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6. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
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1. GİRİŞ 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ana dal uzmanlığı, cerrahi ve diğer invaziv girişimler için 
ameliyat öncesi hazırlık ve anestezi uygulaması; akut ve kronik ağrı tedavisi; her 
çeşit kritik hasta ve politravmalı hastanın acil tedavisi, taşınması, resüsitasyonu ve 
ileri tedavisi; hastaların yoğun bakım şartlarında izlenip tedavi edilmesi; temel ve 
ileri yaşam desteği (kardiyopulmoner resüsitasyon; KPR) uygulamalarını kapsar.  

Bu müfredatın hedef kitlesi; İTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında teorik ve 
pratik eğitimi kapsamındaki tıpta uzmanlık öğrencileri ile öğretim üyeleri ve 
uzmanlardan oluşan eğiticilerdir. 

Çalışma saatleri içinde haftada en az iki saat olmak üzere teorik eğitim verilir. Bu saatler 
içinde  verilen  eğitim;  teorik konu 
sunumlarını,  olgu  tartışmalarını,  makale  tartışmalarını,  kritik olay bildirimlerini , 
morbidite-mortalite, toplantılarını ve video yarışmalarını kapsar.  Ayrıca uygulamalı 

eğitimde yatan hasta bakımı ve takibi, ameliyathane içi ve dışı anestezi 
uygulamaları ve girişimleri yer alır. Tez 
konusu  araştırılması,  tez  çalışmasının  yapılması,  değerlendirilmesi  ve  yazılması 
 yanında  literatür taramak ve araştırma yapmak için de zaman ayrılır. 
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2. MÜFREDAT TANITIMI 

2.1. Müfredatın Amacı ve Hedefleri 

İTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında eğitim ve öğretimin ulusal ve 

uluslararası eşdeğerliliğini sağlayacak standartları oluşturmaktır.  

 

2.2. Müfredat Çalışmasının Tarihsel Süreci 

Anabilim dalımızda yazılı bir müfredat oluşturulması 2005 yılında başlamış olup, bu 
program 2007 yılında basılı hale getirilmiştir.  

Sağlık Bakanlığı TUKMOS Komisyonunun hazırladığı 2.0 taslakla birleştirilen 
müfredat Mayıs 2014’te, 2.1 taslakla, 2018 Aralık ayında da 2.3 taslakla  

birleştirilerek son haline getirilmiştir.  

 

2.3. Uzmanlık Eğitimi Süreci 

Birinci yıl 
Birinci yılda uzmanlık dalı ile ilgili oldukça geniş ve detaylı bir bilgilendirmenin yanı 
sıra alt yapının oluşturulması için bazı bilgi ve ileri beceri kazandırılması amacına 

yönelik bir planlama yapılır. Bu dönemin 3-6 aylık süresi bir kıdemlinin yakın 
gözetim ve denetimi altında geçer. 

Bu dönemde; 
-Preoperatif hazırlık 

-Anestezi planı yapma 
-Postoperatif bakım ve tedavi 

- Cihazların tanınması (Anestezi makinesi, ventilatör, monitör, pulse oksimetre ve 
kapnografın nasıl kullanılacağının öğrenilmesi) 

-Havayolu açıklığının sağlanması 
-Periferik damar yolu açılması 

-Hemodinamik izlem ve stabilizasyon 
-Yakın gözetim altında anestezi uygulamasının başlatılması  

-İlk 6 aydan sonra kıdemsiz nöbetine başlanması (İlk 6 aya kadar refakat nöbeti 
tutulur.) 
-Klinik aktivitelerin gerçek, yeterli ve legal  dokümentasyonunun 
anlatılması/öğretilmesi 
-Akademik çalışmaların başlatılması, olgu sunumu, literatür izleme, yayın yapma 

hazırlıkları 
-Eğitim ilk olarak preanestezi değerlendimeleri için poliklinik, genel anestezi, kulak-

burun-boğaz, ortopedik  cerrahi, oftalmoloji ve acil cerrahi ameliyathanelerinde 
başlar. 
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Anabilim dalımızda ilk sene klinik içi rotasyonları şu şekilde planlanmıştır: Oryantasyon 

ve adaptasyon süreci sonunda  (1  ay); KBB (3 ay) Ortopedi (3 ay) Genel Cerrahi (3) ve 

Göz Hastalıkları (2 ay). 1. Yıl için öngörülen teorik ve pratik eğitim hedefleri şu şekilde 

sıralanmıştır: 

Preoperatif vizit 

1. Preoperatif değerlendirme ile ilgili bilgi ve beceriler (konsültasyon isteme ve 
istenen konsültasyonu yorumlama dahil) 

2. Değişik yaş grubu-cerrahi ve risk grubuna göre tetkikler 
Damaryolu açma ve temel monitörizasyon ile ilgili bilgi ve beceriler  

Anestezi ile ilgili teknik ekipman ve teknoloji tanınması 

1. Anestezi devreleri 

a. Halka sistemi 
b. Mappleson sistemleri 

c. Açık, yarı açık, yarı kapalı, kapalı devreler arası farklar 

d. Geri soluma ve CO2 absorbsiyonu 
2. Anestezi makineleri 

a. Anestezi makinesinin temel bileşenleri 
b. Değişik marka ve model cihazların tanınması 

3. Havayolu uygulamaları 
a. Entübasyon 

b. Öngörülebilir zor havayolu 
c. Öngörülemeyen zor havayolu 

d. LMA ve diğer Supraglottik araç uygulanması 
e. Maske ile  solunum yardımı 

f. Ekstübasyon 
4. Monitorizasyon 

a. EKG, yorumlama 
b. İnvazif ve non-invazif TA ; yorumlama; invazif izlem endikasyonları; 

arter kanülasyonu 
c. CVP; yorumlama; endikasyonları, komplikasyonları; santral venöz 

kanülasyon 
d. SpO2: yorumlama 
e. ETCO2; yorumlama 

f. Anestezi derinliği monitorizasyonu 
g. Isı monitorizasyonu 

h. Sıvı takibi (idrar) 
i. Nöromüsküler monitorizasyon 

Temel Anestetik Farmakoloji 

1. İnhalasyon anestetikleri 
a. Farmakodinamik 

b. Farmakokinetik 
c. Klinik farmakoloji 

d. Malign hipertermi 
2. İntravenöz anestetikler 
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a. Farmakodinamik 
b. Farmakokinetik 
c. Spesifik (klinik) 
d. TIVA 

3. Kas gevşeticiler 
a. Nöromuskuler ileti fizyolojisi 
b. Depolarizan-nondepolarizan ajanlar 
c. Spesifik ajanların tanıtımı 

4. Kolinesteraz inhibitörleri 
a. Spesifik 
b. Myastenia Gravis 

5. Antikolinerjik ilaçlar 

6. Adrenerjik agonist&antagonistler  
a. Otonom sinir sistemi; sempatik-parasempatik, alfa-beta vb 

b. Agonistler, antagonistler 
c. Feokromostoma 

7. Hipotansifler 
a. Spesifik 
b. Kontrollü hipotansiyon 

8. Lokal anestetikler 
a. Mekanizma 
b. Ester-amid vs 
c. Klinik-spesifik 
d. Farmakodinamik 
e. Farmakokinetik 

9. Opioidler 
a. Farmakolojik temel bilgi 

b. Farmakodinamik 
c. Farmakokinetik 
d. Spesifik droglar (elimizde mevcut olanları ayırt edebilecek şekilde)  

10. Analjezikler 
a. ASA-NSAİD-parasetamol 

11. Anestezi ile ilgili diğer ilaçlar (adjuvan ilaçlar) 

Fizyoloji 

1. Kardiovasküler sistem 
2. Solunum sistemi 

3. Santral sinir sistemi 
4. Hepato renal sistem 
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Rejyonal anestezi 

1. Spinal anestezi için temel bilgiler 
a. Anatomi 
b. Mekanizma 
c. Etkiler-yan etkiler-komplikasyonlar 
d. Endikasyonlar-kontrendikasyonlar 
e. Teknik-ilaç 

 
Postoperatif analjezi 

Takip parametreleri- VAS/NRS skalası  

Sıvı-elektrolit  tedavisi 

1. Fizyoloji 
2. Perioperatif sıvı tedavisinde güncel yaklaşımlar 

3. Kristalloid-kolloid seçimi 
4. Elektrolit dengesizliği bulguları; tedavisi  

BİRİNCİ SENE KLİNİK İÇİ ROTASYONLARA ÖZGÜ EĞİTİM HEDEFLERİ: 

 Kulak Burun Boğaz: 

● Pediatrik hastada anestezi-analjezi ilkeleri 
● Havayolu sağlanması ve cerrahi esnasında emniyeti  
● Kontrollü hipotansiyon 
● Farklı tüpler ve supraglottik hava yolu araçları 
● Trakeostomili hasta 
● Bulantı kusma profilaksi ve tedavisi  
● Yüksek Frekanslı Jet Ventilasyon ilkeleri 
● Lazer cerrahisi ve havayolu yangınları 

Ortopedi  

Genel Anestezi 

o Preoperatif değerlendirme ile ilgili bilgi ve beceriler (konsültasyon isteme ve 
istenen konsültasyonu yorumlama dahil) 

o Ortopedik cerrahi uygulanan hastada postoperatif analjezi uygulaması ile ilgili 
bilgi ve beceriler 

o Kan tasarruf yöntemleri ve hasta kan yönetimi ile ilgili bilgiler 
o Ortopedik anesteziye özgü durumlar (skolyoz cerrahisinde “wake-up” testinin  

nasıl yapılacağı,  sement reaksiyonu vb) hakkında bilgiler 
o Anestezi indüksiyonu için hipnotik, opioid analjezik ve kas gevşetici ilaçları, 

hastanın tıbbi özelliklerini ve ameliyat süresi ve pozisyonu gibi ek özelliklerle 
birleştirerek, doğru olarak seçebilmeli  

o Ameliyat süresi ve pozisyonunu da dikkate alarak endotrakeal entübasyon 
gerekip gerekmediğine karar verebilmeli, alternatif yöntemleri (LMA ve fast-

track gibi) doğru olarak kullanabilmeli 

o Hastanın tıbbi özelliklerini ve ameliyat süresi ve pozisyonunu da düşünerek ek 
monitörizasyon (idrar sondası takılması dâhil) gerekip gerekmediğine karar 
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verebilmeli 
o Malign Hipertermi (riskli hasta belirlenmesi, MHT rikli hastada anestezi ve 

analjezi seçimi ve planı) 
o Anestezi idamesi için kullanılacak ajanları hastanın tıbbi özelliklerini, ameliyat 

süresini ve pozisyonunu dikkate alarak doğru olarak seçebilmeli  
o Hastanın masada ekstübe edilip edilmeyeceğine karar verebilmeli ve 

ekstübasyonu güvenli bir şekilde sağlayabilmeli 
o Postoperatif bakım bilgi ve  yetilerine  sahip olabilmeli  

 

Rejyonal Anestezi 

o Santral ve periferik sinir blokları ile ilgili temel anatomik bilgiler 
o Sinir bloklarında kullanılan ilaçları etki mekanizmaları, terapötik ve  toksik 

dozları, yan etki ve komplikasyonları  
o Sinir bloklarında kullanılan setleri ve diğer cihazları (ör: sinir stimulatörü)  

o Sinir bloklarının endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını  
o Spinal anestezi uygulamasını yapabilmeli 

o Lumbar epidural anestezi uygulamasını yapabilmeli 
o Üst ekstremite bloklarında temel teknikler olan aksiller blok, RİVA, el bileği 

blokları, dirsek seviyesinde izole sinir bloklarını uygulayabilmeli. Bu blokların 
yan etki ve komplikasyonlarını bilmeli 

o Alt ekstremite bloklarında temel teknikler olan ayak bileği blokları ve orta 
düzey teknikler olan femoral ve popliteal bloklar 

o Santral ve periferik kateter takılı hastaların takibi, doz ayarlamaları 
o Hastanın postoperatif dönemde takip planı 

Genel Cerrahi   

o Sindirim sistemi: özofagus hastalıkları (reflü-hiatal herni) 
                               Gastrik ülser, mide kanseri 

                               Karsinoid tm.ler 
                               KC hastalıkları( akut-kronik hepatit, siroz) 

o Endokrin cerrahi hastalıklar: Diabet ve komplikasyonları 
                                                   Tiroid: Hiper-hipotiroidide anestezi 

                                                    Paratiroid hastalıkları 
                                                    Feokromostoma  

o Cerrahi öncesi açlık süresi kural ve uygulamaları 
o Obez hastalarda meydana gelen anesteziyi ilgilendiren değişiklikler; anestezi 

uygulamaları 
o Cerrahi adayı organ transplantasyonu geçirmiş hasta  

o Laparoskopik girişimlerde anestezi uygulaması 

Göz Ameliyathane 

o İntraokuler basınç- anestezi  ilişkisi 
o Okulokardiak refleks 
o Malign Hipertermi 
o Monitorize anestezi bakımı  
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o Pediatrik hastada anestezi ilkeleri 
 

İkinci ve üçüncü yıl 

Temel eğitim kazandırılmış olan adaylar ikinci 12 aylık dönemde uzmanlık dalı ile ilgili 

özel konulara yönlendirilir. 

-Anestezi güvenliği, doğru karar verme, doğru planlama, komplikasyonlar ile baş 

edebilme yeteneği, vaka erteleme ve iptali, veri kaydı tutabilme yetileri  geliştirilir. 

-Kateterizasyon teknikleri geliştirilir, spinal, epidural ve diğer rejyonal teknikler 

geliştirilir, deneyim kazandırılır. 

-Görüntüleme yöntemleri öğretilir. 

-İkinci yılın sonunda, asistanların tez konusu belirlemesi  ve resmi olarak deklare  

etmesi  beklenir.  

- Araştırma projelerine katılım sağlanır ve çalışmalara devam edilir. 

-EKG, diğer kardiovasküler fonksiyon değerlendirme testleri (EKO, sintigrafi, 

anjiografi), pulmoner fonksiyon testleri, AKG, PAAC akciğer grafisi, koagülasyon 

parametreleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, endokrin fonksiyonlar ve ilaç 

monitorizasyonu değerlendirilmelerini yapabilme ve katkı vurgulanır. 

-Bu dönemde Üroloji, Kadın hastalıkları ve doğum, Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif 

Cerrahi, Anestezi Polikliniği, Yoğun bakım ve anestezi sonrası bakım ünitesi ile Travma-

Acil Cerrahi kliniklerinde görev alınır. 

 

2. yıl Rotasyon Programı 
Üroloji Ameliyathane 
Kadın Doğum Ameliyathane 
Plastik Cerrahi Ameliyathane 
Travma ve Acil Cerrahi Ameliyathane ve Yoğun Bakım 
 

Ürolojik Girişimlerde Anestezi 
● Geriatrik hasta fizyolojisi ve anesteziyolojik açıdan değerlendirilmesi 
● Kardiyovasküler sistem hastalığı olan hastaların anestezi açısından 

değerlendirilmesi ve anestezi planı 

● Günübirlik hasta anestezisinin temel ilkeleri 
● Pediatrik hasta anatomik ve fizyolojik özellikleri  
● Pediatrik hastanın anesteziyolojik değerlendirmesi 
● Ürolojik girişimlere uygun farklı hasta pozisyonlarında izlenen fizyolojik 

değişiklikler, komplikasyonlar ve önlenmesi 

● Robotik cerrahide anestezi özellikleri 
● Hastaya ve cerrahi girişime uygun anestezi ve analjezi yöntemlerinin seçimi ve 

planı  
● Epidural, spinal ve kombine epidural-spinal anestezi ve analjezi yöntemlerinin 

temel ilkeleri 
● Epidural anestezi 

o Anatomi 
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o Mekanizma 
o Etkiler-yan etkiler-komplikasyonlar 
o Endikasyonlar-kontrendikasyonlar 
o LAST tanısı  ve tedavisi 
o Teknik-ilaç 

● Ürolojik girişim komplikasyonlarının tanı ve tedavisi   
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Obstetrik Anestezi 
 

● Gebenin anatomik ve fizyolojik özellikleri 
● Gebelik ve doğum fizyolojisi 
● Fetal ve plasental fizyoloji ve patofizyoloji 

● Plasental transfer 
● Feto-maternal dolaşım 

● Uterinkan akımı ve fetal gelişim üzerinde anesteziklerin etkileri  
● Teratojenite 

● Gebede genel ve rejyonal anestezi ilkeleri  
● Rejyonal analjezi ve anestezi komplikasyonları: yaklaşım, tanı, tedavi ilkeleri  

● Başarısız rejyonal analjezi/anestezide yaklaşım 
● Gebede havayolu yönetimi 

● Koagülopatili obstetrik vakaya yaklaşım, takip ve replasman kriterleri  
● Gebelikte ve postpartum dönemde ortaya çıkan hastalık durumlarının 

(preeklampsi, eklampsi, HELLP sendromu, placenta previa, plasenta akreata) 
patofizyoloji, tanı ve tedavisi ve bu hastalardaki anestezik yaklaşım ilkeleri  

● Kardiyak gebede mevcut kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojik 
değişimleri ve anestezi/analjezi uygulama ilkeleri  

● Doğum ve sezaryanda uygulanan farklı anestezi ve analjezik yöntem uygulama 
ve seçim ilkeleri 

● Obstetrik anestezide kullanılan adjuvant ilaçların (meterjin vs.) endikasyon, 

kontrendikasyon, yan etki ve monitorizasyonu 
● Obstetrik hastada epidural, spinal ve epidural-spinal kombine anestezi 

yöntemlerinin temel ilkeleri 
● Acil obstetrik vakaya yaklaşım (kanama, fetal distres) 

● Tok hastada genel anestezi indüksiyonunun özellikleri  
● Elektif obstetrik vakaya yaklaşım 

● Doğum analjezisinden anesteziye geçiş 
● Obstetrik vakada nonobstetrik cerrahi için anestezi  

● Gebede beklenmeyen zor entübasyon algoritması 
● Awareness: tanı ve yaklaşım 

● Neonatal resusitasyonun özellikleri 
 

Jinekolojik Anestezi 
● Günübirlik hasta anestezi, sedasyon/analjezi uygulaması 

● Yardımcı üreme teknikleri için anestezi 
● Günübirlik anestezide uyanma odasından ve hastaneden çıkartma kriterleri  
● Jinekolojik laparoskopi: Trendelenburg pozisyonu ve laparoskopinin solunum, 

dolaşım sistemine etkileri; komplikasyonların tanınması ve tedavi yaklaşımı (cilt 
altı amfizemi, hava embolisi 

● Histeroskopi ve su intoksikasyonu 
● Jinekolojik vakalarda (tümör, miyom) kan tasarrufu yöntemleri 

● Diabetik obstetrik veya jinekolojik hastaya anestezi yaklaşımı (outpatient, 
inpatient) 

● Sleep apneli hastaya (outpatient, inpatient) yaklaşım 
Rejyonel anestezide sedasyon uygulaması ve takip 
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Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi: 
 

● Zor havayolu değerlendirilmesi ve yaklaşım algoritmaları 
● Videolaringoskopik entübasyon 
● Nazofarengeal entübasyon, fiberoptik bronkoskopik entübasyon 

endikasyonları ve uygulanması 
● Turnike uygulanan cerrahi girişimlerde hasta takibi 
● Periferik bloklar: (basit: aksiller, dirsek, orta düzey: interskalen, 

supraklaviküler, siyatik, femoral, popliteal ileri düzey: paravertebral blok ve 
kateter teknikleri ) 

o Anatomi 
o Mekanizma 

o Etkiler-yan etkiler-komplikasyonlar 
o İndikasyonlar-kontrendikasyonlar 

o Teknik-ilaç 
● Pediatrik anomalilere yönelik girişimlerde, hava yolu emniyeti 
● Serbest flep onarım ameliyatlarında anestezi yönetimi  

● Replantasyon cerrahisinde anestezi yönetimi 
 
Travma ve Acil Cerrahi Ameliyathane ve Yoğun Bakım 

● Politravmatize hastaya yaklaşım 
● Hipovolemik ve hemorajik şoktaki hastaya yaklaşım (resusitasyonu, takibi ve 

anestezi uygulama özellikleri) 
● Kafa travmalı hastaya yaklaşım (resusitasyon, hemodinamik takip, serebral 

perfüzyonunun optimalizasyon ilkeleri, kafa travmalı hastada anestezi ilkeleri, 

intrakranyal basınç monitorizasyonu, beyin ödemi tedavisi ve tedavide 
kullanılan ilaçların farmakolojik özellikleri) 

● Beyin ölümü tanı kriterleri 
● Organ donorü bakımı 
● Crush yaralanması olan hastaya yaklaşım 

● Toraks travmalı hastaya yaklaşım 
● Yanık hasta resusitasyonu (pediatrik ve erişkin) 

● Sepsis ve septik şokta hasta takibi ve tedavi yaklaşımı  
● Devamlı renal destek sistemleri endikasyonları ve uygulama ilkeleri  
● Venöz tromboemboli profilaksi, tanı ve tedavi yöntemleri 
● Major cerrahi anestezi hazırlığı, uygulaması ve postoperatif izlemi  

● Arter kan gazı analizi 
● Vazopressör ve inotropik ajanların farmakolojik özellikleri, kullanım 

endikasyonları ve uygulama pratiği  
● Solunum yetersizliği, yapay solunum endikasyonları, yapay solunumda hasta 

takibi 
● Acil ve elektif trakeostomi endikasyonları, teknik özellikleri ve trakeostomize 

hasta bakımı 
● Enteral ve parenteral beslenme temel prensipleri  
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3.yıl Rotasyon Programı 

Anestezi Polikliniği 

Ağrı Kliniği  

Yoğun Bakım 

Genel cerrahi  (Hepatobilier cerrahi- Vasküler cerrahi) 

 

Anestezi Polikliniği 

A. Tetkik değerlendirme 

Uygulanacak cerrahi girişime, hastanın özelliklerine ve anestezi yöntem seçeneklerine 

uygun olarak tetkiklerin seçim ve değerlendirilmesi)  

● EKG değerlendirme 

● PA/Lateral akciğer grafisi 

● Solunum fonksiyon testleri 

● Biyokimyasal tetkikler  

● Arter kan gazı 

B. Hasta değerlendirmesi. 

▪ ASA değerlendirmesi 

▪ Genel fizik muayene 

▪ Sol sesi+kalp sesi değerlendirme 

▪ Kardiak hasta değerlendirme + hazırlama 

● HT 

● İskemik Kalp hastalığı 

● Kalp yetmezliği, kapak hastalığı 

▪ KOAHlı hasta değerlendirme + hazırlama 

▪ Diyabetik hasta değerlendirme + hazırlama 

▪ Zor entubasyon hasta değerlendirme + hazırlama 

● Mallampati sınıflaması 

▪ Günübirlik vaka endikasyonu/kontrendikasyonu 

▪ Çocuk hasta değerlendirmesi 

Yoğun Bakım 

A. Teorik Donanım: Monitorizasyon+ileri tetkik 

Kardiyak output monitörleri endikasyon, yorum,takip ve komplikasyonları  

 Arter kan gazı yorum + kliniğe uyarlama 

 ICP yorum+ kliniğe uyarlama 

 Batın USGve BT, Toraks-Kranyal BT değerlendirme 

             Temel ultrason ve ekokardiyografik tetkikler 
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● Spesifik sistem ve sendromlar 
● Sıvı elektrolit,asid-baz dengesi 

● Renal fizyoloji  

● Renal destek tedavi yöntemleri, endikasyonları, uygulama ve takip ilkeleri  

● Karaciğer metabolizması 

● Karaciğer yetmezliği tanı kriterleri 

● Karaciğer destek sistemi endikasyonları, uygulama ve takip ilkeleri  

● Sepsis ve septik şok tanı kriterleri, tedavi yöntemleri ve hasta izlemi  

● ARDS tanı kriterleri, tedavi yöntemleri, koruyucu ventilasyon s tratejileri  

● HELLP sendromu 

● Nöromuskuler hastalıklarda yoğun bakım desteği  

● Entoksikasyonlar (Alkol, CO, TSA ilaçlar, organofosfor vs)  

● Venöz tromboemboli profilaksi, tanı ve tedavisi   

● Enfeksiyon (Nozokomial enfeksiyonlar, Ventilatör ilişkili pnömoni, Tetanoz, 
Botulizm, anitibiyotik kullanım ilkeleri)  

● Nutrisyon (Enteral ve parenteral nutrisyon endikasyonları, uygulama ve takip 
ilkeleri) 

● Genel 
● Skorlamalar 

● Sedasyon ve analjezi seçenekleri algoritması ve takipte kullanılan skorlamalar  

● Postoperatif analjezi 

● Palyatif hasta bakımı 

● Pozisyon 

● Fizyoterapi 

● Etiko-legal yaklaşım (beyin ölümü,  donör bakımı, DNR) 
 

● Yapay solunum  
● Solunum yetersizlikleri, yapay solunum endikasyonları, modları, 

komplikasyonları 

● Yapay solunumdan ayrılma kriterleri ve ilkeleri, hasta takibi   

● Trakeostomi endikasyonu, perkutan trakeostomi tekniği, komplikasyonları, 

hasta bakımı ve takibi  

● Pron pozisyon 

● Recruitment manevrası 

● Ekstrakorporel oksijenasyon ve CO2 eliminasyonu ilkeleri 
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● Farmakoloji 

 Vasopresör ve inotropik ilaçların, kardiyak ritm düzenleyici ilaçların,          

antihipertansif ilaçların, antikoagülanların, antiepileptik ajanların, antibiyotiklerin 

kullanım ilkeleri ve ilaç etkileşimleri 

Yoğun bakım hastasında sedasyon-analjezi 

 

Genel Cerrahi  (Hepatobilier cerrahi) 

● Major cerrahide monitorizasyon  

● Karaciğer fizyolojisi, fonksiyon testleri yorumlama  
● Hepatik yetmezlik, Child sınıflaması peroperatif (preoperatif ve intraoperatif) 

hasta değerlendirilmesi ve anestezi uygulama ilkeleri  
● Hepatorenal sendrom 

● Karaciğer transplantasyon anestezi ilkeleri ( preoperatif hasta 

değerlendirilmesi, anestezi hazırlığı, intraoperatif hasta takibi)   
● Laparoskopik cerrahi anestezisi (laparoskopi sırasında gelişen solunum ve 

kardiyovasküler sistem değişiklikleri, laparoskopik cerrahi uygulanacak 
hastanın preoperatif değerlendirilmesi ve hasta seçimi, intraoperatif dönemde 

gelişebilecek komplikasyonların tanı ve tedavisi)  
 

Genel Cerrahi (Vasküler cerrahi) 

● Torasik ve abdominal aorta cerrahisi (preoperatif değerlendirme, intraoperatif 

monitorizasyon, intraoperatif hemodinamik değişiklikleri izlem ve tedavi)  
● Endovasküler (EVAR) girişimde anestezi-hasta takibi 

● Epidural anestezi/analjezi end. 
● Karotis cerrahisi (Serebral dolaşım, preoperatif değerlendirme ve hasta 

hazırlığı, antikoagulan tedavi değerlendirmesi, cerrahi endikasyonlar 
● Serebral monitorizasyon (Stump basıncı, Juguler oksijenasyon, BIS 

monitorizasyonu, serebral oksimetre) 
● Servikal epidural ve servikal pleksus bloğu 
● Endovasküler cerrahide anestezi ve analjezi  

 
Algoloji 

● Ağrı tanımlama, sınıflama,  
● Akut ağrı/kronik ağrı ayrımı 
● Nosisepsiyon 
● Aljezik maddeler 
● Postoperatif ağrı, preemptif analjezi 
● Hasta kontrollü analjezi (HKA) kullanım ilkeleri 
● Kronik ağrı  
● Spesifik kronik ağrı sendromları 
● Kanser ağrısı 

● Belağrısı  
● Başağrısı 
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● Trigeminal nevralji 
● Basamak tedavisi 
● Analjezik kullanım ilkeleri 
● Opioidler 
● NSAIDler 
● Spinal anatomi 
● Sempatik ganglionlar 
● Sempatik bloklar end/komplikasyonlar 

 

Dördüncü ve beşinci yıl 

4. yıla başlarken, uzmanlık eğitiminde genel ve temel   teorik eğitimin tamamlanmış 

olduğu kabul edilmelidir. Uzmanların olgunlaşması için son yıllardaki eğitim son derece 

önemlidir. Son sene asistanı uzmandan sonraki sorumlu anestezisttir. Anestezi 

uygulamalarını yapar, öğretir. Yoğun bakım servislerinde sorumlu anestezist olarak 

çalışabilir, konsültasyonlarda karar verme tartışmalarına katılır. Ayrıca, genel tıp 

eğitimi uzmanlıkla ilgili etik ilkeler içerisinde hasta, hasta yakını, tıbbi personel vb. 

kişiler ile ilişkiler, kalite kontrol ve kalite yöntemleri, ülke sağlık politikası vb. konularda 

bu dönemde eğitilmeye başlarlar. Konsültasyonlara gönderilirler. Bu dönemde zorunlu 

dış rotasyonlar (1 ay Kardiyoloji- 1 ay Göğüs Hastalıkları) tamamlanır 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

-Son iki yıl uzmanlık dalı ile ilgili özel eğitim gerektiren konulara ağırlık verilir.  

-Özellikli cerrahi ile ilgili özel tanı, izleme ve tedavi yöntemleri  

-Bilgilerin ve yetilerin pekiştirilmesi 

-Diğer asistan  arkadaşlarına eğitimde ve yeti kazanmaları sırasında destek olabilir, 

eğitici rolü alabilir. 

-Uzmanlıkla ilgili etik ilkeler içerisinde hasta, hasta yakını, tıbbi personel vb. kişiler ile 

ilişkiler, iyi klinik uygulamaları, kalite kontrol ve kalite yöntemleri, ülke sağlık politikası 

vb. konularda eğitim 

-Konsültasyonlar 

Acil cerrahi anestezisinde, Kritik hasta naklinde, Yoğun bakım ve anestezi sonrası 

bakım ünitesinde görev alır (spesifik olgu yönetimi ve nöbetler).  

Yoğun  bakım  ünitesinden sorumlu  olabilir, konsültasyonlarda karar mekanizması 

görevi alabilir. 

Beyin cerrahisi anestezisinde, beyini koruyucu metotların uygulanmasında, 
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Kardiyovasküler cerrahi anestezisinde, Göğüs cerrahisi (Transplantasyon cerrahisi) 

anestezisinde, Genel cerrahi (Endokrin, transplantasyon, hepatik cerrahi, büyük 

abdominal cerrahi, vb) anestezisinde ve Ameliyathane dışı sedasyon/ anestezide görev 

alır. 

Asistan aynı  zamanda birer aylık zorunlu Kardiyoloji ve Göğüs hastalıkları  

rotasyonlarını  tamamlar. 
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4. ve 5. yıl Rotasyonları: 

● Kardiyovasküler Cerrahi ameliyathane 

● Beyin Cerrahisi ameliyathane ve yoğun bakım 

● Göğüs Cerrahisi ameliyathane 

● Çocuk Cerrahisi ameliyathane 

● Ameliyathane dışı anestezi uygulaması 

Kardiyovasküler Cerrahi ameliyathane 

● Kardiyak fizyoloji 
▪ Kardiyak elektrofizyoloji 

▪ Kalp siklusu ve kontraksiyon 
 *kalp siklusu-hemodinamik monitörizasyon ilişkisi 

 *sistolik ve diastolik fonksiyonun değerlendirmesi 
▪ Kalp debisi 

  *yetersizlikteki kalbin değerlendirilmesi, sağ/sol yetersizlik 
  *etyolojiye göre preoperatif kardiyak statünün optimize edilmesi 

▪ Kardiyorespiratuar interaksiyon 
  *mekanik ventilasyonun sağlıklı kalpteki etkileri  
  * mekanik ventilasyonun farklı kardiyak patolojilerdeki etkileri  

● Kardiyak farmakoloji 
 Vazopressör-inotrop kullanımı 
 Alfa bloker-agonist kullanımı 
 Anestezik ajanların kardiyak etkileri 

● Kardiyak cerrahiye aday hasta değerlendirilmesi 
*skorlama sistemleri (euroscore vs) 
*kombine lezyonların değerlendirilmesi 
*yandaş hastalıkların değerlendirilmesi ve kardiyak cerrahiye  
getirecekleri yükün belirlenmesi (DM, KBY, KOAH) 

● Değişik hasta gruplarında temel fizyopatoljik değişim ve anestezi açısından 

önemi 
▪ İskemik kalp hastaları 

*Değerlendirme: ACC/AHA sınıflaması, iskemik hastanın optimal  
olarak hazırlanması 

*Anestezi yönetimi: hemodinamik hedefler, GA/RA tercihi, anestetik 
seçenekleri, monitörizasyon. 
*Perioperatif koruyucu tedaviler (beta blokaj, TEA) 
*Postoperatif takip ilkeleri 

▪ Kapak hastaları 
*Lezyonun patofizyolojisi 
* Perioperatif hemodinamik hedefler 
* Nonkardiyak cerrahide kapak hastasında anestezi yönetimi  

▪ Konjenital kalp hastaları 
* Lezyonun anatomisi ve patofizyolojisi  
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* Perioperatif hemodinamik hedefler 
● Ekstrakorporeal dolaşım 

▪ Teknik 
*kalp-akciğer makinesinin parçaları 
*full ve parsiyel bypass’ın özellikleri 

▪ Yan etkiler:  
*Hipotermi (yarar ve zararları, pH yönetimi, reolojik değişiklikler) 

*KPB’a bağlı inflamasyon, sonuçları, korunma/azaltma yöntemleri  
▪ Antikoagulasyon ve nötralizasyonu 

*Heparin (etki mekanizması, direnç gelişimi, HIT) 
*Protamin (yan etkiler, doz) 

▪ Organ korunması  
*miyokardiyal koruma: kardiyopleji, cerrahi önlemler, anestetik  yaklaşım 

*beyin koruma 
● Anestezi uygulaması 

▪ İndüksiyon ve idame yöntemleri 
*IV anestetikler: hemodinamik etkiler, istenmeyen etkiler 

*inhalasyon anestetikleri: hemodinamik ve solunumsal etkiler, ön 
koşullanmadaki etkileri 

*Nöroaksiyel bloklar 
▪ Monitorizasyon yöntemleri 

*invazif monitorizasyonun yorumlanması ve tedavinin buna göre 

yönlendirilmesi 
* invazif monitörizasyonda yeni seçenekler: PiCCO, vb 
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-Beyin cerrahisi ameliyathane ve yoğun bakım 

● SSS fizyolojisi ve farmakolojisi;  

● Cerrahide uygulanan pozisyonların yol açtığı sorunların tanı ve tedavisi  
● Artmış intrakranial basınç tedavi ve takibi; serebral anti-odem tedavisi 

yaklaşımları  
● Intrakranial yer kaplayan lezyon sebebiyle yapılan girişimlerde anestezik 

yaklaşım (Monitörizasyon gereksiniminin belirlenmesi, takip ve tedaviler) (tm, 
hidrosefali….)  

● Anevrizma girişimlerinde anestezik yaklaşım, serebral vazospazm gelişmiş 
hastanın takip ve tedavisi,(3H ilkesi) 

● EEG ve BIS takibi sırasında BURST – Supresyon’un tanınabilmesi ve 
oluşturulabilmesi  

● Pediatrik nöroşirürjikal yaklaşımlarda perioperatif ve postoperatif takip ve 
tedavi  

● Nöroendokrin cerrahi (Hipofiz cerrahisi) stress doz kortikosteroid kullanımı 

(semsiye tedavisi), Diyabetes Insipidus, tuz kaybettirici sendrom, uygunsuz ADH 
sendromu tanınması ve tedavi yaklaşımları  

● Ameliyathane dışında stereotaksi laboratuarı, elektrokonvulsif terapi ve 
nöroradyoloji laboratuarında  anestezik yaklaşım 

Göğüs Cerrahisi  

● Solunum fizyolojisi;  
● Solunum sisteminde anestezi altında meydana gelen değişiklikler. 

● Torasik anestezi; tek akciğer ventilasyonu 
● Epidural anestezi; torakal epidural anestezi; genel-epidural anestezi 

kombinasyonu 
● Paravertebral blok: torasik paravetrebral blok uygulaması  

● TIVA 
● Postoperatif analjezi prensipleri 

● Myasthenia Gravis- anestezi ilişkisi; kas gevşeticiler; kas gevşetici 
monitorizasyonu 

Çocuk Cerrahisi  

● Yenidoğan özellikleri 

● Çocuklarda anatomo-fizyolojik farklar 

▪ Hava yolu anatomisi 

▪ Dolaşım fizyolojisi 

▪ Solunum fizyolojisi 

▪ Isı metabolizması 

● Rejyonel anestezi ilkeleri  

● Çocuklarda farmakolojik temel ilkeler 

● Lokal anesteziklerin güvenli kullanımı 
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 Sıvı-elektrolit-kan komponent tedavisi ilkeleri 

Ameliyathane dışında anestezi, 
Sedasyon ve analjezi uygulamaları konusunda teorik ve pratik gelişim sağlanır. Buna 

göre: 
● Ameliyathane dışı anestezi uygulaması için gerekli altyapı ve donanım 

gereksinimine karar verebilecek teorik düzey sağlanmalı, 
● Konuyla ilgili kılavuz ve protokolleri bilmeli, 
● Uygulamayı kendinden kıdemsiz bir asistan, teknisyen veya hemşire 

varlığında yapabilmelidir. 
● Radyoloji departmanında BT, MR, US ve Biyopsi esnasında çeşitli yaş 

gruplarında sedasyon, analjezi veya genel anestezi uygulaması (20 hasta)  
● Kardiyoloji laboratuarında ICD takılması, kardiyoversiyon için sedasyon, 

analjezi veya genel anestezi uygulaması 
 

Buna göre Anestezi ve Reanimasyon uzmanlık eğitimi boyunca yapılması zorunlu klinik 
içi ve dışı rotasyonlarda geçirilecek en az süre aşağıdaki şekilde olmalıdır:  

 
İÇ Rotasyonlar 

 
             Yoğun Bakım: (6 ayı genel  YBÜ’de olmak üzere toplam 12 ay) 

             Travma ve Acil Cerrahi: 6 ay (Acil YBÜ dahil) 
             Anestezi Polikliniği: 2-3 ay 
             Genel Cerrahi: 6-8 ay 
             Çocuk Cerrahisi: 2 ay 
             Plastik Rekonstrüktif Cerrahi: 3 ay 
             Kardiyovasküler cerrahi: 2 ay 

             Ortopedi ve Travmatoloji: 6-7 ay (Ortopedi YBÜ dahil) 
             Göğüs Cerrahisi: 2 ay 
             Kulak Burun Boğaz Cerrahisi: 5 ay 
             Beyin Cerrahisi: 5 ay (NRŞ YBÜ dahil) 
             Üroloji: 2 ay 

             Kadın Hastalıkları ve Doğum: 3-5 ay 
             Göz: 2-3 ay 

 Ağrı: 2 ay 
             Ameliyathane dışı anestezi: 1 ay 

 
DIŞ rotasyonlar 

             Kardiyoloji: 1 ay 
             Göğüs Hastalıkları: 1 ay 

 
Uzmanlık eğitiminde geri kalan süre öğrencinin eksikliği saptanan bilgi ve beceri 

alanları ile uzmanlık tezinin yürütüldüğü alanlar ve danışmanının öngöreceği 

rotasyonlarda değerlendirilecektir. 

. 
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ÖZET OLARAK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLIK EĞİTİMİ 

TAMAMLANDIĞINDA KAZANILMIŞ GENEL VE SPESİFİK TEMEL YETİLER (BİLİŞSEL YETİ  

(B) VE KLİNİK YETİ (K) ) ŞU ŞEKİLDE SIRALANIR. 

1. Genel yetkinlik alanları 

- Hasta Değerlendirme Ve Risk Azaltma 

           - B: preoperatif risk değerlendirme, skorlamalar (ASA, POBK, OSAS, NYHA) havayolu 

değerlendirme, yatak başı zor havayolu öngörüsü, yandaş hastalıklar ve bunların perioperatif 

sürece etkileri ve optimizasyonu, anestezik ajanların organ sistemlerine etkileri, perioperatif 

ilaç etkileşimleri, preop açlık kılavuzları, hasta kan yönetimi ilkeleri ve anemik hastaya 

yaklaşım, hasta bilgilendirme ve aydınlatılmış onam. 

            - K: preoperatif uygun testleri isteme, skorlamalar, havayolu değerlendirmesi, EKG 

yorumlama, SFT yorumlama, koagülasyon testleri yorumlama,  preoporatif anemi düzeltilmesi, 

günübirlik anestezi uygunluğuna karar verme, ilaç kesme ya da devam kararı verme, cerrahi 

erteleme kararı verme, kişiye özgü anestezi planı yapma, açlık süresi belirleme, premedikasyon 

rejimi planlama 

- Genel Anestezi-Sedasyon  

              - B: fizik ve klinik ölçümler (sıvılar ve gazların davranış kuralları), cerrahiye stres yanıt, 

anestezi ilaçlarının farmakolojisi, donanım (anestezi iş istasyonu dizayn ve bileşenleri, hasta 

başı monitörleri, kalp debisi ölçüm cihazları,  entübasyon cihazları ve havayolu ekipmanları), 

değişik senaryolar için uygun monitorizasyon düzeyleri, pozisyonlama ve komplikasyonları, 

anestezi komplikasyonlarının yönetimi, intraoperatif kanama yönetimi, tromboemboli 

profilaksisi, postop delirium ve kognitif bozukluk yönetimi. 

                  - K: inhalasyon ve intravenöz ajanların güvenli kullanımı, defibrilasyon, 

kardiyoversiyon, intravasküler, periferik sinir ve diğer invaziv girişimlerin aseptik koşullarda 

gerçekleştirlmesi, kan tasarruf uygulama, kan transfüzyonu, nöromüsküler monitorizasyon 

yapma, temel ekokardiyografi, beyin ve spinal cerrahide nöromonitorizasyon, intraoperatif 

kritik olay tanı ve yönetimi, ameliyathane dışı anestezi verme, hasta transportu, travma 

anetsezisi, YBÜ hastası anestezisi, organ donasyonunda anestezi.                                                                        
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- Havayolu Yönetimi 

           - B:  temel havayolu yönetimi, zor hava yolu algoritmaları, postoperatif ekstübasyon 

kriterleri, oral ve nazal havayolu açıklığı, laringospazm, stridor, havayolu obstrüksiyonu  

             - K: hızlı sıralı indüksiyon, havayolu travması olan hastada havayolu sağlama, 

krikotiroidotomi, zor ekstübasyon yönetimi  

- Bölgesel Anestezi  

                  - B: lokal anestezikler ve adjuvanların farmakolojisi, santral ve periferik blok 

endikasyon-kontrendikasyonları, komplikasyonlar, lokal anestezik toksisitesi  tanı-tedavi ve 

resüsitasyon, santral-periferik blok teknikleri, sinir stimülatörü ilkeleri, ultrason ilkeleri. 

                         - K: nöraksiyel blok uygulamaları (spinal, torasik-lumbal epidural, kombine spinal-

epidural, kaudal) üst ekstremite blokları ( aksiller-interskalen), alt ekstremite blokları (femoral- 

obturator-siyatik), gövde blokları(paravertebral, interkostal, TAPS),  

- Postoperatif Bakım Ve Akut Ağrı İdaresi 

                           -B: Postoperatif derlenme, transfer ve taburculuk kriterleri, postoperatif 

komplikasyonların fizyopatolojisi ve tedavisi, PCA pompası, noninvaziv ventilasyon yöntem ve 

arayüzleri, yapay solunumdan ayırma, mültimodal analjezi  

                          - K: postoperatif bakım ve monitorizasyon yapma, ağrı değerlendirmesi, ilgili 

kontrol listelerinin kullanımı, kritik olayların (rezidüel blok, rezidüel anestezi, atelektazi, 

bulantı-kusma, titreme, ağrıpostdural başağrısı, kanama, deliryum, havayolu ödemi, santral 

antikolinerjik sendrom) tanı ve tedavisi  

- Yoğun Bakım 

                            -B: tüm hasta yaş gruplarında kritik hastalık (tıbbi-cerrahi) durumlarında tanı ve 

tedavi standartları, dolaşım şoku, solunum yetersizliği, böbrek yetersizliği, SSS yetersizlikleri 

(koma, kafa travması, artmış intrakranyal basınç), travma, enfeksiyon (SIRS,sepsis,septik şok), 

obstetrik komplikasyonlar, ciddi kanama-pıhtılaşma bozuklukları, entoksikasyon, donör bakımı, 

kullanılan cihaz ve donanım bilgisi (ventilasyon, renal replasman, monitorizasyon, TTE, 

ICP)skorlamalar, weaning, transfer ve taburculuk standartları, beyin ölümü ve donör bakımı 

                             - K: hasta değerlendirme, sedasyon ve analjezi uygulama, havayolu yönetimi, 

aseptik koşullarda invaziv damar girişimleri, solunum desteği (invaziv, non-invaziv yapay 
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solunum) renal replasman tedavisi, hemodinamik yönetim (monitorizasyon, vazoaktif tedavi, 

mekanik destek tedavisi)koagülopati tedavisi, tromboembolizm profilaksi ve tedavisi, kan ve 

kan ürünleri kullanımı, kan gazları ve asit-baz dengesi yönetimi, beslenme desteği, temel US 

kullanımı, ıslak ve elektronik kayıt tutma ve yönetme  

- Acil Kritik Hastaya Yaklaşım 

              -B: hasta triyajı, skorlamalar (Glasgow vb.), hastane içi transport kuralları, felaket tıbbı 

ilkeleri, hiperbarik tedavi temel bilgisi, 

               -K: resüsitasyon kılavuzu (temel ve ileri yaşam desteği) uygulaması, hayatı tehdit eden 

acil tıbbi-cerrahi durumları yönetme,  

 

- Hasta Güvenliği 

          -B: Avrupa hasta güvenliği kılavuzları, SB hasta güvenliği kuralları, hasta güvenl iği temel 

teorileri (hata modelleri, sistem yetersizlikleri, stres, yorgunluk ve diğer faktörler, takım 

çalışması ve hiyerarşi, ilaç hataları, raporlama sistemleri, analiz.  

           -K: günlük uygulamada hasta güvenliği kuralları, kılavuz ve kontrol listelerine uyum  

2. Özel yetkinlik alanları 

- Obstetrik Anestezi 

          -B: gebede görülen fizyolojik değişiklikler, doğum fizyolojisi, feto -plasenter fizyoloji 

(plasenter transfer, fetal dıolaşım, anestezinin uterin kan akımı ve fetal gelişim üzerine etkisi) 

anestezinin teratojenik etkileri, neonatal resüsitasyon, doğum ağrısı, lokal anestezik kullanımı, 

gebelikte tıbbi durumlar (eklampsi, HELLP, diabet, kardiyak hastalık), nöraksiyel anestezi, 

doğum analjezisi, gebelikte genel anestezi, kanamalı gebe, emzirme ve ilaçlar, maternel ölüm, 

yardımcı üreme tekniklerinde anestezi. 

           -K: havayolu değerlendirmesi, hızlı sıralı indüksiyon, aspirasyon, gebede pozisyonlama, 

sezryen için nöraksiyel teknikler, doğum analjezisi için epidural, peripartum kanama yönetimi, 

yüksek riskli gebe yönetimi, gebede veya emzirme döneminde non-obstetrik anestezi 
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- Kardiyotorasik Anestezi 

               - B: cerrahi gerektiren kardiyak ve torasik hastalıkların etyoloji, fizyopatoloji ve klinik 

tabloları, torakotomi, trakeobronşiyal cerrahi ve torkoskopik girişimlerde anestezi özellikle ri, 

çeşitli ekstrakorporel dolaşım teknikleri, tek akciğer ventilasyonu  

                - K: preoperatif solunum rezervi değerlendirmesi, akciğer izolasyon ve separasyon 

teknikleri, zor havayolunda tek akciğer ventilasyon tekniği, FOB kullanımı, lateral de kübit 

pozisyonlama, on pump ve off pump kardiyak operasyonlarda anestezi uygulaması, ileri 

hemodinamik monitorizasyon. 

- Nöroanesteziyoloji 

                    -B: cerrahi gerektiren SSS hastalıkların etyoloji, fizyopatoloji ve klinik tabloları, 

nörolojik muayene esasları, temel görüntüleme yöntemleri, nörofizyolojik monitorizasyon, 

beyin cerrahisinin tüm olgularında (pediyatrik, uyanık, epilepsi, EKT dahil) anestezi  ve 

perioperatif bakım ilkeleri 

                       - K: ameliyat öncesi değerlendirme, oturur pozisyona getirme, hava embolisi, 

intrakranyal hipertansyion takibi, istemli hipotermi uygulaması, ileri nöromonitorizasyon 

uygulamamalrı 

- Pediatrik Anestezi 

                   -B: doğumsal hastalık ve anomaliler, zor havayolu ile ilgili doğumsal anomaliler, 

erişkinden anatomik ve fizyolojik farklılıklar, doğumsal kalp hastalıkları, prematurite, yeni 

doğan dönemi acilleri. 

                    -K: yeni doğan ve bebekte vasküler girişim (US eşliğinde), havayolu yönetimi, 

çocukta genel anestezi ve periferik-santral sinir bloğu, posoperatif bakım ve yoğun bakım, 

pediatrik KPR. 

- Kronik Ağrı Yönetimi 

                   - B: anatomi, fizyoloji (ağrı iletimi, sensitizasyon, ağrı tipleri) ağrılı hasta 

değerlendirmesi, farmakoloji, non-farmakolojik ağrı tedavi yöntemleri  

                     -  K: ağrılı hastaya yaklaşım (anamnez, muayene, ilave test isteme ve 

değerlendirme) ağrı skalaları kullanma, kanser ve kanser dışı kronik ağrı tedavisi başlatma.  
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Kariyer Olasılıkları 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları Türkiye’de özel ve kamu kuruluşlarında 

Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım alanlarında sorumluluk yüklenir ve çalışır. Akut ağrı 

yönetimi yapar. Yoğun bakım ve Algoloji alanlarında yan dal uzmanlığı eğitimi alabilir. 

Kendi çalışma alanıyla ilgili olarak akademik kariyer yapabilir. Çalıştığı kurumlarda 

yöneticilik, danışmanlık hizmeti verebilir. Farmakoloji ve Biyomedikal alanlarında proje 

danışmanlığı ve yürütücülüğü yapabilir 
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3. TEMEL YETKİNLİKLER 

 
 
Yetkinlik, bir uzmanın bir iş 
ya da işlemin gerektiği gibi 
yapılabilmesi için kritik 
değer taşıyan, eğitim ve 
öğretim yoluyla kazanılıp 
iyileştirilebilen, gözlenip 
ölçülebilen, özellikleri 
daha önceden tarif edilmiş 
olan, bilgi, beceri, tutum 

ve davranışların 
toplamıdır. Yetkinlikler 7 

temel alanda 
toplanmışlardır.  

 
Şekil 1- Yeterlilik üçgeni (yedi temel yetkinlik alanı)  
 
Her bir temel yetkinlik alanı, uzmanın ayrı bir rolünü temsil eder (Şekil 1). Yedinci temel 
alan olan Hizmet Sunucusu alanına ait yetkinlikler klinik yetkinlikler ve girişimsel 
yetkinlikler olarak ikiye ayrılırlar. Sağlık hizmeti sunumu ile doğrudan ilişkili Hizmet 
Sunucusu alanını oluşturan yetkinlikler diğer 6 temel alana ait yetkinlikler olmadan 
gerçek anlamlarını kazanamazlar ve verimli bir şekilde kullanılamazlar. Başka bir deyişle 

6 temel alandaki yetkinlikler, uzmanın “Hizmet Sunucusu” alanındaki yetkinliklerini 
sosyal ortamda hasta ve toplum merkezli ve etkin bir şekilde kullanması için 
kazanılması gereken yetkinliklerdir. Bir uzmanlık dalındaki eğitim sürecinde kazanılan 
bu 7 temel alana ait yetkinlikler uyumlu bir şekilde kullanılabildiğinde yeterlilikten 
bahsedilebilir. Bu temel yetkinlik alanları aşağıda listelenmiştir; 

a. Yönetici 
b. Ekip Üyesi 

c. Sağlık Koruyucusu 
d.  İletişim Kuran 

e.  Değer ve Sorumluluk Sahibi 
f. Öğrenen ve Öğreten 

g. Hizmet Sunucusu 
 

Hizmet sunucusu temel yetkinlik alanındaki yetkinlikler, kullanılış yerlerine göre iki 
türdür:  

 
Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi kararlar 
konusunda kullanabilme yeteneğidir;  
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Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi girişimler 

konusunda kullanabilme yeteneğidir.  

 
 

 

Klinik ve girişimsel yetkinlikler 
edinilirken ve uygulanırken 

Temel Yetkinlik alanlarında 
belirtilen diğer yetkinliklerle 

uyum içinde olmalı ve uzmanlığa 
özel klinik karar süreçlerini 

kolaylaştırmalıdır.  
 

 
 

 
 

 
 

i. KLİNİK YETKİNLİKLER 

  Uzman Hekim aşağıda listelenmiş klinik yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği 
diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak 

uygular. 

KLİNİK YETKİNLİK İÇİN KULLANILAN TANIMLAR VE KISALTMALARI 

 

Klinik yetkinlikler için; üç ana düzey ve iki adet ek düzey tanımlanmıştır. Öğrencinin ulaşması 
gereken düzeyler bu üç ana düzeyden birini mutlaka içermelidir. T ve TT düzeyleri A ve K ile 
birlikte kodlanabilirken B düzeyi sadece K düzeyi ile birlikte kodlanabilir. B, T ve TT düzeyleri 
birbirlerini kapsadıkları için birlikte kodlanamazlar.  
B:Hastalığa ön tanı koyma ve gerekli durumda hastaya zarar vermeyecek şekilde ve doğru 
zamanda, doğru yere sevk edebilecek bilgiye sahip olma düzeyini ifade eder.  
T: Hastaya tanı koyma ve sonrasında tedavi için yönlendirebilme düzeyini ifade eder.  
TT: Ekip çalışmasının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir desteğe gereksinim duymadan 
hastanın tanı ve tedavisinin tüm sürecini yönetebilme düzeyini ifade eder.  
Klinik yetkinliklerde bu düzeylere ek olarak gerekli durumlar için A ve K yetkinlik düzeyleri 
eklenmektedir: 
A: Hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa özel acil tedavi girişimini uygulayabilme 
düzeyini ifade eder. 
K: Hastanın birincil, ikincil ve üçüncül korunma gereksinimlerini tanımlamayı ve gerekli 
koruyucu önlemleri alabilme düzeyini ifade eder.  
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 KLİNİK YETKİNLİK Düzey 
Kıde

m 
Yöntem 

 ZOR HAVA YOLU T,K 1 UE-YE-BE 

AMELİYATHANE DIŞI 
ANESTEZİ VE SEDASYON 

TT,K,A 2 UE-YE-BE 

 KARDİYOPULMONER 
ARREST 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

ANESTEZİ SIRASI 
KOMPLİKASYONLAR 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

ANESTEZİ SONRASI 
KOMPLİKASYONLAR 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

AMELİYATHANEDE 
KULLANILACAK EKİPMAN 
VE ALT YAPI 

B 1 YE-UE-BE 

YOĞUN BAKIMDA 
KULLANILACAK EKİPMAN 
VE ALT YAPI  

B 1 YE-UE-BE 

SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ 
BOZUKLUKLARI  

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

ASİT-BAZ DENGESİ 
BOZUKLUKLARI  

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

ANESTEZİDE KULLANILAN 
İLAÇLAR 

B 1 YE-UE-BE 

TRAVMALI  HASTA TT,K,A 1 YE-UE-BE 

KOMADAKİ HASTA TT,K,A 1 YE-UE-BE 

ŞOK DURUMUNDAKİ 
HASTA 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

 AKUT SOLUNUM 
YETMEZLİĞİ HASTASI 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

ORGAN YETERSİZLİKLERİ TT,K,A 1 YE-UE-BE 

BEYİN ÖLÜMÜ  T,K,A 2 YE-UE-BE 

BESLENME 
GEREKSİNİMLERİ 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 
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AKUT  AĞRI TT,K,A 1 YE-UE-BE 

KRONİK AĞRI T,K,A 1 YE-UE-BE 

ACİL VE İLKYARDIM 
HASTASI 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ 
TRANSFÜZYON 
ENDİKASYON VE 
KOMPLİKASYONLARI 

TT,A,K 1 YE-UE-BE 

HAVA EMBOLİSİ TT,K,A 1 YE-UE-BE 

YAĞ EMBOLİSİ TT,K,A 1 YE-UE-BE 

SPİNAL CERRAHİ SONRASI 
VENTİLASYON PROBLEMİ 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

TROMBOEMBOLİ T,K,A 1 YE-UE-BE 

SEMENT REAKSİYONU TT,K,A 1 YE-UE-BE 

HİPERTANSİYON T,K,A 1 YE-UE-BE 

İSKEMİK KALP 
HASTALIKLARI 

T,K,A 1 YE-UE-BE 

KALP KAPAK HASTALIKLARI T,K,A 1 YE-UE-BE 

ARİTMİ  T,K,A 1 YE-UE-BE 

KALP YETMEZLİĞİ T,K,A 1 YE-UE-BE 

AKCİĞER HASTALIKLARI  T,K,A 1 YE-UE-BE 

 EKLAMPSİ VE PREEKLAMPSİ  T,K,A 1 YE-UE-BE 

HELLP  SENDROMU T,K,A 1 YE-UE-BE 

TURP SENDROMU TT,K,A 1 YE-UE-BE 

AKUT DOLAŞIM 
PROBLEMLERİ 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

AKUT NÖROLOJİK 
PROBLEMLER 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 
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GASTROİNTESTİNAL 
KANAMA 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

AKUT PANKREATİT  TT,K,A 1 YE-UE-BE 

AKUT KARACİĞER 
YETMEZLİĞİ 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

 HEMATOLOJİK 
PROBLEMLER 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

ZEHİRLENMELER TT,K,A 1 YE-UE-BE 

ŞÜPHELİ ENFEKSİYON  T,K 1 YE-UE-BE 

TRİAJ B 1 YE-UE-BE 

MALİGN HİPERTERMİ TT,K,A 1 YE-UE-BE 

LARİNGOSPAZM VE 
BRONKOSPAZM 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

SANTRAL ANTİKOLİNERJİK 
SENDROM 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ 
PNOMONİ 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

AKUT RESPİRATUAR 
DİSTRES SENDROMU 
(ARDS) 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

SIRS, SEPSİS VE SEPTİK ŞOK TT,K,A 1 YE-UE-BE 

MYASTENİA GRAVİS TT,K,A 1 YE-UE-BE 

NÖROPSİKİYATRİK  
HASTALIKLAR 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

LOKAL ANESTEZİK 
TOKSİSİTESİ 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

POSTOPERATİF VE YOĞUN 
BAKIMDA DELİRYUM 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

MALİGN NÖROLEPTİK 
SENDROM 

TT,K,A 1 YE-UE-BE 

KAS HASTALIKLARI TT,K,A 1 YE-UE-BE 

HİPOTERMİ  TT,K,A 1 YE-UE-BE 

HİPERTERMİ TT,K,A 1 YE-UE-BE 
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ii. GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER 

Uzman Hekim aşağıda listelenmiş girişimsel yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği 
diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular.  

 

Girişimsel Yetkinlikler için dört düzey tanımlanmıştır. 

1: Girişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olma ve bu konuda gerektiğinde 
açıklama yapabilme düzeyini ifade eder.  

2: Acil bir durumda, kılavuz veya yönerge eşliğinde veya gözetim ve denetim altında bu 
girişimi yapabilme düzeyini ifade eder. 

3: Karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade 
eder. 

4: Karmaşık olsun veya olmasın her tür olguda girişimi uygulayabilme düzeyini ifade 
eder. 

 

 

 GİRİŞİMSEL YETKİNLİK Düzey 
Kıde

m 
Yöntem 

 ANESTEZİ ÖNCESİ 
HASTANIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

4 1 YE-UE-BE 

 PEROPERATİF SIVI TEDAVİSİ 4 1 YE-UE-BE 

 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ 
TRANSFÜZYONU 

4 1 YE-UE-BE 

 ASA I-II HASTADA ANESTEZİ 
UYGULAMALARI 

4 1 YE-UE-BE 

ASA III VE  ÜZERİ  HASTADA 
ANESTEZİ UYGULAMALARI 

4 2 YE-UE-BE 

GERİATRİK HASTADA 
ANESTEZİ UYGULAMALARI 

4 2 YE-UE-BE 

 PEDİATRİK HASTADA 
ANESTEZİ UYGULAMALARI 

4 2 YE-UE-BE 

 GÜNÜBİRLİK CERRAHİDE 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 SPİNAL ANESTEZİ 
UYGULAMALARI 

4 1 YE-UE-BE 

 EPİDURAL ANESTEZİ 
UYGULAMALARI 

4 1 YE-UE-BE 

 KAUDAL ANESTEZİ 
UYGULAMALARI 

4 2 YE-UE-BE 
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 KOMBİNE  
SPİNAL- EPİDURAL  
ANESTEZİ UYGULAMALARI 

4 1 YE-UE-BE 

 ÜST EKSTREMİTE SİNİR 
BLOKLARI 

3 1 YE-UE-BE 

 ALT EKSTREMİTE SİNİR 
BLOKLARI 

3 2 YE-UE-BE 

 HAVA YOLU YÖNETİMİ 3 1 YE-UE-BE 

 ZOR HAVA YOLU YÖNETİMİ  4 2 YE-UE-BE 

 SOLUNUMUN  KONTROLÜ 
VE DEVAMLILIĞININ 
SAĞLANMASI 

4 1 YE-UE-BE 

 OKSİJEN TEDAVİSİ 4 1 YE-UE-BE 

 İNVAZİV VENTİLASYON  4 1 YE-UE-BE 

 NONİNVAZİV VENTİLASYON  4 1 YE-UE-BE 

 VENTİLATÖRDEN AYIRMA  4 1 YE-UE-BE 

 EKSTÜBASYON 4 1 YE-UE-BE 

 VÜCUT SICAKLIĞININ 
KORUNMASI 

4 1 YE-UE-BE 

 İSTEMLİ HİPOTERMİ 
UYGULAMASI 

4 1 YE-UE-BE 

 AMELİYATHANE DIŞI 
ANESTEZİ VE SEDASYON 
UYGULAMALARI 

4 2 YE-UE-BE 

 MONİTORİZE ANESTEZİK 
BAKIM 

4 2 YE-UE-BE 

 YENİDOĞAN  
KARDİYO PULMONER 
RESÜSİTASYONU 

4 1 YE-UE-BE 

 PEDİYATRİK 
KARDİYOPULMONER 

RESÜSİTASYON 

4 1 YE-UE-BE 

 ERİŞKİN 
KARDİYOPULMONER 

RESÜSİTASYONU 

4 1 YE-UE-BE 

 AMELİYATHANEDE 
KULLANILACAK EKİPMAN VE 
ALT YAPI  

4 1 YE-UE-BE 

 STANDART 
MONİTORİZASYON 

4 1 YE-UE-BE 
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YÖNTEMLERİNİN 
KULLANIMI 

 NONİNVAZİV 
HEMODİNAMİK 
MONİTORİZASYON  

4 1 YE-UE-BE 

 İNVAZİV HEMODİNAMİK 
MONİTORİZASYON 
(SANTRAL VEN 
KATETERİZASYONU, 
ARTERİYAL KANÜLASYON) 

4 1 YE-UE-BE 

 NÖROMÜSKÜLER  
MONİTORİZASYON  

4 1 YE-UE-BE 

 NÖROPSİKYATRİK  
HASTALIKLAR 

4 1 YE-UE-BE 

 KAS HASTALIKLARINDA 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 

KAN GAZI ANALİZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 ANESTEZİ DERİNLİĞİ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

4 1 YE-UE-BE 

 SOLUNUM 
MONİTORİZASYONU 

4 1 YE-UE-BE 

 ANESTEZİDE İLAÇ 
KULLANIMI 

4 1 YE-UE-BE 

 YAPAY SOLUNUM 
YÖNTEMLERİNİN 
UYGULANMASI 

4 1 YE-UE-BE 

 

DONÖR BAKIMI 

4 2 YE-UE-BE 

 

ENTERAL BESLENME  

4 1 YE-UE-BE 

 

PARENTERAL BESLENME 

4 1 YE-UE-BE 

 YOĞUN BAKIMDA 
KULLANILACAK EKİPMAN VE 
ALT YAPI  

4 1 YE-UE-BE 

 

AKUT AĞRI YÖNETİMİ 

4 1 YE-UE-BE 

 HASTA KONTROLLÜ 
ANALJEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 AĞRI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 
UYGULANMASI 

4 1 YE-UE-BE 

 
KRONİK AĞRI YÖNETİMİ 

4 2 YE-UE-BE 

 ACİL VE İLKYARDIM 
UYGULAMALARI 

4 1 YE-UE-BE 
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 KARACİĞER 
TRANSPLANTASYONU 
ANESTEZİSİ 

1 2 YE-BE 

 BÖBREK 
TRANSPLANTASYONU 
ANESTEZİSİ  

3 2 YE-UE-BE 

 PANKREAS 
TRANSPLANTASYONU 
ANESTEZİSİ 

1 2 YE-BE 

 GASTROİNTESTİNAL 
CERRAHİLERDE ANESTEZİ 
UYGULAMALARI 

4 1 YE-UE-BE 

 TİROİD VE PARATİROİD 
CERRAHİLERİNDE ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 ADRENAL BEZ 
CERRAHİSİNDE ANESTEZİ  

4 2 YE-UE-BE 

 DİYABETİK HASTADA 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 

OBEZ HASTADA ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 OBESİTE CERRAHİSİNDE 
ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 ERİŞKİNDE LAPAROSKOPİK 
CERRAHİ UYGULAMALAR 
SIRASINDA ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 ÇOCUKLARDA 
LAPAROSKOPİK CERRAHİ 
UYGULAMALAR SIRASINDA 
ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 

YENİDOĞANDA  ANESTEZİ 

3 2 YE-UE-BE 

 YABANCI CİSİM 
ASPİRASYONUNDA  
(BRONKOSKOPİ) ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 MAKSİLLOFASİYAL 
CERRAHİDE ANESTEZİ 

3 2 YE-UE-BE 

 REİMPLANTASYONDA 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 KALP 
TRANSPLANTASYONUNDA 
ANESTEZİ 

1 2 YE-BE 

 HİPERTANSİYONLU 
HASTADA ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 KORONER BY PASS 
CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 KALP KAPAK CERRAHİSİNDE 
ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 ARİTMİLİ HASTADA 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 
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 KALP YETMEZLİĞİNDE  
(NONKARDİYAK CERRAHİ 
İÇİN ) ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 SOLUNUM VE DOLAŞIMIN 
MEKANİK AYGITLARLA 
DESTEKLENMESİ 

1 2 YE-UE-BE 

 KONGENİTAL KALP 
CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

3 2 YE-UE-BE 

 AORT CERRAHİSİNDE 
ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 ENDOVASKÜLER CERRAHİDE 
ANESTEZİSİ 

4 2 YE-UE-BE 

 PERİFERİK DAMAR 
CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 KAROTİD 
ENDARTEREKTOMİSİNDE  
ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 TORAKS CERRAHİ 
GİRİŞİMLERİNDE ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 TEK AKCİĞER 
VENTİLASYONUNDA 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 ENDOSKOPİK CERRAHİDE 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 LAZER CERRAHİSİNDE 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 KULAK CERRAHİSİNDE 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 KONTROLLÜ HİPOTANSİF 
ANESTEZİ 
 

4 1 YE-UE-BE 

 LARİNKS CERRAHİSİNDE 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 
NÖROMONİTORİZASYON 

2 2 YE-UE-BE 

 SEREBRAL ANEVRİZMA  VE 
ARETERİO -VENÖZ 
MALFORMASYON 
CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 KAFA TRAVMASINDA 

ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 SUPRATENTORİAL KİTLE 

CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 POSTERİOR FOSSA 

CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 
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 SPİNAL KORD 

CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 TRANSSFENOİDAL HİPOFİZ 

CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 UYANIK KRANİYOTOMİ, 
FONKSİYONEL BEYİN 

CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

3 2 YE-UE-BE 

 OMURGA CERRAHİSİNDE 
ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 KRANİOSİNOSTOZ 

CERRAHİSİNDE ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 YENİDOĞANIN NÖRAL TÜP 
DEFEKT CERRAHİSİNDE 

ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 GÖZ İÇİ AMELİYATLARINDA 

ANESTEZİ  

4 1 YE-UE-BE 

 ŞAŞILIK CERRAHİSİNDE 

ANESTEZİ  

4 1 YE-UE-BE 

 ROP UYGULAMALARINDA 

ANESTEZİ 

4 2 YE-UE-BE 

 
AĞRISIZ DOĞUM  

4 2 YE-UE-BE 

 
SEZARYEN ANESTEZİSİ 

4 1 YE-UE-BE 

 GEBEDE NONOBSTETRİK 

CERRAHİDE ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 ÜROGENİTAL GİRİŞİMLERDE 

ANESTEZİ 

4 1 YE-UE-BE 

 YAPAY SOLUNUM 
YÖNTEMLERİNİN 

UYGULANMASI  

4 1 YE-UE-BE 

 RENAL REPLASMAN 

TEDAVİSİ UYGULANMASI 

3 2 YE-UE-BE 

 YOĞUN BAKIMDA DESTEK 

TEDAVİLERİ 

4 1 YE-UE-BE 

 YOĞUN BAKIMDA 

KORUYUCU YÖNTEMLERİ 

4 1 YE-UE-BE 
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4. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

              İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında  

               aşağıda tanımlanan eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. 

 

4.1. Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) 

4.1.1. Seminerler 

Her Çarşamba 07:45-08:30 arası bir süpervizör eğitici 
desteğinde uzmanlık öğrencilerinin hazırlayıp sundukları 
seminerler gerçekleştirilir. Seminer karşılıklı diyalogların yoğun 
olduğu, deneyimlerin yargılanmadan paylaşıldığı ve farklı 
düzeylerde kişilerin aynı konu hakkında farklı düzeydeki 
sorular ile eksik yanlarını tamamlayabildikleri bir eğitim 
etkinliğidir. Seminerlerin hazırlanıp sunulması ve yazılı metin 
haline getirilerek elektronik ortamda sunulmaya hazır hale 
getirilmesi esastır.  Uzmanlık öğrencileri eğitimleri boyunca en 
az iki kez seminer sunumu yapmak zorundadır.  

4.1.2. Olgu tartışması ve probleme dayalı öğrenme  

Perşembe sabah toplantılarının ayda iki kez olgu tartışması 

şeklinde yapılması hedeflenir. Olgu sunumlarının amacı 
katılımcıların kendi eksik veya hatalı yanlarını fark etmelerini 

sağlamak ve eksiklerini tamamlamaktır. Ayrıca aynı durum ile 
ilgili çok sayıda olgunun çözümlenmesi yoluyla aynı bilginin 

farklı durumlarda nasıl kullanılacağı konusunda deneyim 

kazandırır. Olgunun/ların basamaklı olarak sunulması ve her 
basamak için fikir üretilmesi ile sürdürülür.  

4.1.3. Makale tartışması 

Makalenin kanıt düzeyinin anlaşılması, bir uygulamanın kanıta 
dayandırılması ve bir konuda yeni bilgilere ulaşılması amacıyla 
gerçekleştirilen etkinliktir. Makalenin tüm bölümleri sırası ile 

okunur ve metodolojik açıdan doğruluğu ve klinik uygulamaya 
yansıması ile ilgili fikir üretilmesi ve gerektiğinde eleştirilmesi 
ile sürdürülür. Uzmanlık öğrencilerinin benzer çalışmalar 
planlayabilmesi için problemleri bilimsel yöntemlerle analiz 
etme, sorgulama, sonuçları tartışma ve bir yayın haline 
dönüştürme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. 
Perşembe sabah toplantılarının ayda en az bir tanesi makale 
tartışmasına ayrılmıştır. 
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4.1.4. Mortalite-morbidite; hata-kaza ve kritik olay toplantıları: 

Ayda bir Perşembe toplantısı klinikte yaşanmış olgu ve 
olaylardan seçilen hata-kaza; mortalite-morbidite ve kritik 

olayların irdelenmesine ayrılmıştır. Uzmanlık öğrencilerinin bu 
toplantılara ilişkin 200 kelimelik rapor hazırlayarak rehber 

eğiticilerine teslimi gerekmektedir.  

4.1.5. Kurslar 

Anabilim Dalımızda uzmanlık eğitimi boyunca her uzmanlık 
öğrencisi en az üç adet kursu tamamlamak zorundadır. Birinci 

sene içinde “Kardiyopulmoner Resusitasyon Kursu”, ilk 2  
sene içerisinde “Havayolu Yönetimi Kursu” ve 3 ila 4. sene 
içinde “Periferik Sinir Blokları ve Kadavra Kursu” ile “Travma 
Kursu” (Program taslakları Ek 1’de görülebilir). İlk 3 kurs yarısı 
teorik eğitim yarısı pratik uygulama istasyonları şeklinde 
tasarlanmıştır. Travma kursu sadece teorik eğitim 
içermektedir. Kursların öncesinde ve sonrasında ölçme-
değerlendirme testleri yapılmakta, ayrıca kursiyerlerden geri 
bildirim alındıktan sonra sertifikasyon sağlanmaktadır. Zor 

havayolu yönetimi kursu için zaman zaman kıdemli 
asistanlarımızdan eğitici olarak da destek alınmaktadır. 

4.1.6. E- eğitim 
             Anabilim dalımızda web tabanlı işleyen e-eğitim sistemine 

her uzmanlık öğrencisi kendine has kullanıcı adı ve şifre ile 
bağlanır. Sistem çeşitli statik doküman ve dinamik e-eğitim 
kursları ile uzmanlık eğitimine yardımcı bilgi ve belgeleri 

içerir. 

 

4.2. Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) 

4.2.1. Yatan hasta bakımı 

4.2.1.1. Vizit 

Klinik içi rotasyonlarda ameliyathanelerde görevli 
uzmanlık öğrencileri preoperatif değerlendirme 
vizitlerini ilgili bölüm eğitici ve diğer uzmanlık 
öğrencilerine aktararak durum değerlendirmesi ve 
uygun anestezi planı oluşturulması sürecine 
katılırlar. Yoğun bakım ve Algoloji rotasyonunda 
bulunan uzmanlık öğrencileri de o ünitelerin 
günlük yatan hasta vizit uygulamalarında 
bulunurlar. 

4.2.1.2. Nöbet 
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Öğrencinin sorumluluğu yüksek bir ortamda derin 
ve kalıcı öğrenmesine etki eder. Olguyu yüksek 

sorumluluk durumunda değerlendirmek 
öğrencinin var olan bilgisini ve becerisini 
kullanmasını ve eksik olanı öğrenmeye motive 
olmasını sağlar. Nöbet, gereken yetkinliklere sahip 
olunan olgularda özgüveni arttırırken, gereken 
yetkinliğin henüz edinilmemiş olduğu olgularda 
bilgi ve beceri kazanma motivasyonunu arttırır. 
Nöbetlerde sık kullanılması gereken yetkinliklerin 
1’inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmış 
olmaları bu açıdan önemlidir. 

4.2.1.3. Girişim 

Tanı ve tedaviye yönelik tüm girişimler, eğitici 

tarafından gösterildikten sonra belli bir kılavuz 
eşliğinde basamak basamak gözlem altında 
uygulama yoluyla öğretilir. Her uygulama 
basamağı için öğrenciye geribildirim verilir. 

Öğrencinin doğru yaptıklarını doğru yapmaya 
devam etmesi, eksik ve gelişmesi gereken 
taraflarını düzeltebilmesi için öğrenciye 
zamanında, net ve yapıcı müdahalelerle teşvik 
edici ve destekleyici ya da uyarıcı ve yol gösterici 
geribildirimler verilmelidir. Her girişim için 
öğrenciye önceden belirlenmiş yetkinlik düzeyine 
ulaşacak sayıda tekrar yaptırılması sağlanır. 

4.2.1.4. Anestezi uygulaması:  

 İçinde çok sayıda karar ve girişim barındıran 
müdahale süreçleridir. Her karar ve girişimin ayrı 
ayrı gereken yetkinlik düzeylerine ulaşması 
amacıyla en az riskli/karmaşık olandan en 
riskli/karmaşık olana doğru olacak şekilde anestezi 
uygulaması sürecinin tüm basamakları yüksek 
gözlem altında öğretilir. Öğrencinin tüm 
basamaklarda gereken yetkinlik düzeyine ulaşması 
için yeterli sayıda tekrar yaptırılması sağlanır. 

 

4.3. Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) 

4.3.1. Yatan hasta takibi 

Yatarak takip edilen bir olgu hakkında yeterliğe erişmemiş bir 
öğrencinin gözetim ve denetim altında, yeterliğe ulaşmış bir 
öğrencinin gözlem altında yaptığı çalışmalar sırasında 
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eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini 

belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından 
tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve 

güvenilir olmasından eğitici sorumludur. Anabilim dalımızda 
bu tanıma uygun olarak yoğun bakımda takip edilen hastalar, 

cerrahi girişim nedeniyle yatarak tedavi edilen hastalar ve 
algoloji ünitesinde yatarak kronik ağrı tedavisi  alan hastalar 

eğitim öznesini oluşturmaktadır. 

4.3.2. Ayaktan hasta/materyal takibi 

Ayaktan başvuran acil veya acil olmayan bir olgu hakkında 

gereken yetkinlik düzeyine erişmemiş bir öğrencinin gözetim 
ve denetim gözlem altında, eğitici eşliğinde ve gereken 
yetkinlik düzeyine ulaşmış bir öğrencinin yüksek gözlem 
altında yaptığı çalışmalar sırasında eksikliğini fark ettiği 
konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu 
herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu 
eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir olmasından eğitici 
sorumludur. Anabilim dalımızda anestezi polikliniği ve 
algoloji polikliniği hastaları bu kapsamda eğitim öznesi 
hastalardır. 

4.3.3. Akran öğrenmesi 

Öğrencinin bir olgunun çözümlenmesi veya bir girişimin 

uygulanması sırasında bir akranı ile tartışarak veya onu 
gözlemleyerek öğrenmesi sürecidir. 

4.3.4. Literatür okuma 

Öğrencinin öğrenme gereksinimi olan konularda literatür 
okuması ve klinik uygulama ile ilişkilendirmesi sürecidir.  

4.3.5. Araştırma 

Öğrencinin bir konuda tek başına veya bir ekip ile araştırma 

tasarlaması ve bu sırada öğrenme gereksinimini belirleyerek 
bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması 

sürecidir. 

4.3.6. Öğretme 

Öğrencinin bir başkasına bir girişim veya bir klinik konuyu 
öğretirken bu konuda farklı bakış açılarını, daha önce 
düşünmediği soruları veya varlığını fark etmediği durumları 
fark ederek öğrenme gereksinimi belirlemesi ve bunu 
herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. 
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5. EĞİTİM KAYNAKLARI 

5.1. Eğitici Standartları 

Anabilim dalımız eğitici kadrosu 16 öğretim üyesi ile 7 başasistandan oluşmaktadır. 
Eğiticiler anabilim dalının faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sorumlu oldukları 

bölümlerin eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesini bu müfredat ilkelerine 
göre yaparlar.  

 
5.2. Mekân  Standartları 

-Anesteziyoloji ve Reanimasyon polikliniği 

-Toplantı /seminer odası 
-Kütüphane 

-Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı/Kliniği bünyesinde3. Basamak 15 yataklı Kapalı Sistem (ayrıca Nöroşiruji, 
Ortopedi ve Acil Cerrahi bölümlerinde toplam 22 yatak) 
-Postoperatif ayılma ve bakım ünitesi 
Hasta hazırlık ve bekleme odası 
-Rejyonal blok ve kateterizasyon odası 
-Uzmanlık öğrencisi çalışma odası  
-Malzeme ve ilaç deposu 
-Ameliyathane dışı mekanlardaki (Radyoloji, Kardiyoloji Anjiyo Lab. Psikiyatri EKT 
odası)  sedasyon/anestezi uygulamaları için de ameliyathane ve derlenme 
odalarındaki koşullara uygun mekanlar. 

 
5.3. Donanım Standartları  

-Anestezi makinası: güncel yapay solunum modlarını uygulayabilen ventilatörlü : 

Draeger Fabius, Draeger Julian ve Draeger Primus ile GE S5 Avance modellerinde 
ayrıca yedek olarak Draeger Cicero ve SA2 modelleri ile MR uyumlu GE Aestiva modeli  

-Kesintisiz güç kaynağı 
-Elektrik izolasyonu 

-Merkezi gaz (Oksijen, azot protoksit, hava) ve vakum donanımı ile analizörleri 
-Havalandırma ve atık gaz sistemi 

-Merkezi iklimlendirme 
-Engelli ulaşımı 

-Hasta sıcaklığının izlenmesi, ısıtma ve soğutma donanımı  
-İletişim olanakları (İnternet bağlantısı, telefon) 
-Monitorizasyon 

Solunumsal 
 Hemodinamik 

Anestezik gaz analizörü 
Nöromonitorizasyon 
Nöromusküler monitorizasyon 
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-Kan gazı cihazı 

-Çok amaçlı ameliyat masaları 
-Sinir stimülatörü 

-Görüntüleme olanakları 
Taşınabilir  x-ray aygıtı,  

Yeterli sayıda koruyucu önlük-boyunluk ve ölçüm cihazı 
Taşınabilir ultrason cihazı 

Ekokardiyografi (TEE probu, lineer prob, convex prob ve sector probu ile) 
-Defibrilatör 

-Fiberoptik ve görüntülü havayolu gereçleri 

 -Bonfils rijid fiberoskop 
 - Videolarengoskop 

 - Fleksibl fiberoptik bronkoskop: 3.6 ve 6 mm çaplarında 
-Kardiyopulmoner Resusitasyon arabası 

-Cell-saver 
-Sıvı ve kan ısıtma sistemi 

-Kan dolabı 
-İlaç ve malzeme masası 

-Hızlı infüzyon sistemi 
-İnfüzyon enjektör ve pompaları (TCI, PCA) 

-Hasta transport olanakları 
Sedye 

Ventilatör 
Monitor 

Defibrilatör 
-Buzdolabı 

 

 
 

6. DIŞ ROTASYON HEDEFLERİ 

 
Kardiyoloji rotasyonu klinik yetkinlik hedefleri 
 -Myokard iskemisi: düzey: T,A 
 -Aritmi: düzey: T, A 
Kardiyoloji rotasyonu girişimsel yetkinlik hedefleri 
 -EKG okuma: düzey 3 
 - Ekokardiyografi temel uygulamalar: düzey 2 
 - Defibrilatör: düzey 2 
Göğüs hastalıkları rotasyonu girişimsel yetkinlik hedefleri 
 - akciğer grafisi değerlendirme: düzey 3 
 -solunum fonksiyon testi değerlendirme: düzey 3 
 - fiberoptik bronkoskopi kullanım: düzey 2 

 - ileri görüntüleme yöntem değerlendirme: düzey 3 
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7. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME: 

 

Anabilim Dalımızda ölçme ve değerlendirme öncelikle klinik içi rotasyonlar sırasında 
ve eğitim esnasında eğitici ile öğrencilerin hasta başı-ameliyathane girişimlerinde 
yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler rotasyon sonu eğitici değerlendirme formları 
aracılığıyla kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır. 

Bunun yanı sıra senede iki kez olmak üzere (Kasım-Haziran) çoktan seçmeli 50 soruya 
dayanan ara değerlendirme sınavları yapılmaktadır.  

Departmanımızda OLA sınavı da uygulanmaktadır. 

 
 

8. KAYNAKÇA 

 

-TUKMOS, TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART 
BELİRLEME SİSTEMİ, Çekirdek Müfredat Hazırlama Kılavuzu, v.1.1, 2013 

-TUKMOS, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MÜFREDAT 2.3 , 2017 

-Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernek dökümanları 

- UEMS dokümanları 

-European Society of Anesthesiology dökümanları 

-American Society ve Anesthesiology dökümanları 

-Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Algoloji ve Yoğun Bakım Temel kaynak kitapları 

 

9. İleriye yönelik öneriler 

 

Uzmanlık sonrası eğitimlere katılım da desteklenmekte ve EDAIC sınavınakatılım 
önerilmektedir.  
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EK 1: KURSLAR 

 

1: KARDİOPULMONER RESUSİTASYON (KPR) KURSU 

9.00 – 9.15: Güne hazırlık 

9.15 – 9.45: Hastanede resüsitasyon 

 

9.45 – 10.00: ARA 

 

10.00 – 10.45: Periarrest aritmiler 

 

10.45 – 11.00: ARA 

 

11.00 – 11.30: Pediatrik temel ve ileri yaşam desteği 

11.30 – 12.00: Yenidoğanda resüsitasyon 

12.00 – 12.15: Teorik bölümü bitiriyoruz 

 

12.15 – 13.15: ARA 

 

13.15 – 15.15: Maketler üzerinde uygulama (İTF Beceri Laboratuvarı-Behçet 

Kütüphanesi 2. kat): Erişkinde, infantta, çocukta temel yaşam desteği, erişkinde ileri 

yaşam desteği, EKG değerlendirme 

 

15.15 – 15.30: Değerlendirme ve sertifikaların verilmesi 
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2. HAVAYOLU YÖNETİMİ KURSU 

 

8:00-8:20        PRE-TEST 

 

8:30-9:00         Zor havayolu tanımı ve algoritmalar                                     

9:00-9:30         Supraglottik havayolu gereçleri                                            

9:30-9:50         Zor havayolunun alternatif görüntüleme gereçleri               

9:50-10:10       Krikotirotomi, trakeotomi                                                      

 

10:10-10:30     Ara 

 

10:30-10:50     Pediatrik havayolu                                                                

10:50-11:10      Ekstübasyon                                                                        

11:10-11:30      Fiberoptik entübasyon                                                        

 

11:30-12:30      OGLE ARASI 

 

12:30-15:30     Uygulamalı Eğitim (Larinks ve trakea piyesi incelemesi, makette supraglottik 

hava yolu gereçleri (LMA-supreme, Fasttrach, Proseal, I-gel), Airtraq, Bonfils fiberoskop, fleksibl 

fiberoptik entübasyon, fleksibl videoskop, video laringoskop, yenidoğanda zor entübasyon, 

krikotirotomi, trakeotomi) 

 

15:30-15:50     POST-TEST 
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3. PERİFERİK SİNİR BLOKLARI VE KADAVRA KURSU 

 

08.30-08.50: Açılış ve Pretest 

 

08.50-09.30: Ultrason Hakkında Temel Bilgiler 

09.40-10.20: Üst Ekstremite Blokları 

10.30-11.10: Alt Ekstremite Blokları 

 

11.10-11.30: Ara 

 

11.30-11.50: Servikal Pleksus Bloğu ve TEA 

12.00-12.20: Paravertebral Blok 

12.30-13.10: TAP Blok ve Kuadratus Lumborum Blokları 

 

13.10-14.30: Öğle yemeği  

 

14.30-16.30 (Anatomi AD): Kadavra Uygulamalı Eğitimi 

Brakiyal Pleksus Anatomisi 

Üst Ekstremite Blokları 

Alt Ekstremite Blokları 

Paravertebral Blok 

TAP Blok ve Kuadratus Lumborum Bloğu 

 

16.45-17.00: Post-test 
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4. TRAVMA KURSU 

 

08.45-08.50: Program Akışı Hakkında Bilgi 

08.50-09.10:  Acilde Hastayı Değerlendirme, Cerrah Gözü ile 

09.15-09.35: Mücadele Edilecek Acil Sorunlar 

09.40-10.00: Pelvik Travma 

 

10.05-10.20: ARA 

 

10.20-10.40: Travmada Havayolu 

10.45-11.05 Travmada Rejyonal Anestezi 

11.10-11.30: Travmada Ölüm Triadı 

11.35-11.55: Geriatrik Travma 

 

12.00-13.00: Yemek  

 

13.00-13.20: Travmada Sıvı Resüsitasyonu  

13.25-13.45: Hemodinamik Monitörizasyon 

13.50-14.10: Masif Transfüzyon  

14.15-14.35: Vazopressör ve İnotropik Ajan Kullanımı 

 

14.40-15.00: ARA 

 

15.00-15.20: Künt Toraks Travması 

15.25-15.45: Mediasten Travması 

15.50-16.10: Travmatik Beyin Hasarı 

 

16.10-16.30: Kapanış ve Değerlendirme: Seneye Ne Konuşulsun? 


