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İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ DERSLERİ 

İÇH-005: İç Hastalıkları ABD Tanı Konulmamış veya Müphem Belirti ve Bulgularla Gelen 
Hastanın Tanısı Teorik Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD tanı konulmamış veya müphem belirti ve bulgularla 
gelen hastaya tanı konması hasta başında teorik olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 08.30-9.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri 

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Ani, ağrısız görme, anormal kanama ve morarma, assit, ateş, bacak ülserleri, 
baş ağrısı ve yüz ağrısı, baş dönmesi ve dengesizlik, bel ağrısı, bulantı, kusma, çarpıntı, disfaji, 
dispepsi, dizüri, eklem şişliği, genel durum bozukluğu, göğüs ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, 
hematemez, hematüri, hemoptizi, hırıltılı solunum, hirşutizm, ishal, istemsiz kilo kaybı, 
kabızlık, karın ağrısı, kaşıntı, kırmızı göz, melena, nefes darlığı, oral aft, ödem, öksürük, 
perikardiyal efüzyon, plevral efüzyon, poliüri ve oligüri, rektal kanama, saç ve tırnak 
bozuklukları, sarılık, senkop, sıcak basması, terleme, tremor ve istemsiz hareketler, vajinal 
akıntı ve kanama, yaygın vücut ağrısı 

İÇH-006: İç Hastalıkları ABD Sık Görülen Hastalıkların/Durumların Yönetimi Teorik Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD sık görülen hastalıkların/durumların tanısını koymak ve 
sonrasında tedavi için yönlendirebilmek, hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa ait 
özel acil tedavi girişimi uygulayabilmek, ekip çalışması yaparak hastanın tanı ve tedavisinin 
tüm sürecini yönetebilmek konuları hasta başında teorik olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 08.30-9.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri 

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Pnömoni, akciğer tüberkülozu, akciğerde yer kaplayan lezyonlar, 
pnömokonyozlar, interstisyel akciğer hastalığı, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, 
sarkoidoz, bronşial astım, pulmoner tromboemboli, primer pulmoner hipertansiyon, 
hipertansiyon, lipid metabolizma bozuklukları, kalp yetmezliği, akut romatizmal ateş, kalp 
kapak hastalıkları, erişkin yaşa ulaşmış konjenital kalp hastalıkları, miyokarditler, 
kardiyomiyopatiler, perikard hastalıkları, periferik damar hastalıkları, kalp tümörleri, kalp 



ritim bozuklukları, koroner arter hastalıkları, infektif endokardit, venöz tromboz, akut böbrek 
yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, nefrotik sendrom, asit-baz bozuklukları, sıvı ve elektrolit 
bozuklukları, glomerüler hastalıklar, kalıtsal tubuler hastalıklar, tubulointerstisyel hastalıklar, 
böbreğin damarsal hastalıkları, üriner sistem taşları, gastroözofageal reflü, peptik ülser, safra 
kesesi hastalıkları, pankreatitler, karaciğerin kistik hastalıkları, akut ve kronik viral hepatitler, 
toksik ve ilaca bağlı hepatitler, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve steatohepatit, genetik, 
metabolik ve infiltratif karaciğer hastalıkları, kronik karaciğer hastalığı, divertikül hastalığı ve 
sık anorektal hastalıklar, iltihabi barsak hastalığı, malabsorbsiyon sendromu, irritabl barsak 
sendromu, kolon polipleri ve polipozis sendromu, gastrointestinal sistemin ve pankreasın 
endokrin tümörleri, parazitozlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, üriner sistem enfeksiyonları, 
enfektif ishaller, enterik ateş, artropot enfestasyonu, üst solunum yolu enfeksiyonları, 
akciğer dışı tüberküloz, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kas/iskelet sistemi 
enfeksiyonları, sistemik mantar enfeksiyonları, lyme hastalığı, brusellozis, protez 
enfeksiyonları, nozokomiyal enfeksiyonlar, immün yetmezlikli hastada enfeksiyonlar, HIV, 
hipertiroidizm, hipotiroidizm, tiroiditler, tiroid kanserleri, hiperkalsemi, osteoporoz, 
osteomalazi, paratiroid hastalıkları, hiperkortikolizm, adrenal yetmezlik, endokrin 
hipertansiyon, diabetes mellitus, hipofiz ve hipotalamus hastalıkları, seksüel fonksiyon 
bozuklukları ile giden hastalıklar, septik artrit ve osteomiyelit, romatoid artrit, 
spondiloartropatiler, antifosfolipid sendromu, sistemik lupus eritematozis, inflamatuvar 
miyopatiler, sjögren sendromu, sistemik skleroz, vaskülitler, dev hücreli arterit ve 
polimiyaljia romatika, Behçet hastalığı, ailevi akdeniz ateşi, kristal artropatileri, Stil hastalığı, 
amiloidoz, fibromiyalji, bölgesel periartiküler ağrı sendromları, erişkinde görülebilecek 
immün yetmezlik sendromları, alerjik hastalıklar, ürtiker ve angioödem, lenfoproliferatif 
hastalıklar, miyeloproliferatif hastalıklar, granülosit hastalıkları, aplastik anemiler, hemolitik 
anemiler, eozinofili, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, hemoglobinopatiler, immün 
trombositopenik purpura, plazma hücre diskrazileri, miyelodisplastik sendrom, solid organ 
maligniteleri, serebrovasküler hastalıklar, epilepsi, uyku hastalıkları, demans, Parkinson, 
nöropatik ağrı, periferik nöropati, kas ve nöromusküler kavşak hastalıkları, somatoform 
bozukluklar, depresyon, anksiyete bozuklukları, madde bağımlılığı, yapay bozukluklar ve 
temaruz, malnütrisyon, yeme bozukluğu, kısa barsak sendromu, şok, kardiyopulmoner arrest 

İÇH-007: İç Hastalıkları ABD Akut veya Acil Klinik Durumların Yönetilmesi Teorik Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD akut veya acil klinik durumların tanısını koymak ve 
sonrasında tedavi için yönlendirebilmek, hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa ait 
özel acil tedavi girişimi uygulayabilmek, ekip çalışması yaparak hastanın tanı ve tedavisinin 
tüm sürecini yönetebilmek konuları hasta başında teorik olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 08.30-9.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri 

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 



Dersin İçeriği: Hipotansif hastaya yaklaşım, sepsis, septik şok, hipertansif aciller, akut 
koroner sendrom, dekompanse (akut) kalp yetmezliği, ölümcül aritmiler ve ileti bozuklukları, 
kalp tamponatı, akut periferik arter hastalığı, aort anevrizma rüptürü veya aort diseksiyonu, 
masif hemoptizi, akut solunum yetmezliği, akut solunumsal distres sendromu, masif-
submasif pulmoner tromboemboli, üst ve alt havayolu obstrüksiyonları, hemo-hidro-
pnömotoraks, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım atak, akut toksik gaz inhalasyon 
hasarı, akut konfüzyon, ensefalopati, akut karın sendromu, akut gastrointestinal kanama, 
intraabdominal enfeksiyon, abdominal basınç artışı, abdominal kompartman sendromu, 
mezenter iskemisi, karaciğer yetmezliği (fulminan veya akut), derin anemi, yaygın damar içi 
pıhtılaşması, hemolitik sendromlar (TTP-HÜS), hipervizkosite ve lökostaz, onkolojik aciller 
(spinal kord basısı, süperiyor vena cava obstrüksiyonu, tümör lizis), rabdomiyoliz, miksödem, 
tiroid krizi, hipofizer apopleksi, diyabetin akut komplikasyonları (diyabetik ketoasidoz, 
hipoglisemi), anaflaksi, santral sinir sistemi enfeksiyonları, nekrotizan yumuşak doku 
enfeksiyonları, tetanoz, kırım kongo kanamalı ateşi, obstetrik komplikasyonlar (kanama, 
amniyon sıvı embolisi), preeklempsi, eklempsi, HELLP sendromu, deliryum, deliryum 
tremens, metabolik koma, yapısal komalar, status epileptikus, kafa içi basınç artışı 
sendromları, intoksikasyonlar, sıcak çarpması, elektrik yaralanmaları, psikiyatrik aciller, beyin 
ölümü tanısı 

İÇH-008: İç Hastalıkları ABD Girişimsel Yetkinlikler Teorik Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD girişimsel ve temel yetkinliklerin nasıl yapıldığı 
konusunda bilgi sahibi olma, acil durumlarda kılavuz veya yönerge eşliğinde veya gözetim ve 
denetim altında bu girişimi yapabilme, karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi 
uygulayabilme, karmaşık olsun veya olmasın, her tür olguda girişimi uygulayabilme konuları 
eğitim yılı baz alınması kaydıyla hasta başında teorik olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 08.30-9.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Ven ponksiyonu, arter ponksiyonu, periferik intravenöz yol yerleştirme, 
parasentez, torasentez, lomber ponksiyon, artrosentez, nazogastrik tüp ve beslenme tüpü 
yerleştirme, üretral kateterizasyon, santral venöz kateter yerleştirilmesi, kemik iliği 
aspirasyon ve biyopsisi, arteriyel kateter yerleştirilmesi, eklem enjeksiyonu, cilt biyopsisi, 
fleksibl sigmoidoskopi, üst endoskopi, karaciğer biyopsisi, tiroid biyopsisi, perkütan 
gastrostomi ve jejunostomi 

 

 

 



İÇH-009: İç Hastalıkları ABD Kritik Hasta Yönetimi Koruyucu Hekimlik İlkelerinin 
Uygulanması Teorik Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD kritik hasta yönetimi koruyucu hekimlik ilkelerinin 
uygulanması hakkındaki konular eğitim yılı baz alınması kaydıyla hasta başında teorik olarak 
değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 08.30-9.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Resusitasyon, ileri travma yaşam desteği, temel havayolu yönetimi, crush 
sendromu yönetimi, çoklu komorbidite: birden çok, karmaşık, klinik sorunu olan, 
multidisipliner bakım isteyen hastaların bakımının koordinasyonu, gut atak yönetimi, gebe: iç 
hatalıkları ile ilgili ilaç kullanımı, akut adrenal yetmezlik yönetimi, kan ve kan ürünleri 
transfüzyonu, tiroid nodülüne yaklaşım, diabetes mellitus: kronik hastalık yönetimi, ileri 
havayolu yönetimi (supraglottik+endotrakeal entübasyon), moniterizasyon, palyatif bakım ve 
son dönem hastalara yaklaşım, evde bakım, ulusal kılavuzlara göre kanser tarama 
yöntemleri, kronik hastalıkların taranması: hipertansiyon, kronik hastalıkların taranması: 
diabetes mellitus, kronik hastalıkların taranması: hiperlipidemi, kronik hastalıkların 
taranması: osteoporoz, erişkin aşılanması, kardiyovasküler risk azaltılması yöntemleri, 
koruyucu ilaç uygulamaları (aspirin, prenatal folik asit) 

İÇH-010: İç Hastalıkları ABD Temel Klinik Testler ve Değerlendirmeler Teorik Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD temel klinik testler ve hasta değerlendirmeleri eğitim yılı 
baz alınması kaydıyla hasta başında teorik olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 08.30-9.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Elektrokardiyografi, spirometri yorumlama, amaca yönelik ekokardiyografi ve 
el ultrasonografi, tüberkülin deri testi, kan kültürü alınması, sürüntü kültürü alınması, vücut 
sıvılarının kültüre alınması ve analizi, periferik yayma ve kalın yayma, enteral beslenme, 
parenteral beslenme, sistemik hastalıklarda beslenme, gebede beslenme, sarkopeni 
yönetimi, antropometrik ölçümler, nutrisyonel tarama testleri, kas gücü ölçümü, günlük 
yaşam aktivitesi, genel vücut travmasına yaklaşım.  



İÇH-011: İç Hastalıkları ABD Tanı Konulmamış veya Müphem Belirti ve Bulgularla Gelen 
Hastanın Tanısı Pratik Uygulama Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD Tanı konulmamış veya müphem belirti ve bulgularla 
gelen hastanın tanısının konması hasta başında pratik uygulama olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 14.30-15.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri 

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Ani, ağrısız görme, anormal kanama ve morarma, assit, ateş, bacak ülserleri, 
baş ağrısı ve yüz ağrısı, baş dönmesi ve dengesizlik, bel ağrısı, bulantı, kusma, çarpıntı, disfaji, 
dispepsi, dizüri, eklem şişliği, genel durum bozukluğu, göğüs ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, 
hematemez, hematüri, hemoptizi, hırıltılı solunum, hirşutizm, ishal, istemsiz kilo kaybı, 
kabızlık, karın ağrısı, kaşıntı, kırmızı göz, melena, nefes darlığı, oral aft, ödem, öksürük, 
perikardiyal efüzyon, plevral efüzyon, poliüri ve oligüri, rektal kanama, saç ve tırnak 
bozuklukları, sarılık, senkop, sıcak basması, terleme, tremor ve istemsiz hareketler, vajinal 
akıntı ve kanama, yaygın vücut ağrısı 

İÇH-012: İç Hastalıkları ABD Sık Görülen Hastalıkların/Durumların Yönetimi Pratik 
Uygulama Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD sık görülen hastalıkların/durumların tanısını koymak ve 
sonrasında tedavi için yönlendirebilmek, hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa ait 
özel acil tedavi girişimi uygulayabilmek, ekip çalışması yaparak hastanın tanı ve tedavisinin 
tüm sürecini yönetebilmek konuları hasta başında pratik uygulama olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 14.30-15.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri 

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Pnömoni, akciğer tüberkülozu, akciğerde yer kaplayan lezyonlar, 
pnömokonyozlar, interstisyel akciğer hastalığı, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, 
sarkoidoz, bronşial astım, pulmoner tromboemboli, primer pulmoner hipertansiyon, 
hipertansiyon, lipid metabolizma bozuklukları, kalp yetmezliği, akut romatizmal ateş, kalp 
kapak hastalıkları, erişkin yaşa ulaşmış konjenital kalp hastalıkları, miyokarditler, 
kardiyomiyopatiler, perikard hastalıkları, periferik damar hastalıkları, kalp tümörleri, kalp 
ritim bozuklukları, koroner arter hastalıkları, infektif endokardit, venöz tromboz, akut böbrek 



yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, nefrotik sendrom, asit-baz bozuklukları, sıvı ve elektrolit 
denge bozuklukları, glomerüler hastalıklar, kalıtsal tubuler hastalıklar, tubulointerstisyel 
hastalıklar, böbreğin damarsal hastalıkları, üriner sistem taşları, gastroözofageal reflü, peptik 
ülser, safra kesesi hastalıkları, pankreatitler, karaciğerin kistik hastalıkları, akut ve kronik viral 
hepatitler, toksik ve ilaca bağlı hepatitler, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve 
steatohepatit, genetik, metabolik ve infiltratif karaciğer hastalıkları, kronik karaciğer 
hastalığı, divertikül hastalığı ve sık anorektal hastalıklar, iltihabi barsak hastalığı, 
malabsorbsiyon sendromu, irritabl barsak sendromu, kolon polipleri ve polipozis sendromu, 
gastrointestinal sistemin ve pankreasın endokrin tümörleri, parazitozlar, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar, üriner sistem enfeksiyonları, enfektif ishaller, enterik ateş, artropot 
enfestasyonu, üst solunum yolu enfeksiyonları, akciğer dışı tüberküloz, deri ve yumuşak doku 
enfeksiyonları, kas/iskelet sistemi enfeksiyonları, sistemik mantar enfeksiyonları, lyme 
hastalığı, brusellozis, protez enfeksiyonları, nozokomiyal enfeksiyonlar, immün yetmezlikli 
hastada enfeksiyonlar, HIV, hipertiroidizm, hipotiroidizm, tiroiditler, tiroid kanserleri, 
hiperkalsemi, osteoporoz, osteomalazi, paratiroid hastalıkları, hiperkortikolizm, adrenal 
yetmezlik, endokrin hipertansiyon, diabetes mellitus, hipofiz ve hipotalamus hastalıkları, 
seksüel fonksiyon bozuklukları ile giden hastalıklar, septik artrit ve osteomiyelit, romatoid 
artrit, spondiloartropatiler, antifosfolipid sendromu, sistemik lupus eritematozis, 
inflamatuvar miyopatiler, sjögren sendromu, sistemik skleroz, vaskülitler, dev hücreli arterit 
ve polimiyaljia romatika, Behçet hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi, kristal artropatileri, Stil 
hastalığı, amiloidoz, fibromiyalji, bölgesel periartiküler ağrı sendromları, erişkinde 
görülebilecek immün yetmezlik sendromları, alerjik hastalıklar, ürtiker ve angioödem, 
lenfoproliferatif hastalıklar, miyeloproliferatif hastalıklar, granülosit hastalıkları, aplastik 
anemiler, hemolitik anemiler, eozinofili, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, 
hemoglobinopatiler, immün trombositopenik purpura, plazma hücre diskrazileri, 
miyelodisplastik sendrom, solid organ maligniteleri, serebrovasküler hastalıklar, epilepsi, 
uyku hastalıkları, demansi Parkinson, nöropatik ağrı, periferik nöropati, kas ve nöromusküler 
kavşak hastalıkları, somatoform bozukluklar, depresyon, anksiyete bozuklukları, madde 
bağımlılığı, yapay bozukluklar ve temaruz, malnütrisyon, yeme bozukluğu, kısa barsak 
sendromu, şok, kardiyopulmoner arrest 

İÇH-013: İç Hastalıkları ABD Akut veya Acil Klinik Durumların Yönetilmesi Pratik Uygulama 
Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD akut veya acil klinik durumların tanısını koymak ve 
sonrasında tedavi için yönlendirebilmek, hastanın acil durum tanısını koymak ve hastalığa ait 
özel acil tedavi girişimi uygulayabilmek, ekip çalışması yaparak hastanın tanı ve tedavisinin 
tüm sürecini yönetebilmek konuları hasta başında pratik uygulama olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 14.30-15.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri 

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 



Dersin İçeriği: Hipotansif hastaya yaklaşım, sepsis, septik şok, hipertansif aciller, akut 
koroner sendrom, dekompanse (akut) kalp yetmezliği, ölümcül aritmiler ve ileti bozuklukları, 
kalp tamponatı, akut periferik arter hastalığı, aort anevrizma rüptürü veya aort diseksiyonu, 
masif hemoptizi, akut solunum yetmezliği, akut solunumsal distres sendromu, masif-
submasif pulmoner tromboemboli, üst ve alt havayolu obstrüksiyonları, hemo-hidro-
pnömotoraks, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım atak, akut toksik gaz inhalasyon 
hasarı, akut konfüzyon, ensefalopati, akut karın sendromu, akut gastrointestinal kanama, 
intraabdominal enfeksiyon, abdominal basınç artışı, abdominal kompartman sendromu, 
mezenter iskemisi, karaciğer yetmezliği (fulminan veya akut), derin anemi, yaygın damar içi 
pıhtılaşması, hemolitik sendromlar (TTP-HÜS), hipervizkosite ve lökostaz, onkolojik aciller 
(spinal kord basısı, süperiyor vena cava obstrüksiyonu, tümör lizis), rabdomiyoliz, miksödem, 
tiroid krizi, hipofizer apopleksi, diyabetin akut komplikasyonları (diyabetik ketoasidoz, 
hipoglisemi), anaflaksi, santral sinir sistemi enfeksiyonları, nekrotizan yumuşak doku 
enfeksiyonları, tetanoz, kırım kongo kanamalı ateşi, obstetrik komplikasyonlar (kanama, 
amniyon sıvı embolisi), preeklempsi, eklempsi, HELLP sendromu, deliryum, deliryum 
tremens, metabolik koma, yapısal komalar, status epileptikus, kafa içi basınç artışı 
sendromları, intoksikasyonlar, sıcak çarpması, elektrik yaralanmaları, psikiyatrik aciller, beyin 
ölümü tanısı 

İÇH-014: İç Hastalıkları ABD Girişimsel Yetkinlikler Pratik Uygulama Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD girişimsel ve temel yetkinliklerin nasıl yapıldığı 
konusunda bilgi sahibi olma, acil durumlarda kılavuz veya yönerge eşliğinde veya gözetim ve 
denetim altında bu girişimi yapabilme, karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda girişimi 
uygulayabilme, karmaşık olsun veya olmasın, her tür olguda girişimi uygulayabilme konuları 
eğitim yılı baz alınması kaydıyla hasta başında pratik uygulama olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 14.30-15.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Ven ponksiyonu, arter ponksiyonu, periferik intravenöz yol yerleştirme, 
parasentez, torasentez, lomber ponksiyon, artrosentez, nazogastrik tüp ve beslenme tüpü 
yerleştirme, üretral kateterizasyon, santral venöz kateter yerleştirilmesi, kemik iliği 
aspirasyon ve biyopsisi, arteriyel kateter yerleştirilmesi, eklem enjeksiyonu, cilt biyopsisi, 
fleksibl sigmoidoskopi, üst endoskopi, karaciğer biyopsisi, tiroid biyopsisi, perkütan 
gastrostomi ve jejunostomi 

 

 



İÇH-015: İç Hastalıkları ABD Kritik Hasta Yönetimi Koruyucu Hekimlik İlkelerinin 
Uygulanması Pratik Uygulama Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD kritik hasta yönetimi koruyucu hekimlik ilkelerinin 
uygulanması hakkındaki konular eğitim yılı baz alınması kaydıyla hasta başında pratik 
uygulama olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 14.30-15.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Resusitasyon, ileri travma yaşam desteği, temel havayolu yönetimi, crush 
sendromu yönetimi, çoklu komorbidite: birden çok, karmaşık, klinik sorunu olan, 
multidisipliner bakım isteyen hastaların bakımının koordinasyonu, gut atak yönetimi, gebe: iç 
hatalıkları ile ilgili ilaç kullanımı, akut adrenal yetmezlik yönetimi, kan ve kan ürünleri 
transfüzyonu, tiroid nodülüne yaklaşım, diabetes mellitus: kronik hastalık yönetimi, ileri 
havayolu yönetimi (supraglottik+endotrakeal entübasyon), moniterizasyon, palyatif bakım ve 
son dönem hastalara yaklaşım, evde bakım, ulusal kılavuzlara göre kanser tarama 
yöntemleri, kronik hastalıkların taranması: hipertansiyon, kronik hastalıkların taranması: 
diabetes mellitus, kronik hastalıkların taranması: hiperlipidemi, kronik hastalıkların 
taranması: osteoporoz, erişkin aşılanması, kardiyovasküler risk azaltılması yöntemleri, 
koruyucu ilaç uygulamaları (aspirin, prenatal folik asit) 

İÇH-016: İç Hastalıkları ABD Temel Klinik Testler ve Değerlendirmeler Pratik Uygulama 
Dersleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD temel klinik testler ve hasta değerlendirmeleri eğitim yılı 
baz alınması kaydıyla hasta başında pratik uygulama olarak değerlendirilir 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Klinikleri  

Dersin Saati: Her iş günü 14.30-15.20 saatleri arasında yapılır. Haftada 5x1= 5 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyesi 

Dersin İçeriği: Elektrokardiyografi, spirometri yorumlama, amaca yönelik ekokardiyografi ve 
el ultrasonografi, tüberkülin deri testi, kan kültürü alınması, sürüntü kültürü alınması, vücut 
sıvılarının kültüre alınması ve analizi, periferik yayma ve kalın yayma, enteral beslenme, 
parenteral beslenme, sistemik hastalıklarda beslenme, gebede beslenme, sarkopeni 



yönetimi, antropometrik ölçümler, nutrisyonel tarama testleri, kas gücü ölçümü, günlük 
yaşam aktivitesi, genel vücut travmasına yaklaşım.  

İÇH-001: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Tezleri 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD’den tez alan her İç Hastalıkları ABD uzmanlık öğrencisi 
için yapılır 

Dersin Yeri: İç Hastalıkları ABD Eğitim Toplantı Salonu 

Dersin Saati: Çarşamba 13.30-14.20 saatleri arasında olmak üzere haftada 1 saat  

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: İç Hastalıkları ABD Başkanı tarafından görevlendirilen 
öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür. 

İÇH-002: Seminer ve Makale Saatleri 

Dersin Kapsamı:   

Seminer saati: İç Hastalıkları ABD temel konularında ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer 
programı uzmanlık öğrencileri/öğretim üyeleri tarafından sunulur,  

Makale saati: İç Hastalıkları ABD alanlarında yayınlanan yerli ve yabancı dergilerden öğretim 
üyeleri veya uzmanlık öğrencileri tarafından seçilen güncel gelişmelere yönelik konulardaki 
makaleler öğretim üyeleri veya uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur. 

Dersin Yeri: Hikmet Aydemir konferans salonu 

Dersin Saati: Seminer saati: Pazartesi 12.30-14.00 saatleri arasında olmak üzere haftada 1.5 
saat, Makale saati: Salı 12.30-14.00 saatleri arasında olmak üzere haftada 1.5 saat  

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Seminer saati: Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Makale saati: 
Prof. Dr. Aytekin Oğuz 

İÇH-003: Vaka Saati 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD kliniklerinde takip ve tedavi edilen hastaların içinden 
seçilen klinik öneme haiz vakalar tartışılır. 

Dersin Yeri: Hastane VIP salonu  

Dersin Saati: Perşembe günleri 12.30-14.00 saatleri arasında olmak üzere haftada 1.5 saat, 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  



Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu 

İÇH-004: İç Hastalıkları ABD Araştırma Planlama ve Değerlendirme Saati 

Dersin Kapsamı:  İç Hastalıkları ABD öğretim üyeleri tarafından yapılan çalışmaların ve klinik 
protokollerin takibi için görevlendirilen öğretim üyesi tarafından yürütülür. 

Dersin Yeri: Hikmet Aydemir Konferans Salonu 

Dersin Saati: Salı günleri 12.30-14.00 saatleri arasında makale saati ile birlikte olmak üzere 
haftada 1 saat 

Dersin Süresi: 12 ay 

Dersin Öğrencisi: İç Hastalıkları ABD Uzmanlık Öğrencileri  

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Aytekin Oğuz 

Dersin İçeriği: İç Hastalıkları ABD’da yürütülen klinik çalışmalar, araştırma planlama ilkeleri, 
materyal ve metod belirlenme ilkeleri, hasta alam/dışlama kriterleri, etik kurul ve hasta 
onamında Helsinki kuralları, verilerin toplanmasında dikkat edilecek noktalar, istatistik 
yöntem seçimi ve uygulaması, sonuçların yorumlanması, grafik ve tablo yerleştirme ilkeleri, 
makale yazma ve degiye gönderme ilkeleri 

 

 

 


