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Önsöz	  

Ülkemizde, tıbbi genetik bilimi çocuk hekimlerinin doğuştan anomalisi olan çocuklara verdiği hizmetle başlamıştır. Çocuk hekimleri ilerleyen 

teknolojiden hizmet ve bilimsel olarak faydalanabilmek için, klinik genetik çalışmalarının yanısıra genetik laboratuvarı kurmuş, gerek sitogenetik 

gerekse moleküler genetik konusunda uzmanlaşmış kişiler yetiştirmişler, tıbbi genetik uzmanlığının anadal olarak kabul edilmesine katkıda 

bulunmuşlardır.  “Çocuk Genetik Hastalıkları”nın pediatrinin yan dalları arasında yer alması çocuk hekimliği açısından önemli bir gelişmedir ve 

bahsi geçen uğraşların ürünüdür.  

Çocuk Genetik Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerden beklentimiz; genetik hastalıkların tanısı, kalıtım şekilleri, 

genetik testler, dismorfik çocuğa, mental retardasyon ve büyüme-gelişme geriliği olan çocuklara yaklaşıma sahip olmadır. Bunun yanı sıra 

genetik hastalıklarla ilgili klinik / laboratuvar hizmet verebilecek, yan dal uzmanlık öğrencisi yetiştirebilecek donanıma sahip olmalarıdır.   

Hedefimiz; özellikle akraba evliliklerinin sık olduğu ülkemizde, Çocuk Genetik Hastalıkları yan dal eğitimi almış çocuk hekimlerinin doğru tanı, 

erken tanı, prenatal tanı, önleyici hekimlik ve genetik danışmanlık ile ülke çapında çocuk ve aile sağlığı alanında hizmet kalitesini arttırmalarıdır.	  

	  

1. GİRİŞ	  
	  
Çocuk	  Genetik	  Hastalıkları	  Uzmanı;	  kalıtsal	  hastalıklar	  ve	  doğumsal	  anomaliler	  gibi	  genetik	  nedenlere	  bağlı	  ya	  da	  genetik	  yatkınlık	  
sonucu	  ortaya	  çıkan	  hastalıklara	  tanı	  koyar,	  bu	  hastalar	  ve	  ailelerinin	  tedavi	  ve	  izlem	  şemalarını	  planlar.	  Hastalıklardan	  korunma	  
yöntemlerini	  ve	  toplum	  tarama	  programlarını	  uygular,	  risk	  değerlendirmesi	  yaparak	  tüm	  bu	  bilgileri	  genetik	  danışmanlık	  seansları	  ile	  
ailelere	  iletir.	  Bu	  alanın	  uzmanları,	  bu	  görevleri	  yapabilmek	  için	  gerekli	  laboratuvar	  tetkiklerini	  uygulayabilecek	  ve	  sonuçlarını	  
yorumlayabilecek	  deneyime	  sahip	  olmalıdır.	  Çocuk	  Genetik	  Hastalıkları	  Yan	  Dal	  Uzmanlık	  Müfredatı	  bu	  amaçlara	  yönelik	  olarak	  
hazırlanmıştır.	  
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2. DAYANAK	  
a. Müfredatın	  Amacı	  

i. 	  Çocuk	  Sağlığı	  ve	  Hastalıkları	  uzmanlık	  eğitimini	  tamamlamış	  hekimleri	  “Çocuk	  Genetik	  Hastalıkları”	  konusunda	  
1. Tanı,	  takip	  ve	  tedavisini	  yapabilecek,	  	  
2. Genetik	  hastalıklarla	  ilgili	  genetik	  danışma	  ve	  prenatal	  tanı	  hizmetlerini	  verebilecek	  donanıma	  sahip	  yan	  dal	  

uzmanları	  olarak	  yetiştirmek,	  
3. Yan	  dal	  uzmanlık	  eğitimi	  verecek	  eğiticileri	  ve	  yan	  dal	  eğitimi	  alacak	  öğrencileri	  müfredat	  eğitiminin	  standartları	  

konusunda	  bilgilendirmektir.	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  

1. 15	  Ocak	  2010,	  TUKMOS	  Antalya’da	  9	  kişilik	  komisyon	  2	  günlük	  çalıştayda	  programın	  ana	  hatlarının	  ve	  
rotasyonların	  belirlendi.	  

2. Mart	  2010-‐Haziran	  2010	  arası	  dönemde	  hazırlanmış	  müfredat	  programı	  TUKMOS	  sistemine	  komisyon	  üyeleri	  
tarafından	  yüklendi.	  

3. 4	  Temmuz	  2011’de	  Ankara’da	  Müfredat	  Programı	  gözden	  geçirildi.	  Eğitici	  ve	  mekan	  donanım	  standartları	  
belirlendi.	  

c. Müfredat	  Haritası	  2010	  Antalya	  toplantısında	  belirlendi.	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli:	  Ulusal	  Mevzuat	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar:	  Ulusal	  Mevzuat,	  YDUS	  

e. Asistanlık	  Süresi:	  Ulusal	  Mevzuatı	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Genetik Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel; sf:5/11 6/29



	  

6	  

6	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

	  

	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

Çocuk	  Genetik	  Hastalıkları	  Yan	  Dal	  Uzmanlık	  eğitimi	  vermeye	  yetkin	  kurumlarda	  eğiticilerden	  beklenen	  temel	  özellikler	  3	  ana	  başlıkta	  
özetlenebilir:	  

1. BİLGİNİN	  AKTARIMI:	  
a. Tıp	  eğitiminde	  yetişkin	  öğrenme	  prensipleri	  
b. Öğrenme	  metodları	  ve	  etkin	  öğrenim	  ortamı	  
c. Öğrenim	  hedeflerinin	  belirlenmesi	  
d. Etkin	  sorgulama	  tekniklerinin	  kullanımı	  
e. Farklı	  öğrenme	  formatları	  
f. Etkin	  değerlendirme	  görüşmesi	  
g. Tıp	  eğitimindeki	  diğer	  yapıların	  rolü	  
h. Ölçme	  ve	  değerlendirme	  arasındaki	  farklar	  
i. ….	  
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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Mekan	  ve	  Donanım	  Özellikleri	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Bir üniversite veya e�itim-ara�tırma hastanesinde; ö�retim 
üyesi veya �ef/�ef yardımcısı olarak Çocuk Genetik 
Hastalıkları Bilim Dalı/Klini�i’nde aktif olarak çalı�an, Çocuk 
Genetik Hastalıkları uzmanlık belgesi sahibi ki�iler uzmanlık 
e�itimi verebilir. 
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LÜTFEN DİKKAT: !!!!!!!!!!...........      

Uzmanlık eğitimiyle ilgili mevzuat, ülke gerçekleri, 
insan kaynaklarının verimli kullanılması ve bu alanda 
yetişecek uzman kişilerin sayı ve kalitesinin artırılması 
gerektiği düşüncesinden hareketle hazırladığımız, 
Çocuk genetik hastalıkları yan dal uzmanlığı “Eğitici” 
özellikleriyle ilgili önerimizdir:  

1. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olup, ek 
olarak Tıbbi Genetik Doktorası yapmış öğretim 
üyeleri ya da şef ve şef yardımcıları, 

2. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olup, ek 
olarak Çocuk Genetik Hastalıkları yan dal 
uzmanlığını almış olan öğretim üyeleri ya da şef 
ve şef yardımcıları,  

3. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olup, ek 
olarak Tıbbi genetik uzmanlığı bulunan öğretim 
üyeleri ya da şef ve şef yardımcıları, çocuk 
genetik hastalıkları yan dal uzmanlığı eğitimi 
verebilirler. 

4. Yukarıda sayılan özelliklere sahip eğiticiler; 
poliklinik hizmeti verilen her üniversite, eğitim 
ve araştırma hastanelerinde, kendi birimlerinde 
çocuk genetik hastalıkları yan dal uzmanlık 
eğitimi verebilmelidirler. 

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL         Doç. Dr. Mehmet SEVEN 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Genetik Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel; sf:8/11 9/29



	  

9	  

9	  

Fiziksel  

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

1. Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı / Ünite / Kliniği’nin 
poliklinik hizmetlerinin verilebileceği fiziksel mekan ve 
personele sahip olması, 

2. Eğitimin müfredat  programı  kapsamındaki  genetik 
hastalıkların multidisipliner bir yaklaşımla çözümlenip,  takip 
ve tedavi edilebileceği donanıma sahip  bir kurumda 
verilmesi,  

3. Kurum içinde yararlanılabilecek sitogenetik / moleküler 
genetik laboratuvarların olması GEREKLİDİR. 

 

BU ALANDAKİ ÖNERİMİZ;  

Yukarıdaki özelliklere sahip eğitimcisi bulunan ve 
poliklinik hizmeti verilen her üniversite, eğitim ve 
araştırma hastanesinde, çocuk genetik hastalıkları 
yan dal uzmanlık eğitimi verilebilir. 

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL         Doç. Dr. Mehmet SEVEN 

Portföy  

(Hasta Çe�itlili�i ve Sayısı, E�itimle �lgili Numune, Test, Vb) 

Müfredat programında bahsedilen bütün hastalık gruplarının; 
klinik ve laboratuvar tanısının, takip ve tedavisinin 
yapılabilmesi, ayrıca yan dal uzmanlık karnesinde belirtilen 
asgari hasta sayısını sa�layacak poliklinik hizmeti verilmesi 
gerekir.  

	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  
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i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
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b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
HÜCRENİN YAPISI, ORGANELLERİ VE 
FONKSİYONLARI

Hücre membranı, iskeleti, organeller, yapıları ve fonksiyonları, hücre içi taşıma

Hücrede metabolik olaylar
Hücre metabolizmasında enerji dönüşümü
Hücre sinyal iletimi ile ilgili proteinler ve reseptörler
Sinyal İleti Yolakları
Kanser, proteinler ve hücre sinyal iletim mekanizmalrı

GENETİK MATERYALİN YAPISI
DNA ve RNA’nın yapısı, organizasyonu, transkripsiyon, translasyon, prokaryotik ve 
ökaryotik genlerin yapısı; protein sentezi

İMMÜNOGENETİK Temel mekanizmalar, Uygulama Alanları
FARMAKOGENETİK Temel mekanizmalar, Uygulama Alanları

Genetik Epidemiyoloji ve 
Biyoinformatik

Kalıtım Şekilleri ve Risk Hesabı Kalıtım şekillerinin kurallarını tanımlar. Aile ağacı oluşturarak kalıtım modelini belirler.
Erkek ve dişi cinsiyet, kuşkulu genitalya, ölüm, düşük, ölü doğum,ikiz ve diğer sembolleri 
çizer.
En az 3 jenerasyonlu soyağacını çizer

Hastalıkları, taşıyıcılığı ve hafif klinik fenotipi işaretler
Sembollerin içine ve jenerasyonların yanına yazılan rakamların anlamını ayırteder.
İki veya daha fazla genetik hastalık işaretlemesini yapar

İndeks olguyu işaretler

Evlilik, akraba evliliği, boşanma, 2.ci ve/veya 3.cü evlilik işaretlemesini yapar

Aile ağacından akraba evliliği tiplerini tanır
Aile ağacından hasta ve taşıyıcılara gore mendelyen ve nonmendelyen kalıtım şekillerini 
tanımlar
Evlilik, akraba evliliği, boşanma, 2.ci ve/veya 3.cü evlilik işaretlemesini tanır
Aile ağacı üzerinden akrabalık derecelerini hesaplar
Aile ağacı üzerinden hastalık ve taşıyıcılık risklerini hesaplar
Erkek ve dişi cinsiyet, kuşkulu genitalya, ölüm, düşük, ölü doğum , ikiz doğum sembollerini 
tanır
Hastalığı klinik olarak tanır

Kromozom analizi ister, sonucu yorumlar, aileye bilgi verir
İlk yıllarda aylık sonra yıllık, büyüme gelişme ve komplikasyonları dikkate alan kronik 
hastalık takibini yapar
Kardiolojik, göz, işitme ve gerekli diğer bilim dallarından konsültasyon ister

Özel eğitim ve fizyoterapiye yönlendirir

Destekleyici tedaviyi düzenler.

Hastalığı klinik olarak tanır, diğer boy kısalığı sendromlarından ayırıcı tanısını yapar
Kromozom analizi ister, sonucu yorumlar, aileye bilgi verir
Kardioloji, endokrin ve gerekli diğer bilim dallarından konsultasyonu ister
Büyüme gelişmeyi ve komplikasyonları dikkate alarak kronik hastalık takibini yapar
Mental gerilik, eşlik eden major ve minor anomali saptadığında kromozom analizi ister

Sonucu yorumlar, aileye bilgi verir

Kardioloji, göz, KBB, ortopedi ve gerekli diğer bilim dallarından konsultasyonu ister
Büyüme gelişme ve komplikasyonlar dikkate alan kronik hastalık takibini yapar

Fenotipik bulgularını değerlendirir.

Sendrom bulguları ile ilgili gerekli bilim dallarından konsültasyon ister
Büyüme gelişme ve komplikasyonlar dikkate alan kronik hastalık takibini yapar
Uygun moleküler / sitogenetik analizi ister, sonucu yorumlar, aileye bilgi verir.
Major ve minor malformasyonları değerlendirir.
Mental retardasyon ve multipl malformasyonu olan dismorfik sendromların metabolik ve 
nörolojik hastalıklardan ayırıcı tanısını yapar

Sık görülen mikrodelesyon ve duplikasyon sendromları 
tanır

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Genetik Hast. Tanı Tedavi Takip

MIKRODELESYON/DUPLİKASYON 
SENDROMLARI

TEK GEN HASTALIKLARI

Sık görülen mikrodelesyon ve duplikasyon sendromları 
tanır

Tek gen kalıtılan sendromları tanır.

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Soy Ağacı Soyağacı çizimi Soyağacını tanımlar ve yorumlar

Genetik Hast. Tanı Tedavi Takip

KROMOZOMAL HASTALIKLAR

Down sendromlu kişiyi değerlendirir ve izler

Turner sendromunu tanır ve takip eder.

MIKRODELESYON/DUPLİKASYON 
SENDROMLARI

Nadir gorulen kromozomal hastalıkların tanısını koyar ve 
takibini yapar.

Temel Genetik Eğitimi

Kalıtımın Temelini Oluşturan 
Hücresel ve Moleküler 

Mekanizmalar

KALITIMIN TEMELİNİ OLUŞTURAN 
HÜCRESEL VE MOLEKÜLER MEKANİZMALAR

HÜCRE METABOLİZMASI

SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Soy Ağacı Soyağacı çizimi

Soyağacı çizer.

Soyağacını tanımlar ve yorumlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Mental retardasyon varlığını değerlendirir.

Büyüme bozukluklarını değerlendirir.

Boy kısalıklarında sendromik/ iskelet displazisi ayırıcı tanısını yapar
Tanımladığı bulgularla sendrom ön tanısı yapar
Nadir olarak bazı sendromlarda: Ör. Kolesterol metabolizma bozuklukları gibi tedaviyi 
düzenler
Sendrom tanısı almış hastayı bulgularına göre ilgili bilim dalları ile birlikte büyüme gelişme 
ve komplikasyonları dikkate alan kronik hastalık takibini yapar
Kesin tanıya yardım edecek ilgili bilim dallarından konsultasyon ister
İzole dudak/damak yarığı, nöral tüp defektleri, gelişimsel kalça displazisi ve doğumsal kalp 
hastalıklarının sendromik olanlardan ayırıcı tanısını yapar.
İlgili bilim dallarından tedavi ve takip için konsultasyon ister.
İlgili bilim dalları ile birlikte büyüme gelişme ve komplikasyonları dikkate alan kronik 
hastalık takibini yapar.

PubMed ve OMIM gibi internet üzerinden kullanıma 
açık veri tabanlarını kullanır
Moleküler ve sitogenetik tanıda (ECARUCA, 
DYSCERNE gibi) uluslar arası veri bankalarından 
interaktif şekilde faydalanabilir

Dismorfolojide Veri Tabanlarının 
Kullanımı

Özel yazılımlar
London Dysmorphology Database (LDDB) ve Possum 
gibi yazılımları kullanmayı bilir

Tanım

Gelişimin biyolojik temelleri

Gelişimin geriliğinin etyolojisi

Gelişim geriliğinin klinik bulguları

Gelişim geriliğinin tanısı

Gelişim geriliğine yaklaşım

Tanım

Sınıflama

Etyoloji

Tanı

Yaklaşım

Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası öyküyü sorgular

Aile ağacı çizer

İlgili olabilecek ailesel ve çevresel risk faktörlerini değerlendirir

Normal büyüme ve gelişmeyi değerlendirir

Normal anatomik yapıyı tanımlar

Dismorfik bulguları tanımlar

Farklı hasta olgularında uygun testleri belirler

Laboratuvar sonuçlarını yorumlar

Uygun konsültasyonları ister Tanıya yardımcı ya da eşlik edebilecek morbiditeleri tanır
Laboratuvar ve konsültasyon sonuçlarını değerlendirir

Tanısal veri tabanlarını kullanır

Medikal ve mediko-legal raporları hazırlamaya yetkindir
İlgili birimlere geri bildirim yapar ve epikriz hazırlar
Hasta kayıtlarını (yazılı ve görsel) dijital ortamda saklar ve arşiv oluşturur.

Uygun laboratuvar testlerini ister

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Dismorfoloji

Klinik değerlendirme

Dosya notu ve epikriz düzenler

Diğer hastalıklardan ayırıcı tanı yapar ve tanı koyar

İzole major malformasyonları tanır.

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Gelişimsel Gerilikler

Dismorfoloji

Gelişimin değerlendirilmesi

Mental retardasyon

Klinik değerlendirme Fizik inceleme bulgularını bir araya getirir.

Öykü alır

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Genetik Hast. Tanı Tedavi Takip

TEK GEN HASTALIKLARI

İZOLE MAJOR MALFORMASYONLAR

Dismorfolojide Veri Tabanlarının 
Kullanımı

İnternet üzerindeki veri tabanları

Tek gen kalıtılan sendromları tanır.
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Tedaviyi düzenler

Hastanın değişen durumuna göre tedaviyi gözden geçirir.
Hastanın ve ailenin değişen durumunu gözlemlemeyi önemser

Her hastayı gereken aralıklarla izler

Minör anomaliler

Majör anomaliler

Patogeneze göre sınıflama

Etiyolojik sınıflama

Klinik Sınıflama

Normal morfogenez

Malformasyon

Deformasyon

Disrupsiyon

Displazi

Sendrom

Sekans

Klinik sınıflama Assosiyasyon

Klinik sınıflama Kompleks
Riskli gebeliklerin fetusta yaratabileceği mevcut ve olası 
genetik problemleri bilir
Aile öyküsü ve geçmişteki medikal problemleri 
değerlendirir
İnvazif testler; CVS, AS, ve kordosentez 
endikasyonlarını ayırd eder
Non-invazif testler; gebelik haftasına uygun 
biyokimyasal ve görüntüleme testlerini ister ve 
yorumlayabilir
Preimplantasyon genetik tanı endikasyonlarını bilir
Prenatal tanıda yüksek çözünürlüklü array yöntemlerinin 
kullanımını bilir

Aileyi kalıtım şekli ve prognozla ilgili bilgilendirir

Klinik ve laboratuvar yöntemlerin sınırlarını bilir

Postmortem incelemeyi önemser, fetal otopsiye katılır, 
sonuçlarını patologla birlikte değerlendirir.
Medikal sonlandırma ile ilgili etik ve hukuki 
düzenlemeleri bilir

Kromozom Anomalilerinin Tanımı

Kromozom Anomalilerinin Oluşum Mekanizmaları
Kromozom Anomalilerinin Sınıflandırılması ve Tanı Yöntemleri

Yazım Kuralları (Nomenklatür)

Kromozom Anomalileri ve Genotip-Fenotip İlişkisinin Temel Ögeleri
Kromozom Anomalileri Açısından Risk Faktörlerini

Prenatal tanı alanındaki yeni teknolojileri tanır

Prenatal tanı öncesi ve sonrasında genetik danışma

KROMOZOM HASTALIKLARI
KROMOZOM HASTALIKLARINDA TEMEL 
BILGILER

Tanım

Sınıflama

Anormal morfogenez

Klinik sınıflama

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Konjenital Anomaliler

Prenatal Genetik

Kromozom Hastalıkları

Prenatal tanı endikasyonlarını bilir

Prenatal tanı metodlarını doğru seçer ve yorumlar

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Dismorfoloji

İzlem ve tedavi

Tedavi için hastayı yönlendirir

Belirli aralıklarla kontrole çağırır

Konjenital Anomaliler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kromozom Anomalilerinin Sıklığı (Yeni Doğan, Düşükler, Mental Retardasyon, İnfertilite, 
Peri- ve Pre-natal Ölümler, Dismorfoloji)
İlk Trimester Düşüklerinde Sık Görülen Kromozom Anomalileri
Postnatal dönemde sık görülen kromozomal hastalıkları
Postnatal dönemde ve gebelikte kromozom analiz endikasyonları
Kromozom hastalıklarının ortak klinik bulguları

DOWN SENDROMU

Tanı Kriterleri ve Risk Grupları, Tanı Yöntemleri

Karyotip Modelleri

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri

Prenatal dönem risk kriterlerini ve tanı yöntemlerini , Birliktelik Gösteren Hastalıklar

Down Sendromunda Genetik Danışma

TURNER SENDROMU

Tanı Kriterleri, Tanı Yöntemleri

Karyotip Modelleri

Birliktelik Gösteren Hastalıklar

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri, Prenatal Dönem Risk Kriterleri ve Tanı Yöntemleri

Turner Sendromunda Genetik Danışma

KLINEFELTER SENDROMU

Tanı Kriterleri, Tanı Yöntemleri

Karyotip Modelleri

Birliktelik Gösteren Hastalıklar

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri

Genetik Danışma

TRİZOMİ 13 (PATAU SENDROMU)

Tanı Kriterleri, Tanı Yöntemleri

Karyotip Modelleri

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri, Prenatal Dönem Risk Kriterleri ve Tanı Yöntemleri

Genetik Danışma

TRİZOMİ 18 (EDWARDS SENDROMU)

Tanı Kriterleri, Tanı Yöntemleri

Karyotip Modelleri

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri, Prenatal Dönem Risk Kriterleri ve Tanı Yöntemleri

Genetik Danışma

DELESYON 9p SENDROMU

Tanı Kriterleri, Tanı Yöntemleri

Karyotip Modelleri

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri

Genetik Danışma

CRI-DU-CHAT SENDROMU

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kromozom Hastalıkları KROMOZOM HASTALIKLARI SIK GÖRÜLEN KROMOZOM HASTALIKLARI

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kromozom Hastalıkları KROMOZOM HASTALIKLARI

KROMOZOM HASTALIKLARINDA ORTAK KLİNİK 
BILGILER

SIK GÖRÜLEN KROMOZOM HASTALIKLARI
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tanı Kriterleri, Tanı Yöntemleri

Karyotip Modelleri

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri

Genetik Danışma

DELESYON 1p36 SENDROMU

Tanı Kriterleri, Tanı Yöntemleri

Karyotip Modelleri

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri

Genetik Danışma

FRAJİL X SENDROMU

Mutasyon Tipleri, Kromozomal Lokus

Genotip-Fenotip İlişkleri, Antisipasyon Tanımı
Tanı Kriterleri ve Tanı Yöntemleri, Prenatal Tanı Yöntemleri
Taşıyıcıların Klinik Riskleri, Risk ailelerinin Tanımlanması
Klinik Takip ve Denetim Kriterleri, Genetik Danışma
MİKS GONADAL DİSGENEZİ VE GERÇEK HERMAFRODİTİZM

Kromozom Yapıları

Klinik Özellikler

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri, Genetik Danışma

MİKRODELESYON SENDROMLARI

Sık görülen mikrodelesyon sendromları

Klinik tanı kriterleri, Tanı Yöntemleri

Klinik Takip ve Denetim Kriterleri, Genetik Danışma
ENDER GÖRÜLEN CİNSİYET KROMOZOM ANOMALİLERİ

Karyotip Modelleri, Tanı Yöntemleri

Klinik Özellikler, Denetim, Genetik danışma

ENDER GÖRÜLEN KROMOZOM HASTALIKLARI

Karyotip Modelleri, Tanı Yöntemleri

Klinik Özellikler, Denetim, Genetik danışma
MALİĞN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA ve KANSERLERDE KROMOZOM 
ANOMALİLERİ
ALL ve Kromozom Anomalileri, Tanı Yöntemleri, Klinik Önemleri
AML ve Kromozom Anomalileri, Tanı Yöntemleri, Klinik Önemleri
Myelodisplastik Sendrom ve Kromozom Anomalileri, Tanı Yöntemleri, Klinik Önemleri
Lenfoma ve Kromozom Anomalileri, Tanı Yöntemleri, Klinik Önemleri
Çocukluk Çağı Kanserlerinde Kromozom Anomalileri, Tanı Yöntemleri, Klinik Önemleri
Bulguların başlama zamanı (doğuştan, süt çocukluğu veya daha sonra) öğrenir

Soy ağacını çizer

Akrabalık varlığı ve benzer hastalıktan ölen ve yaşayanları işaretler

Kalıtım şeklini belirler

Boy kısalığınının varlığı ve orantılı/orantısız değerlendirmesini yapar
Orantısız boy kısalığında bölgesel tutulumu (vertebra/ekstremite) tanımlar
Ekstremite tutulumunda rizomelik, mezomelik, akromelik ayrımını yapar
Eklem kısıtlılığı veya gevşekliğini değerlendirir

Kromozom Hastalıkları KROMOZOM HASTALIKLARI SIK GÖRÜLEN KROMOZOM HASTALIKLARI

İskelet Displaziler Tanısı

Özgeçmiş/soy geçmişi öğrenir ve soyağacını çizer

Bulguları tanımlar

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kromozom Hastalıkları KROMOZOM HASTALIKLARI SIK GÖRÜLEN KROMOZOM HASTALIKLARI

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kromozom Hastalıkları KROMOZOM HASTALIKLARI SIK GÖRÜLEN KROMOZOM HASTALIKLARI

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi
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Ek malformasyonları (kalp anomalisi, polidaktili,...) tanımlar

Deformiteleri (kifoz, skolyoz,...) tanımlar

Zeka yı değerlendirir

İskelet grafilerinde dansite değişikliği tanımlar
Vertebra, epifiz, metafiz ve diafiz bozukluklarını tanır
Kemik yapısındaki şekil değişikliklerini değerlendirir
Metabolik hastalıklara özgü grafi bulgularını ayırt eder
Boy kısalığı ile birlikte olan sendromlardan iskelet displazilerini ayırır
Metabolik kökenli iskelet bozukluklarının ayrımını yapar
Beslenme problemleri ve travmayla ortaya çıkan ortopedik bozukluklarından ayrımını bilir
Letal iskelet dispazilerini bilir birbirinden ve letal olmayandan ayırt eder
Ekstremite tutulumu olan boy kısalığında rizomelik mezomelik, akromelik tipleri 
birbirinden ayırır
İzole ve/veya birlikte vertebra, epifiz, metafiz ve diafiz tutulumu ile giden olan iskelet 
displazisi tiplerini ayrımını bilir
Dizostosları tanır, ayrımını yapar

Metabolik kökenli kemik displazinin tiplendirmesini yapar
Dansite bozukluğu gösteren iskelet displazisi tiplerini bilir, ayrımını yapar
İskelet displazinin tipine göre molekuler tanı için ilgili merkezle temas kurar, tanı yaptırır, 
sonucu yorumlar, aileye bilgi verir.
Yaşam süresini ve kalitesini etkileyen iskelet displazilerinin kronik hastalık takibini yapar

Büyümeyi değerlendirir.

Komplikasyonlarını tanımlar, ortopedi ve fizik tedavi konsultasyonu ister.

Ortopedik müdahale sonrası takibini yapar.

Psikolojik bozukluğu tanımlar, Psikiyatriye yönlendirir.
Kemik dansite azlığı olan iskelet displazilerinde: Ör. Osteogenesis imperfekta dansitesi 
düzeltici ilaç tedavisi yapar.
Hastalığın prognozunu bilir.

Kalıtım şeklini ve riskleri belirler.

Prenatal tanısını organize eder.

Hastalık prognozu, kalıtım şekli ve riskleri için aileye bilgi verir.

bağ doku morfolojisi ve kimyasal elementleri

kollajen proteinleri ve matrix proteinleri

Elastin ve mikrofibriller yapı

Keratinler

Extraselüler matrix degradasyonu

Kalıtsal bağdoku hastalıkları ile ilgili moleküler defektler

Tanım ve etyoloji

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Bağ Dokusu hastalıkları

Ehler- Danlos sendromları

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

İskelet Displaziler

Takibi

Genetik Danışma ve Prenatal tanı

Takibini yapar, komplikasyonlarını yönetir, varsa 
tedavisini yapar.

Genetik Danışma verir, Prenatal tanıyı yönetir.

Bağ Dokusu hastalıkları
Extraselüler matrix biyolojisi ve kalıtsal bağdoku 

hastalıkları ilişkisi

İskelet Displaziler Tanısı

Bulguları tanımlar

Radyolojik inceleme yapar.

Ayırıcı tanısını yapar

İskelet displazisi tiplerinin ayırt eder

Takibini yapar, komplikasyonlarını yönetir, varsa 
tedavisini yapar.

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi
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Klinik ve tanı testleri

Genetik danışma ve izlem

Tanım ve etyoloji

Klinik ve tanı testleri

Genetik danışma ve izlem

Tanım ve etyoloji

Klinik ve tanı testleri

Genetik danışma ve izlem

Tanım ve etyoloji

Klinik ve tanı testleri

Genetik danışma ve izlem

Tanım ve etyoloji

Klinik ve tanı testleri

Genetik danışma ve izlem

Diğer aminoasit bozuklarının genetik sendromlardan ayırıcı tanısını yapar.

Doğumsal aminoasit bozukluklarının semptomlarını bilir

Homosistinuriyi Marfan sendromundan ayırır

Kronik trozinemiyi iskelet diplazisi ve kalıtsal rahitis den ayırır

Organik asidemiler, Karbonhidrat ve Yağ metabolizması bozukluklarının klinik bulgularını 
bilir

Laboratuar testlerini yorumlar

Sendromik mental motor retardasyondan ayırıcı tanısını yapar

Lipid depo hastalıklarının tanısını koyar, diğer sendromlardan ayrımını yapar, tiplerini bilir.

Peroksizomal hastalıkların tanısını koyar, diğer sendromlardan ayırıcı tanısını yapar, tiplerini 
bilir.

Glikoproteinozların tanısını koyar, diğer genetik sendromlardan ayrımını yapar, tiplerini 
bilir.

Mukopolisakkaridozların tanısını koyar, iskelet displazisinden ayrımını yapar, tiplerini bilir.

Doğumsal aminoasit bozukluklarının genetik 
sendromlardan ayırıcı tanısını yapar.

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar

Genetik sendromlardan ayırıcı tanısı

Lizozomal ve peroksizomal hastalıkların tanısı ve 
takibi

Doğumsal aminoasit bozukluklarının genetik 
sendromlardan ayırıcı tanısını yapar.

Organik asidemiler, Karbonhidrat ve Yağ metabolizması 
bozukluklarının sendromlardan ayırıcı tanısını yapar

Lizozomal ve peroksizomal hastalıkların tanısını 
koyar,ayırıcı tanısını yapar, takibini yapar.

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Bağ Dokusu hastalıkları

Ehler- Danlos sendromları

Marfan sendromu ve diğer Fibrillin hastalıkları

Osteogenesis imperfekta

Cutis laxa ve erken yaşlanma sendromları

Bağdokuyu etkileyen metabolizma hastalıkları

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Genetik sendromlardan ayırıcı tanısı
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Mukolipidozların tanısını koyar, iskelet displazisinden ayrımını yapar, tiplerini bilir.

Mukopolisakkaridoz enzim tedavisi esnasında ve sonrasında oluşacak komplikasyonları 
bilir, önlemini alır, metabolizma uzmanı ile birlikte takip ve tedavi eder.
Mukopolisakkaridoz enzim tedavisini bilir, hastayı enzim öncesi hazırlar, tedaviyi 
metabolizma uzmanı ile birlikte uygular

Kalıtsal metabolik hastalık olan ailede taşıyıcıları tanımlar, hastalık riskini hesaplar

Genetik tanı testleri (enzim veya gen analizi) ister, planlar, yapar.

Prenatal tanı seçeneklerini anlatır, organize eder.

İç ve dış genital yapıların embriyolojisini bilir
Kromozom ve gen düzeyindeki değişikliklerin iç ve dış genital yapıların gelişimine 
etkilerini değerlendirir
Metabolik yolaklardaki bozuklukların iç ve dış genital yapıların gelişimine etkilerini 
değerlendirir
İntrauterin cinsel gelişimi etkileyebilecek ailesel ve çevresel risk faktörlerini değerlendirir
Sitogenetik ve moleküler genetik testlerin sonuçlarını değerlendirir

Uygun görüntüleme yöntemlerini seçer

Uygun biyokimyasal ve hormonal testleri seçer
Laboratuvar sonuçlarını değerlendirerek, uygun konsültasyonları ister

Ayırıcı tanıları değerlendirir ve tanı koyar Laboratuvar ve konsültasyon sonuçlarını değerlendirir
Multidisipliner çalışır (pediatrik endokrinoloji, pediatrik 
cerrahi, pediatrik üroloji, çocuk ruh sağlığı)

Cinsel gelişim bozukluklarında farklı disiplinlerin rollerini değerlendirir.

Tanı aşamasında ve tedavi sürecinde hasta ve ailesinin psikososyal durumunu göz önünde 
bulundurur
Tedaviyi planlarken farklı disiplinlerle işbirliği yapar

Genetik danışma verir Hasta ve ailesinin psikososyal sorunlarını önemser ve çözüm üretir
Genetik danışma verir Meslektaşları için geri bildirim ve epikriz hazırlar
Genetik danışma verir Medikal ve mediko-legal raporları hazırlamaya yetkindir

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Cinsel Farklılaşma Bozuklukları

Nöromüsküler Hastalıklar

İzlem ve Tedavi

Ön boynuz hastalıkları

Periferik sinir sistemi hastalıkları

Sinir kas kavşağı hastalıkları

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar
Kalıtsal metabolik hastalıklarının Genetik danışma ve 

prenatal tanısı
Kalıtsal metabolik hastalıklarda genetik danışma verir ve 
prenatal tanı yapar.

Cinsel Farklılaşma Bozuklukları

Klinik Değerlendirme

Öykü ve Fizik İnceleme

Uygun laboratuvar testlerini ve konsültasyonları ister

İzlem ve Tedavi
Tedavi için hastayı yönlendirir ve farklı hasta olgularında 
tedaviyi düzenler

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar

Lizozomal ve peroksizomal hastalıkların tanısı ve 
takibi

Lizozomal enzim tedavisi

Lizozomal ve peroksizomal hastalıkların tanısını 
koyar,ayırıcı tanısını yapar, takibini yapar.

Mukopolisakkaridoz enzim tedavisini metabolizma 
uzmanı ile birlikte düzenler.
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Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Muskuler distrofiler Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

KlinikTuberoskleroz

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Nöromüsküler Hastalıklar

Konjenital myopatiler

Metabolik myopatiler

İnflammatuar myopatiler

Kanolopatiler

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Nörokutanöz Hastalıklar

Nörofibromatozis

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi Nöromüsküler Hastalıklar

Sinir kas kavşağı hastalıkları

Muskuler distrofiler
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Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Mafucci Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım

Etyoloji

Klinik

Tanı

Yaklaşım

Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Epidermolizis Büllosa Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Epidermolizis Büllosa

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Genodermatozlar

Tuberoskleroz

Sturge Weber

von Hippel Lindau

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Nörokutanöz Hastalıklar

Mafucci

Epidermal nevus

Nörokutanöz melanosis

Incontinentia pigmenti

Genodermatozlar

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Nörokutanöz Hastalıklar
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Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Ektodermal displaziler Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Tanım ve Etyoloji

Tanı ve Klinik

Takipte yaklaşım ve Genetik Danışma

Nörolojik Hastalıklar

Göz Hastalıkları

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Genodermatozlar

Deri bulguları gösteren metabolizma ve bağ doku 
hastalıkları

Malformasyon sendromları ve maliniteyle ilişkili 
genodermatozlar

Diğer Organ Sistemlerinin 
Genetik Hastalıkları

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Genodermatozlar

Konjenital iktiyozlar

Poikilodermi ve yaşlanma sendromları

Saç-kıl ve tırnak hastalıkları

Pigmentasyon bozuklukları-Albinism

Vasküler anomaliler

Lipodistrofiler

Ektodermal displaziler
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Kalıtsal Sağırlıklar

Kalp Hastalıkları

Solunum Sistemi Hastalıkları

Renal Hastalıklar

Kalıtsal Göz Hastalıkları Genetik nedenli göz hastalıkları Göz hekimi ile koordinasyon içinde çalışır Ailevi olgularda süpheli bireylerin oftalmolojik konsültasyonunu ilave ister
Göz hekimi ile koordinasyon içinde çalışır Göz dibi incelemesini teorik ve pratik açıdan temel olarak öğrenir
Göz gelişimine ait fizyolojik ve genetik temelleri bilir
Kalıtsal göz hastalıkları ve körlüklere ait genetik 
temelleri bilir
Göz probleminin isole veya sendromik olduğuna karar 
verir
Göz bulgusu olabilen başlıca malformasyon sendromları 
ve metabolizma hastalıklarını bilir
Gözde malinite ile giden kalıtsal kanser hastalıklarını 
bilir

Soy ağacı çizer ve yorumlar
Akraba evliliği varlığı ve benzer hastalıktan etkilenmiş 
ölen ve yaşayanları işaretler

Kalıtım paternini açıklar
Kalıtsal-ailevi göz hastalıklarının kaltım prensiplerini 
bilir

Tanı amaçlı uygun genetik testleri koordine eder

Taşıyıcı olabilecek bireylerde varsa tarama testlerini organize eder

Hastlalığın prognoz ve takibi konusunda aileye bilgi verir.

Tedavi ve uzun süreli izleme katılır

Kanserin genetik temellerini bilir

Kanser sendromlarının klinik bulgularını tanımlar

Kanser geliştirme riskini etkileyen çevresel ve genetik 
faktörleri bilir

Tanı ve tarama amaçlı uygun genetik testleri koordine 
eder

Genetik testlerin endikasyonları, sınırları ve prognoza 
etkileri konusunda bilgilidir

Aile ağacı çizer ve yorumlar

Tümor sürveyansı konusunda güncel gelişmeleri takip 
eder
Ailesel/genetik nedenli kanserlerde kalıtım prensiplerini 
bilir
Farmakogenetik testlerin sonuçlarını yorumlar. Tedavi ve 
prognoz kararlarına katkı yapar.

Tanı Kriterleri ve Tanı yöntemleri

Kalıtım Modelleri, Risk Popülasyonunun Belirlenmesi
Major Gen Mutasyonları, Popülasyon Özellikleri

Gen Tedavi Yaklaşımlarını

Prenatal tanı/preimplantasyon Genetik Tanı Yöntemleri, Genetik Danışma

Kalıtım şekline göre riskleri belirler

Kalıtsal Kanser Hastalıkları

Genetik nedenli kanserler, ailesel kanser sendromları 
ve kansere yatkınlık sendromları

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kalıtsal Kanser Hastalıkları

Genetik danışma verir

Kanser yatkınlığı olan ailelerde riskli bireyleri belirler 
ve izler

Kalıtsal Hematolojik Hastalıkları KALITSAL HEMATOLOJİK HASTALIKLAR

HEMOFİFLİ A

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Diğer Organ Sistemlerinin 
Genetik Hastalıkları

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kalıtsal Göz Hastalıkları

Genetik nedenli göz hastalıkları

Öykü alır ve fizik muayne yapar

Genetik danışma verir ve gereğinde prenatal tanıyı 
yönetir
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Diğer Hemofili Tipleri

Tanı Kriterleri ve Tanı yöntemleri

Kalıtım Modelleri, Risk Popülasyonunun Belirlenmesi

Genetik Tanı Yöntemleri

Tanım ve Klinik Bulgular

Trombofili Yatkınlık Genleri, Popülasyon özellikleri

Genetik Tanı Yöntemleri

Genotip-Fenotip İlişkileri

Sınıflama, Klinik Özellikler

Genetik Kalıtım Modelleri

Major Gen Mutasyonları, Popülasyon Özellikleri, Pre- ve Post- Natal Tanı Yöntemleri, PGT

Genetik Danışma

ORAK HÜCRELİ ANEMİ

Klinik Özellikler, Kalıtım Modeli

Major Gen Mutasyonları, Popülasyon Özellikleri, Pre- ve Post- Natal Tanı Yöntemleri, PGT

Genetik Danışma

DIAMOND BLACKFAN ANEMİSİ

Klinik Özellikler, Kalıtım Modeli

Major Gen Mutasyonları, Genetik Danışma

HEMAKROMATOZİS

Klinik Özellikler, Kalıtım Modeli

Major Gen Mutasyonları, Genetik Danışma

KALITSAL TROMBOSİT HASTALIKLARI

Klinik Özellikler, Kalıtım Modeli

Major Gen Mutasyonları, Genetik Danışma

Genetik danışmanın tanım ve kapsamı
Genetik danışmanın genetik hastalık, risk ve üreme seçenekleri ile ilgili bilgi aktarımı 
olduğunu bilir

Medikal öyküyü öğrenir Danışan ve ailesine ait medikal kayıtlara ulaşır

Aile ağacını değerlendirir Riskli bireyleri belirler

Laboratuvar testlerinin sonuçlarını değerlendirir Laboratuvar testlerinin endikasyonunu bilir ve yorumlar
Danışanın riskini hesaplar Kalıtım şekillerine uygun matematiksel modelleri kullanarak risk hesaplar

İyi hekimlik uygulamalarının amaç ve öğrenim hedeflerine uyar

Aile ile uygun bir dille iletişim kurar

Hastalığın doğal seyri ve sonuçlarını anlatır

Hastalığın tekrarlamasını önlemek için uygun seçenekleri açıklar
Prekonsepsiyonel, prenatal ve postnatal değerlendirme yöntemlerini bilir

Postmortem incelemenin önemini kavrar

Konu ile ilgili sivil toplum örgütleri ile temasını sağlar
Psikososyal problemi olan aileleri yönlendirir

Tanı yoksa klinik olarak hastayı izler Tanısız hastalarda izlemin önemini aileye açıklar
Prenatal ve preimplantasyon genetik testlerde etik ilkeleri 
uygular

İyi hekimlik uygulamalarını özümser

Uygun hareket şeklini seçmelerinde yönlendirici 
olmaksızın yardımcı olur

Danışma Sonrası aile desteği Aileyi destek gruplarına yönlendirir

Genetik Ve Etik

Klinik Genetikte Etik konuları kavrar

Genetik Danışma ve 
İletişim Becerileri

Klinikte Genetik Danışma Genetik Danışmaya Hazırlık

Genetik Danışma ve 
İletişim Becerileri

Klinikte Genetik Danışma

İletişim becerileri

VON WILLEBRAND SENDROMU

KALITSAL TROMBOFİLİLER

TALASEMİ MAJOR

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kalıtsal Hematolojik Hastalıkları KALITSAL HEMATOLOJİK HASTALIKLAR TALASEMİ MAJOR

Klinik Genetik Bilgi ve 
Beceri Eğitimi

Kalıtsal Hematolojik Hastalıkları KALITSAL HEMATOLOJİK HASTALIKLAR

HEMOFİFLİ A
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Prediktif genetik tanı ve cinsiyet tayini amaçlı testlerin 
endikasyonlarını bilir
Çocuklarda erişkin başlangıçlı hastalıklar için genetik 
testlerin sınırlarını bilir
Popülasyon taraması uygulaması ve sonuçlarının etik 
sınırlarını anlar
Yardımcı üreme yöntemi uygulamalarındaki etik ve yasal 
sınırların farkındadır

Genetik nedenli gebelik terminasyonunda multidisipliner 
yaklaşımı (perinatoloji konseyi) benimser

Yönlendirici olmayan tavrını belirlerken, toplumun ve 
ailenin değer yargılarını önemser
Mahremiyeti sağlayacak uygulamalardan haberdardır

Bilgiyi sadece uygun kişilerle paylaşır
Bilgiyi paylaşma konusunda hastanın/ailenin isteklerine 
saygı gösterir

Bilgilendirilmiş onam formu hazırlar Bilgilendirilmiş onamın nasıl alınacağını bilir

Bilgilendirilmiş onam formu hazırlar
Örneklerin tanı ve araştırma amaçlı saklanması ve 
kullanımı için gerekli onam formlarını hazırlayabilir

Adli konularda genetik testlerin yerini bilir Hangi konularda Adli Tıp Kurumu'na başvuracağını bilir

Genetik bilgiyi anlaşılır bir dille aktarır.

Genetik bilgiyi yönlendirici olmayan bir tarzda aktarır.

Hastanın iletişim konusundaki kısıtlılıklarını dikkate 
alması gerektiğini bilir.

Genetik bilginin hasta ve ailesinde yaratabileceği 
olumsuz etkileri göz önünde bulundurur.

Hasta ve ailesini sürece aktif katılım, soru sorma ve 
yorum yapma konusunda cesaretlendirir.

Hasta mahremiyetine ve genetik bilginin korunmasına 
özen gösterir.

Hasta hizmetine katılan diğer çalışma arkadaşlarına 
gereksinim duyacakları bilgiyi sağlar.

Hasta kayıtlarının düzgün tutulmasının önemini kavrar.

Genetik Danışma ve 
İletişim Becerileri

Genetik Ve Etik

İletişim Becerileri
Hastalarla, aldıkları hizmetten en üst düzeyde 

faydalanmalarını sağlayacak şekilde iletişim kurar.

Genetik Danışma ve 
İletişim Becerileri

İletişim Becerileri

Çalışma arkadaşları ile sunulan hasta hizmetini 
geliştirecek şekilde iletişim kurar.

Genetik Ve Etik

Klinik Genetikte Etik konuları kavrar

Genetik bilginin mahremiyetini önemser

Genetik Danışma ve 
İletişim Becerileri
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Ortak vizit, toplantı ve konseylere katılımı önemser.

Hasta hizmet faaliyetleri ile ilgili raporları hazırlayabilir.

Faaliyet raporlarını dinleyicilere sunabilir.

Faaliyet sonuçlarına ait verilerden yararlanarak yapılan 
iyileştirme çalışmalarında yer alır.

Mikroskop ve floresan mikroskop temel parçalarını tanımlar/kullanımını bilir

Otomatik Görüntü Analiz Sistemlerini kullanabilir

Kromozom analizi için uygun materyalleri bilir

Materyal elde etme ve transport koşullarını bilir

Sitogenetik analiz yöntemlerinin temel koşullarını bilir

Doku/Hücre kültür yöntemlerini bilir/uygular

Farklı doku ya da hücrelerden kromozom elde etme yöntemlerini bilir/uygular

Karyotip kurulumunu ve terminolojisini bilir

Tanı testleri için uygun materyalleri sayar

Materyal elde etme ve transport koşullarını bilir

DNA ve RNA izolasyon ve saklama yöntemlerini bilir/uygular

DNA/RNA kuantifikasyonunu tayin eder

Jel hazıralama, elektroforez ve görüntüleme yöntemlerini bilir/uygular

Laboratuvar Becerileri Tanısal Laboratuvar Teknikleri
TANISAL LABORATUVAR TEKNİKLERİ, TEST 

SEÇİMİ ve SONUÇLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

SİTOGENETİK TANI YÖNTEMLERİ

Laboratuvar Becerileri Tanısal Laboratuvar Teknikleri
TANISAL LABORATUVAR TEKNİKLERİ, TEST 

SEÇİMİ ve SONUÇLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

SİTOGENETİK TANI YÖNTEMLERİ

MOLEKÜLER GENETİK TANI YÖNTEMLERİ

Genetik Danışma ve 
İletişim Becerileri

İletişim Becerileri

Çalışma arkadaşları ile sunulan hasta hizmetini 
geliştirecek şekilde iletişim kurar.

Yönetim birimleri ile yönetim süreçlerini 
destekleyecek şekilde iletişim kurar.
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Gen analiz yöntemlerinin temel koşullarını bilir

Primer, probe, dNTP miks, tampon solüsyonlar, restriksiyon enzimleri ve taq polimeraz’ ın 
işlevlerini tanımlar

Direkt ve indirekt mutasyon analiz yöntemlerini bilir

Klasik PCR protokollerini bilir/uygular

Real-Time PCR ın farkını tanımlar/uygular

DNA dizi analizlerinin temel ögelerini bilir/uygular

Yeni geliştirilmiş moleküler genetik yöntemlerini tanımlar

Moleküler sitogenetik tanı endikasyonlarını tanımlar

Kullanılan probları sınıflandırabilir

Probe oluşumu ve FISH mekanizmalarını açıklar

Yöntemin temel uygulamalarını bilir/uygular

MOLEKÜLER SİTOGENETİK TANI YÖNTEMLERİ 
(FISH)

“Gelişmiş” FISH (HR-CGH, array CGH, microarray gibi) teknolojilerini ve uygulama 
alanlarını bilir

Genetik Yatkınlık Test Panellerini Tanımlar, Risk Popülasyonlarını Tanımlar

Uygulama Tekniklerini Bilir/Uygular

Hasta ve aile ile görüşürken iletişim becerilerini kullanır

Etik ve profesyonel değerleri önemser

Tanı ve izlem aşamalarında kanıta dayalı tıp verilerinden 
yararlanır

Bilişim Teknolojileri Kullanımı
Tamamlayıcı Eğitimler

İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi hekimlik uygulamalarının temel kavram ve 

bilgilerini özümser

Laboratuvar Becerileri Tanısal Laboratuvar Teknikleri
TANISAL LABORATUVAR TEKNİKLERİ, TEST 

SEÇİMİ ve SONUÇLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

MOLEKÜLER GENETİK TANI YÖNTEMLERİ

MOLEKÜLER SİTOGENETİK TANI YÖNTEMLERİ 
(FISH)

Laboratuvar Becerileri Tanısal Laboratuvar Teknikleri
TANISAL LABORATUVAR TEKNİKLERİ, TEST 

SEÇİMİ ve SONUÇLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ KORUYUCU HEKİMLİK VE GENETİK YATKINLIK 

TESTLERİ

Laboratuvar Becerileri Tanısal Laboratuvar Teknikleri
TANISAL LABORATUVAR TEKNİKLERİ, TEST 

SEÇİMİ ve SONUÇLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

MOLEKÜLER GENETİK TANI YÖNTEMLERİ
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Çocuk Genetik Hastalıkları Kliniği Yönetimi Becerisi Belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik çalışmayı önemser.

İnsan kaynakları planlaması yapabilir.

Alt yapı gereksinimlerini belirler.

Mali kaynakların verimli kullanılması için çaba gösterir.

Süreçlerle yönetim sistemini benimser.

Performansı izlemek için veri toplar, analiz eder, 
iyileştirmeye açık alanları saptar.

İyileştirme çalışmalarını planlar, çalışmaların içinde yer 
alır.
Tanı alan hasta/ailesi ile hastalıkla ilgili broşür ve izlem 
çizelgelerini paylaşır
Hasta aileleri arasında iletişimi destekler, ilgili sivil 
toplum örgütlerini önemser

Toplum eğitimine katkıda bulunur
Çocuk genetik hastalıkları konusunda yazılı, görsel 
medya unsurları ve konferanslar aracılığı ile toplumu 
bilgilendirir

Karne ile izlem

Değerlendirme sınavı

Temel Araştırma Yöntemleri
Proje Yazma ve Yönetme 

Becerileri
Makale türlerini (vaka raporu/araştırma/derleme) analiz 
eder
Makaleleri kanıt düzeyine göre sınıflandırabilir

Makale saatlerinde sunum yapabilir

Araştırma sonuçlarının makalede nasıl yer alacağını bilir
Yan dal eğitimi süresince en az 2 vaka raporu ve 1 
araştırma makalesinin yazılmasında görev alır
Genetik verilerin analizi için gerekli istatistiksel 
yöntemleri bilir ve kullanır

Kalite Güvencesi

Araştırma

Yeterliliğin Denetlenmesi

Makale Yazım Becerileri

Bilimsel bir makaleleyi değerlendirebilir

Bilimsel bir makale yazabilir

Tamamlayıcı Eğitimler

Yönetim Becerileri Çocuk Genetik Hastalıkları Kliniği Yönetimi

Tamamlayıcı Eğitimler

Yönetim Becerileri

Aile ve Toplum Eğitimi

Çocuk Genetik Hastalıkları Kliniği Yönetimi

Aile ile iletişim ve dayanışma
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