
 

 

 

ANATOMİ ANABİLİM DALI ASİSTAN UYUM PROGRAMI 

 

 

Birinci gün:  

1. Anatomi Anabilim Dalı’nda görevli tüm çalışanların bir araya geldiği tanışma toplantısı düzenlenir. 

2. Uyum programının tanıtımı. 

3. Danışman öğretim üyesinin belirlenmesi. 

4. Başlangıç dosyasının teslimi. 

 Anatomi Uzmanlık Eğitimi Programı 

 Amaç ve hedefler 

 Programa ilişkin genel bilgiler, İç ve dış rotasyonlar, rotasyonların süreleri ve yapılış 

dönemi, kan merkezi nöbetleri, temel düzey asistan eğitim programı, ara sınavlar. 

 Uygulamalaı eğitim. 

 Asistanlar İçin Eğitim ve İzleme Klavuzu (Asistan Karnesi) 

 Anatomi  Anabilim Dalında Çalışan Asistanların Görev ve Sorumlulukları 

 Anatomi Asistanları İçin Önerilen Kaynak Kitaplar 

 Anatomi Uzmanlık Eğitiminde Amaç ve Hedefler (Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği 

Yeterlik Kurulu) 

 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı) 

5. Araştırmalara katılmanın nasıl olduğu ve bu konuda asistanlardan ne beklendiği hakkında bilgilendirme 

6. Tez konusunda bilgilendirme. Ne zaman alınır? Tez konusu nasıl belirlenir? 

7. Kongrelere katılma hakkında bilgilendirme 

8. Anabilim Dalı öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimler ile tanışma 

9. Bölümlerin ve çalışma düzenlerinin tanıtılması,sekreter, gassal ve diğer personelle tanışma 

10. Asistan odası ve  dış kapı anahtarlarının verilmesi 

11. Asistan dolabı ve masası verilmesi 

12. Telefon listesi verilmesi (öğretim üyeleri, uzman ve asistanların cep telefonları, bina içindeki 

bölümlerin dahili numaraları vb) 

13. İlgili öğretim üyeleri tarafından, Anatomi Anabilim Dalı’na ait derslikler, laboratuarlar, kadavra 

havuzları, kadavralar, yardımcı ders araçları hakkında tanıtıcı ön bilgiler verilir.  

 

 

 

 

 

 

İkinci gün: 

1. Kadavra ve disseksiyonunu ilgilendiren yasal ve mesleki davranış modelleri hakkında bilgilendirilir. 

2. Kadavra havuzlarına gidilerek, kadavra hazırlanışı hakkında sözlü olarak ön bilgi ve konunun 

ayrıntılarını içeren rehber kitap kendisine verilir.  

3. Kadavra disseksiyonuna hazırlık ve disseksiyonun nasıl ve hangi koşullar altında yapılabileceği 

hakkında bilgilendirilerek disseksiyon rehberİ verilir.  

 

 

 

 

Üçüncü gün:  

1. Kadavra disseksiyon salonuna gidilerek, daha önceden kendisine verilen bilgiler ve rehber kitaplar 

doğrultusunda, bir öğretim üyesinin eşliğinde ilk disseksiyona başlanır. Yaklaşık 1 saat süren ilk 

disseksiyon çalışmalarından sonra, salonda yalnız bırakılarak kendi sorumluluğu altında disseksiyonu 1 

saat devam ettirmesi istenir. Uzmanlık öğrencisi tarafından yapılan disseksiyon, daha sonra ilgili 

öğretim üyesi tarafından değerlendirilerek, gözlenebilen doğru ya da yanlış uygulamaları hakkında geri 

bildirim verilir. Değerlendirme sonucunda kendisine, gelecek günler için disseksiyon programı verilir. 

 

 

 

 



Dördüncü gün:  

1. Anatomi Anabilim Dalı’nın ders programı verilerek, derslerin işleniş şekli, uygulanan eğitim modeli, 

öğrenciler ile ilgili bilgiler ve kendisinden beklenenler hakkında bilgilendirilir.  

2. Anatomi Anabilim Dalı’nda görevli öğretim üyelerinin ilgili oldukları alanlar hakkında bilgi verilerek, 

öğretim üyelerinin yapmış oldukları çalışmaları incelemesi istenir.  

 

Beşinci gün:  

1. Anatomi Anabilim Dalı’nda halen yürütülmekte olan çalışmalar hakkında ön bilgiler verilir.  

2. Temel Bilim’lere ait diğer Anabilim Dallarına gidilerek ilgili kadrolar ve fizik yapılar ile tanışması 

sağlanır.  

3. Fakültenin fizik ve idari yapısı hakkında bilgilendirilir.  

 

Uygulanacak olan bu oryantasyon kursu içinde öğrenciye aşağıda bildirilen ekler verilir: 

1. TUÖ yükümlülüklerini içeren rehber- ÇEP  

2. Oryantasyon kursu rehberi  

3. Uzmanlık öğrencisi karnesi 

4. Kadavra ilaçlama rehberi  

5. Disseksiyon ile ilgili rehber  

6. Öğrenci eğitimi ders programı 

7. Anatomi ders kitabı  

 


