirildiğinde anatomi-klinik bağlantılarının çekirdek 

bağlantılarının kurulması…örneğin: 

Hareket sistemi anatomisinde- kırık, çıkık, yumuşak doku yaralanmaları, tenosinovit, 

bursit, kas tutulması, kramp vb kavramların bilinmesi. 

Perine ve fossa ischioanalis konusunda: Genito-üriner sistem travmaları, hemoroid, 

deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, doğum, epizyo, üriner-fekal inkontinans, perianal abse, 

fissür, fistül, gastrointestinal sistem kanserleri gibi…. 

Mesane ve urethra konusunda: Genito-üriner sistem travmaları, kuşkulu genitalia, 

mesane kanseri, vb… 

Kulak’ta: Donma, ısırık, deri yaralanmaları, güneş ışınları ve korunma yolları, işçi 

sağlığı ve meslek hastalıkları, afazi, denge ve hareket bozuklukları, işitme bozuklukları, 

otitler, tinnitus, vertigo , vb…. 

Kardiovasküler Sistemde:  Angina pektoris, ateroskleroz, kalp kapak hastalıkları, 

üfürüm, miyokard infarktüsü, varis, vb…. 

Lenfatik Sistem: Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, deri yaralanmaları, kanser , 

böcek ve yılan ısırma ve sokmaları, aritmiler, konjenital kalp hastalıkları, tamponat vb……. 

 

 
B.I-VI. Kıdem tanımları 

 Anatomi uzmanlık / doktora eğitiminde, A1, A2, ve A3 olmak üzere üç ana kıdem söz 

konusudur. Her yeni başlayan asistan A3 kıdemindedir. Birinci yılını dolduran asistan 

değerlendirilme toplantısında görüşülür; uygun kriterleri karşıladığı belirlenirse A2 kıdemine 

yükseltilir. A2 kıdeminde 1 yıl kalınır. Bir yılın sonunda değerlendirilme toplantısında uygun 

kriterleri karşıladığı belirlenenler A1 kıdemine yükseltilir. A1 kıdeminde 2 yıl kalınır.  

A3 kıdemindeki TUÖ’leri öğretim üyelerinin tıp fakültesi öğrencilerine anlattıkları 

tüm teorik derslere en az bir kere katılmak ve bunu belgelemekle yükümlüdürler. Ayrıca bu 

kıdemdeki TUÖ’leri kadavra diseksiyonunu yardım alarak yapabilmeli, dekontaminasyon, 



dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi sağlayabilmeli, biyolojik materyal ile çalışma 

ilkelerini bilmeli,  meslektaşları ve eğiticileri, ile etkili iletişim kurabilmeli,  gözlemci, 

sorgulayıcı ve araştırıcı olmalı, makale ve seminer sunumlarını yapabilmeli, öğrencilere pratik 

uygulamalar sırasında gerekli bilgiyi aktarabilmeli, oluşumların Klinik Anatomi bakımından 

önemlerini vurgulayabilmeli ve Terminologia Anatomica’da yer alan anatomik terimleri, 

isimlendirmeleri Sistematik Anatomi çerçevesinde bilmeli ve en az bir kongrede poster 

sunumu yapabilmelidir.   

A2 kıdemindeki TUÖ’leri Tıp Fakültesi öğrencilerine anlatılan dersler içerisinden 

anlamakta zorluk çektikleri dersleri bir kez daha dinlemelidir. Ayrıca bu dersleri konuyu 

anlatan öğretim üyesi ile detaylı bir şekilde tartışarak tam anlamıyla öğrenmelidirler. Bu 

kıdemdeki TUÖ’leri antropometrik ölçümler yapabilmeli, makale ve seminer sunumları 

sırasında tartışabilmeli, kadavra diseksiyonunu hiçbir yardım almaksızın gerçekleştirebilmeli,  

A3 kıdemindeki arkadaşlarına diseksiyon sırasında yardımcı olabilmeli, mikroskop 

kullanabilmeli, iskelet sistemi grafilerini değerlendirebilmeli, gözlemci, sorgulayıcı ve 

araştırmacı olabilmeli, en az bir kongrede sözlü sunum yapabilmelidir.  

A1 kıdemindeki TUÖ’leri yüksekokul öğrencilerine anlatılacak bir dersi kendi başına 

hazırlayabilmeli, öğrencilerle pratik uygulamalar sırasında her türlü teorik bilgiyi 

tartışabilmeli, kadavra diseksiyonu sırasında A3 ve A2 kıdemindeki arkadaşlarına yardımcı 

olup bilgi aktarabilmeli, mikroskobu en iyi şekilde kullanıp bunu daha kıdemsiz arkadaşlarına 

öğretebilmeli, makale ve seminer sunumları sırasında konu ile ilgili ileriye dönük 

araştırmaları planlayabilmeli, kongrelerde sözlü ve poster sunumları yapmak için gayret 

göstermeli, en az bir yurt dışı kongreye sunum ile katılmalı ve bağımsız olarak makale 

yazabilmelidir.   

A3 kıdemindeki TUÖ’leri öğretim üyelerinin 1-2-3 ve 4. yarıyıl teorik dersleri ile 

seçmeli derslerinin tamamına en az bir kere katılmak ve bunu belgelemekle yükümlüdürler. 

A2 kıdeminde de 3-4. yarıyıl teorik derslerini bir kez daha almak ve bunu belgelemekle 

yükümlüdürler. 

 

B.I-VII. ROTASYONLAR 

Anatomide TUÖ 1. yıldan sonra diğer bilim dalları ile yapılan protokoller gereği 

rotasyonlarına başlar. Bu rotasyonlar: 

a) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 4 ay  

b) Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda 2 ay, 

c) Adli Tıp Anabilim Dalı’nda 1 ay, ve 

d) Seçmeli rotasyon 3 ay (1+1+1) olmak üzere toplam 10 aydır. 

 

Bu rotasyonlar 26 Eylül 2003 tarihinde Sağlık Bakanlığı Eğitim Genel Müdürlüğüne, 

talepleri üzerine, Derneğimizce hazırlanıp sunulan çizelge gereğince düzenlenmiştir. 

 



TUÖ rotasyonları sırasındaki faaliyetlerini Asistan Karnesine işletir ve söz konusu 

anabilim dalı yetkilisine onaylatır. 

 

*Klinik dallarda yapılan rotasyonda anatomi-klinik uygulama arasındaki bağlantıyı 

gözlemleyerek kurması, canlı anatomisine hakim olması ve olası bir anatomi-klinik 

işbirliğinin temellerini kazanması TUÖ için asıl hedeftir. 

 

Söz konusu rotasyon programlarında TUÖ’nin temel olarak öğrenmesi, yapması 

öngörülenler şunlardır: 

 

a) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda: 

1. Hücre yapısı ile ilgili temel kavramları öğrenmek, 

2. Parafin blok hazırlama ve kesit alma, 

3. Mikroskop türlerini ve kullanımını öğrenme, 

4. Hematoksilen-eosin, ve bazı özel boyamaları öğrenme, 

5. Resin gömme ve kesit alma, 

6. Temel EM bilgileri, 

7. Temel immunohistokimya bilgisi, 

8. Temel embriyoloji ve buna bağlı semptomlar: 
Sık karşılaşılan majör doğumsal anomaliler için embriyolojik açıklamaların bilinmesi. 

Karşılaşılan gelişim anomalilerinin, insan gelişiminin ve normal embriyolojinin anatomik 

özelliklerinin tanımlanması. 

i. Omfalomezenterik kalıntılar 

ii. Diyafragma hernisi 

iii. Vater sendromu 

iv. Trakeoözofageal fistül 

v. Biliyer atrezi 

vi. Malrotasyon  

vii. Gastroşizis 

viii. Urakus kisti 

ix. Imperfore anüs 

x. Trizomi 18 vb klinik olgular… 

 

b) Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda: 

Organların değişik tekniklerde elde edilen farklı görüntülerinin bilinmesi. 

1. Direkt grafiler 

2. Kontrastlı incelemeler 

3. Bilgisayarlı tomografi 

4. Manyetik rezonans görüntüleme 

5. Pozitron Emisyon Tomografisi 

6. Kranial MR 

7. Abdominopelvik kontrastlı BT 

8. Boyun ve mediasten BT 

9. Vasküler girişimsel işlemler esnasında anatomik oluşumların tanınması 

 

c) Adli Tıp Anabilim Dalı’nda: 

En az bir adli otopside yer almak ve adli otopsi kavramını öğrenmek.   

Adli Tıp açısından: 

1. Özellikle yasal bir kural koymuş ya da önemli derecede tıbbi etiği etkilemiş 

olgular olmak üzere, sağlık yönetiminden örnekler vererek farklı ahlaki 

kavramların değerlendirilmesi. 

2. Davacılar, avukatlar ve sigorta firmaları ile ilişkiler dahil, malpraktis suçlaması 

olduğunda nasıl hareket edileceğinin bilinmesi. 



3. Minör girişimler dahil tüm işlemlerde, vekil onamı alınması.  

4. Cerrahi uygulamalarda adli pratik yapabilmesi 
a. Adli olgu tanımı ve çeşitlerini bilebilmesi 

b. Adli rapor yazabilmesi ve önemini (teorik ve pratik) kavrayabilmesi 

c. Adli cerrahi muayene (yara ve yaralanma çeşitleri) 

d. Adli kayıtlar-tutulması-saklanması-paylaşılması 

e. Adli tanıklık 
5. Cerrahi hata bulunan olguların belirlenmesi ve çözümlenmesine katılma. 

6. Profesyonel sorumluluk konularında kişisel katılımın derecesinin belirlenmesi. 

 

d) Seçmeli rotasyon  
Seçmeli rotasyonun tercihen uzmanlık / doktora öğrencisinin seçtiği tez konusuna uygun olarak, 

tez danışmanının önerisi ve kürsü kurulu kararı ve anabilim dalı başkanının onayı ile seçilecek bir 

anabilim dalında eğitimin son iki yılı içinde tamamlanması uygun olacaktır. (Tez konusu dışında 

öncelikli seçmeli rotasyon tercihi olarak düşünülmesi gereken anabilim dalları genel cerrahi, 

biyoistatistik, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi, ve spor hekimliği olabilir). 
 

B-II. ETİK VE YASAL KONULAR 

 

B.II-I TEMEL HEDEFLER 

 Tıp pratiğine uygulanabilir etik ve yasal ilkelerin bilinmesi. 

 Anatomik uygulamalarda ortaya çıkan etik ve yasal konuların tanınması ve 

değerlendirilmesi. 

 Anatomik uygulamalarla ilgili etik ve yasal konuları etkin bir şekilde 

çözümleyebilmek için stratejileri geliştirebilme yeteneğinin kazanılması. 

 

B.II-II BİLGİ HEDEFLERİ 

1. Anatomi ile ilgili etik ve yasal değerlerin ve ilkelerin bilinmesi. 

a. Cezai sorumluluk (başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili yasa maddelerinin 

incelenmesi, pratik örnekler verilmesi) 

b. Hukuki sorumluluk (maddi ve manevi tazminatları içeren hukuk davaları, borçlar 

kanununun ilgili maddelerinin incelenmesi, yargı karar örnekleri) 

c. Mesleki sorumluluk (TTB soruşturma ve yargılama yönetmeliği ve ilgili 

prosedürler hakkında bilgilendirme) 

d. İdari sorumluluk (kurum içi yapılan inceleme ve soruşturmalar, devlet memurları 

kanununun ilgili maddeleri) 

2. Anlaşmazlıkların halledilmesinde, etik ve yasal konuları çözmek için profesyonel ve 

kurumsal kaynakların ve yöntemlerin değerlendirilmesi. 

 

ANATOMİ PRATİĞİ İLE İLGİLİ ETİK VE YASAL KONULAR 

 Aşağıdaki terimlerin açıklanması ve anatomik pratiğe uygulamalarının 

değerlendirilmesi. 

 

 I- YASAL KONULAR 

Kadavra temini: 

(1) Kişinin kendi-belirlemeleri (ölmeden önce şahitler huzurunda bağış) 

a. Şartlı bağış (araştırma, öğrenci eğitimi, tören, gömülme-yakılma vb) 

b. Şartsız bağış 

(2) Ölümden sonra ailenin bağışı 

a. Şartlı bağış (araştırma, öğrenci eğitimi, tören, gömülme-yakılma vb) 

b. Şartsız bağış 



(3) Yasal yollardan ulaşan kadavra 

a. Savcılık 

b. Belediye 

c. Hastaneler 

d. Bir başka tıp fakültesinden temin. 

 

 

Anabilim Dalına kadavra kabulü: 

a. Yasal evraklar (kimlik, defin ruhsatı, savcılık yazısı, bağış beyannamesi, vb)  

b. Enfeksiyon ajanı kontrollerinin yapılması (hepatit, HIV, TB, prion hastalıkları vb) 

c. Arşiv için fotoğraf çekilmesi 

d. Cenazenin yıkanması (su ve antiseptik madde ile) 

e. Tüm vücut röntgeni 

f. Kadavranın disseksiyona kadar muhafazası 

i) Dondurarak 

ii) Tahnit (ilaçlama yöntem çeşitleri için bkz. EK 2) 

g. Disseksiyon sırası ve sonrasında kadavranın muhafazası 

i) Formol havuzu 

ii) Diseksiyon salonunda muhafaza (suyla ıslatarak, formol, antimikotik, vb 

ilaçlama) 

iii) Toprağa gömme (kemik elde etmek için) 

h. Plastinasyon yöntemleri ile muhafaza 

 

Anabilim Dalından kadavra çıkışı: 

a. Defin 

b. Cenaze sahibinin talebi 

c. Adli istek 

d. Bir başka araştırma merkezine nakil 

 

Kadavra her ne koşulda anabilim dalından çıkarsa çıksın yasal evrakların bir örneğinin 

MUTLAKA anabilim dalındaki dosyasında saklanması gerekir. 

 

II. Etik kurallar: 

a. Kadavranın bir hastanın haklarına sahipmişçesine işlem görmesi için gereken özen 

gösterilir.  

b. Aksi belirtilmediyse kimlik bilgileri gizli tutulur.  

c. Arşiv ve bilimsel araştırmalar dışında fotoğrafının çekilmesine izin verilmez. 

d. Yasal gereklilikler yerine getirilmeden kadavradan herhangi bir vücut parçası veya 

organ bilimsel amaçlar dışında başka bir yere götürülemez. 

e. Basın-yayın organlarına dekanlık ve anabilim dalı başkanının bilgisi ve onayı 

olmaksızın kadavra hakkında herhangi bir bilgi verilemez. 

f. Kadavranın defin işleminde varsa bağışçı yakınlarının veya ilgili kadavranın kimlik 

bilgileri çerçevesinde dini (hangi inanç sistemi olursa olsun), yöresel, kültürel 

kurallarına saygı gösterilmesine özen gösterilir.   

     

III. Tıbbi Kayıtlar: 

Her kadavranın geliş şekli, zamanı, genel durumu, üzerinden çıkanlar ile ilgili notlar 

alınır; beraberinde gelen yasal evraklar, takiben yapılan işlemler not edilir. 



Kadavranın ilaçlanmasından önce ve sonra fotoğrafı çekilir dosyalanır ve diseksiyon 

ve eğitimde yararlanma işlemlerinin son bulmasını takiben defin işlemini gerçekleştirme ile 

ilgili yazışmalar ve elde edilen son defin belgesi bir arada saklanır. 

Tıbbi kayıt sorumluluğu ile kayıtları değiştirme veya yok etmenin yasal sonuçlarının 

belirlenmesi. 

 

IV. Profesyonel Sorumluluk: 

1. Tıbbi değerlendirilme kayıtlarının gizliliğinin bilinmesi. 

2. Mesleğin sorumluluklarının tartışılması. 

3. Meslekte, aşağıdakilere göre politik ve sosyal aktivitelerin tartışılması. 

a. Profesyonel derneklere üyelik ve katılım  

b. Yasama ile iletişim 

c. Toplumu bilgilendirme ve eğitim 

 
V. Profesyonel Lisans ve Sertifikasyon 

 1. Aşağıdakiler ile ilgili olan süreçlerin tarif edilmesi. 

  a. Asistan programı onaylanması 

  b. Doktor/anatomist sertifikasyonu 

  c. Lisans 

  d. Yeterlik 

 2. Tekrar sertifikalandırmanın değerlendirilmesi. 

 

VI.  Profesyonel Yükümlülük 

 1. Bilirkişilik (klinik talep, rektörlük vb görevlendirmesi) 

2. Adli yargıda bilirkişilik (Adli Tıp Kurumu, Yüksek Sağlık Şurası vb..) 

 

 

 


