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ÖNSÖZ 

 

Bilim ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile radyoloji hizmetlerinin giderek artış gösterdiği sağlık alanında ülkemizde radyoloji yan dal eğitimi de 

artık bir zorunluluk halini almıştır. Çocuk radyolojisi bu yan dallardan birisidir. Çocuk ve erişkin hastalıkları nasıl birbirinden farklı ise bu 

hastalıkların oluşum mekanizmaları ve radyolojik bulguları da birbirinden farklıdır. Çocukluk çağında, yenidoğan döneminden adolesan döneme 

kadar istenecek radyolojik tetkikler ve hastalıkların radyolojik görünümleri de yaşa göre değişkenlik göstermektedir. Bunun da ötesinde çocuk 

radyolojisi, görüntüleme tekniği ve bulguları çocukluk dönemine göre oldukça farklılık gösteren anne karnındaki fetüsün gelişimi ve hastalıkları 

ile de ilgilenmektedir.  

Çocuk radyolojisi alanında düzenlenen yan dal eğitim müfredatı, bu alanda nitelikli radyologların yetişmesini sağlayacak temel gereksinimleri 

karşılama amacı ile oluşturulmuştur.  
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1. GİRİŞ 

 

 

 

 

 

2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı:  

Türkiye’de çocuk radyolojisi yan dal uzmanlık eğitimi veren tüm eğitim kurumlarında standardizasyonu sağlamak ve bu eğitimin düzeyini 

uluslararası kabul görmüş en üst dereceye yükseltmektir.  

b. Müfredat Hazırlık Süreci:  

Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS) içerisinde, Ocak  2010 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Çocuk radyolojisi 

yan dal grubu kendi içerisinde görev bölümü yaparak hedef kitlenin öğrenim gereksinimleri, amaç ve öğrenim hedefleri belirlenmiştir. Bu 

bağlamda grubu oluşturan üyelerin görev listeleri ve görev grupları saptanmıştır.  

Takip eden süreçte çocuk radyolojisi yan dal müfredat kurulu üyeleri kendi görev alanları içinde konularının görev analizlerini ve öğrenim 

hedeflerini belirlemiş ve TUKMOS veri tabanına aktarmıştır. 

 

c. Müfredat Haritası: Bu aktiviteler toplam 2 yıla dağınık olarak yerleşmiştir.  

AKADEMİK 

Çocuk radyolojisi uzmanlık eğitimi ve sürekli mesleki eğitim alanlarındaki eğitimlerin izlenmesi  

Diğer uzmanlık dallarıyla ortak yapılan mesleki etkinliklerde yer alınması 

Radyasyon Güvenliği ve Sağlığı Kurulu kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarında yer alması 
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DANIŞMANLIK 

 Çocuk radyolojisi klinik konsültasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Çocuk radyolojisi alanında bilirkişi hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Çocuk radyolojisindeki hizmetlerin maliyet-etkinlik açısından değerlendirilmesi 

 Diğer klinisyenlere uygun radyolojik tetkik seçimi konusunda danışmanlık yapılması 

 İLETİŞİM 

 Hasta ve yakınlarıyla uygun iletişimin sağlanması 

 Diğer klinisyenler ve yardımcı personel ile uygun iletişim sağlanması 

 Radyolojik tetkik raporlanmasının doğru biçimde yapılması 

Girişimsel ve akademik araştırma uygulamalarında doğru bilgilendirilmiş onam alınabilmesi 

KLİNİK GÖREVLERİ 

 Acil radyoloji hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Gastrointestinal radyoloji hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Genitoüriner radyoloji hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Girişimsel radyoloji hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Fötal görüntüleme hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Kardiyovasküler radyoloji hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Kas-iskelet radyoloji hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Sinir sistemi ve baş-boyun radyolojisi hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Toraks radyolojisi hizmetlerinin yerine getirilmesi 
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YÖNETİMSEL 

 Kalite kontrolü ve iyileştirilmesi önlemlerinin alınması ve izlenmesi 

 Radyasyon Güvenliği ve Sağlığı Kurulu'nda belirlenen kurallara uygun faaliyetlerde bulunulması 

HUKUK ve ETİK 

 Tetkikler için bilgilendirilmiş sözlü veya yazılı onam alır 

 

Yan dal uzmanlık süresi boyunca 

Modaliteler Tetkik Sayısı Rapor izleme sayısı 

Konvansiyonel radyolojik incelemeler 

(Direkt Grafi, kontrastlı incelemeler) 
2000/Yıl 2000/Yıl 

BT 1000/Yıl 1000/Yıl 

US 2000/Yıl 2000/Yıl 

MRG 1000/Yıl 1000/Yıl 

Non-vasküler girişimsel işlemler 50/Yıl 50/Yıl 

 

 

d. Yan Dal Uzmanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli: Merkezi Sınav 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar: T.C. vatandaşı ve radyoloji uzmanı olmak 

e. Yan Dal Uzmanlık Süresi: 2 yıl (Zorunluluk halinde 6’ şar ay ile iki kez uzatılabilir) 
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

 

 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

 

 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

Kuramsal eğitimler ders, seminer, grup tartışması, olgu sunumu, vb. şeklinde düzenlenebilir. Bunun yanında yan dal uzmanlık öğrencilerinin 

karar verme yetilerini geliştirmek, kendi karar oluşturma süreçlerini izlemelerine olanak sağlamak amacıyla interaktif olgu sunumları 

düzenlenir. Uzmanlık öğrencilerinin gerçekleştireceği olgu sunumları, makale saatleri ve seminerler öğrencilere kendi kendine öğrenme 

fırsatı sağlar. Bu aktivite ile uzmanlık öğrencilerinin amaca yönelik araştırma yapma, makale değerlendirme becerilerini artırmak hedeflenir. 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Radyolojisi, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 8/14 9/62



 

9 

9 

6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Çocuk Radyolojisi yan dal uzmanlık belgesine sahip en az 1 Profesör, Doçent, Şef veya Şef 

Yardımcısının yer aldığı birimlerde her bir eğiticiye en fazla 3(üç) yan dal uzmanlık öğrencisi düşecek 

şekilde eğitim verilir. 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) 

a. En az 1 Adet Manyetik rezonans görüntüleme cihazı ( En az1.5 T gücünde) 

b. En  az  1 (Bir) Adet çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı 

c. En az 2 (iki) adet Ultrasonografi- Doppler ultrasonografi 

d. En az 1 (bir) Direkt grafi cihazı 

e. En az 1 (Bir) adet skopi cihazı 

f. PACS  

g. PET/BT olması tercih sebebidir 

h. En az 1 (Bir) adet raporlama ünitesi 

i. En az 1 (Bir) adet toplantı salonu 
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Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle 

İlgili Numune, Test, Vb) 

Direkt Grafi 

US 

BT 

MRG 

Non-vasküler girişimsel  işlemleri yapar. 

Önerilen en az sayılar müfredat haritası içerisinde tanımlanmıştır. 

 

 

 

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

1. Ara sınav: en az yılda bir kez yapılır. 

2. Tez savunma sınavı ve bilim sınavı: Eğitim süreci sonunda 

ii. Karne 
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Eğiticinin verdiği dersler: 

Dersin Adı Tarih  Onay Kredisi 

    

    

    

    

    

    

    

 

Öğrencinin verdiği seminerler: 

Seminerin Adı Tarih  Onay Kredisi 
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Literatür ve olgu sunumları: 

Tarih  Onay Kredisi 

   

   

   

   

   

   

   

 

Bilimsel- Mesleki Toplantılara Katılımı: 

Kongre/Sempozyum/ Kurs  Tarih Kredisi 
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Bilimsel ve Mesleki Toplantılarda Poster-Bildiri Sunumları: 

 

Kongre-Sempozyum Adı Sunumun Adı Tarih Kredisi 

    

    

    

    

    

 

Kurum içi multidisipliner toplantılara katılımı : 

Toplantının Adı Tarih Onay Kredisi 
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b. Değerlendirme Ölçütleri 

i. Bilim sınavı öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlaması beklenir.  

Seminer; En az 2 /yılda (dersler hariç)  

Literatür; En az 2/yılda  

Kongre, sempozyum katılımı;  en az 1  

Tez dışı makale (araştırma, derleme veya olgu sunumu tarzında) ; En az 1  

 

 

8. YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Yan dal uzmanlık öğrencisi Geribildirimleri 

Yılda bir kez yan dal uzmanlık öğrencisinden geri bildirimi uygulanacak anket (kimliği gizlenerek) yoluyla elde edilir. 

b. Eğitimin Standardizasyonu  

Sağlık Bakanlığı müfredat komisyonu tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilir. 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Eğitimi süresince yapılması istenen beceri hedeflerine eğiticiyi izleyerek, eğiticiye yardım ederek, 
eğiticinin kontrolünde bizzat yaparak ve tek başına uygulayarak ulaşır
Eğitimi ile ilgili olarak çalıştığı kurumda düzenli olarak öğretim üyesi dersleri, seminer, konferans, 
olgu sunum saati, literatür (makale) saati ve multidisipliner bilimsel toplantılara katılır
Araştırma projelerinde veri toplama, bulguları değerlendirme, yazı haline getirme, dergiye gönderme 
gibi aşamalarda katkıda bulunur

Çocuk radyolojisi alanında çıkan güncel yayınları takibederek yeni gelişmelerden haberdar olur

Yurt içi ve yurtdışı toplantılarda sunmak üzere bildiri hazırlar veya hazırlanmasında katkıda bulunur

Eğitimi ile ilgili kongre, sempozyum, seminer, kurs gibi akademik faaliyetlere katılır

İlgili kliniklerle olan ortak terminolojiyi açıklar

Diğer kliniklerin kullandığı diagnostik yöntemlerin (bronkoskopi, endoskopi, üroflowmetri, vs) 
radyolojik yöntemlerle olan benzerliklerini ve algoritmadaki yerlerini açıklar
Disiplinler arası yapılan ortak toplantılarda (olgu tartışması, mortalite toplantısı vs) aktif olarak yer 
alır, yorumlar yapar
Çocuk hastalıkları kongrelerinde radyolojiyi ilgilendiren oturumlara katılır

Disiplinler arası yapılan ortak toplantılarda (olgu tartışması, mortalite toplantısı vs) dinleyici olarak 
yer alır

İyonlaştırıcı radyasyonun deterministik etkilerini açıklar

AKADEMİK Diğer uzmanlık 
dallarıyla ortak yapılan 
mesleki etkinliklerde yer 
alınması

Diğer uzmanlık 
dallarıyla ortak mesleki 
etkinliklerde bulunur

Radyasyon Güvenliği ve 
Sağlığı Kurulu 
kapsamında yapılacak 
eğitim çalışmalarında 
yer alması

İyonlaştırıcı 
radyasyonun biyolojik 
etkilerini tanımlar

AKADEMİK Çocuk radyolojisi 
uzmanlık eğitimi ve 
sürekli mesleki eğitim 
alanlarındaki eğitimlerin 
izlenmesi

Kurum içi ve kurum dışı 
eğitim faaliyetlerine 
katılır.

Mesleki beceri düzeyini arttırır ve 
bilimsel eğitim ve araştırma 
faaliyetlerine katılır

Diğer uzmanlık 
dallarıyla ortak yapılan 
mesleki etkinliklerde yer 
alınması

Diğer uzmanlık 
dallarıyla ortak mesleki 
etkinliklerde bulunur
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İyonlaştırıcı radyasyonun stokastik etkilerini açıklar

Çalışan personel için izin verilebilir radyasyon doz limitlerini sıralar

Çalışan personelin radyasyondan korunma yollarını tanımlar

Çocuk hastaların 
ALARA prensibine göre 
radyolojik tetkik 
sırasında mümkün olan 
en düşük radyasyona 
maruz kalma yollarını 
tanımlar

ALARA prensibine göre iyonlaştırıcı radyasyon içeren tetkikleri revize etmeyi açıklar

Konvansiyonel radyografi ve fluoroskopi uygulamalarında çocuk hastanın saçılan radyasyondan 
korunma, vücut büyüklüğüne göre doz ayarlama ve hastanın tetkik sırasında stabilize edilme 
yöntemlerini tanımlar

Çocuk hastaların BT uygulamalarında vücut büyüklüğüne ve incelenen vücut bölgesine göre 
mümkün olan en düşük dozda tetkik yapmayı tanımlar

İyonlaştırıcı radyasyon 
içeren radyolojik 
tetkiklere maruz kalmış 
hamilelerde fetus için 
tahmini riski tanımlar

Radyasyona maruz kalmış hamilelerde gebelik yaşına, incelenen vücut bölgesine ve uygulanan 
tetkike bağlı olarak fetus için tahmini riski belirlemeyi tartışır

Çocuk radyolojisi 
konsültasyon işlemlerini 
yapar

Kurum içi ve kurum dışı çocuk radyolojisi ile ilgili konsültasyon işlemlerini yapar

AKADEMİK Radyasyon Güvenliği ve 
Sağlığı Kurulu 
kapsamında yapılacak 
eğitim çalışmalarında 
yer alması

Çocuk hastaların 
ALARA prensibine göre 
radyolojik tetkik 
sırasında mümkün olan 
en düşük radyasyona 
maruz kalma yollarını 
tanımlar

DANIŞMANLIK Çocuk radyolojisi klinik 
konsültasyon 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

AKADEMİK

Radyasyon Güvenliği ve 
Sağlığı Kurulu 
kapsamında yapılacak 
eğitim çalışmalarında 
yer alması

İyonlaştırıcı 
radyasyonun biyolojik 
etkilerini tanımlar

Çalışan personelin 
radyasyon güvenliğini 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çocuk radyolojisi bilirkişi hizmetlerinde radyologdan beklenen hizmetleri tanımlar

çocuk radyolojisi ile ilgili bilirkişi raporunun nasıl yazılacağını açıklar

Çocuk radyolojisindeki 
hizmetlerin maliyet-
etkinlik açısından 
değerlendirilmesi

Çocuk radyolojisindeki 
hizmetleri maliyet-
etkinlik açısından 
değerlendirir

Uygun tanısal algoritmaya göre istenecek radyolojik tetkikin bedel-etkinlik değerini bilir

Klinisyenlere yönelik hazırlanan radyolojik algoritma cetvellerini öğrenir.

İstenen tetkikleri tanıya en hızlı gidebilecek şekilde ilgili klinisyenle konsülte eder.

Açılan radyoloji polikliniğinde kliniklerden gelen konsültasyon hizmetlerine cevap verir, radyolojik 
istemleri düzenler.
Yeni gelişmeler ışığında algoritma cetvellerini gözden geçirir ve düzenlemeleri klinisyenle paylaşır.

Hastanın yadırgamayacağı uygun inceleme ortamı hazırlar

İşlem öncesi hastanın ortama uyumunu sağlar

Sözlü iletişim kurulabilen hastalara güven verici yaklaşımda bulunur

Randevu esnasında işlem ön hazırlıkları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapar

İşlem öncesi hasta ve yakınlarına uygun ortam hazırlar

Hasta yakınlarına yapılacak işlemle ilgili bilgilendirme yapar

İşlem sırasında ailenin mümkün olduğu kadar çocukla aynı ortamda bulunmasını sağlar
İşlem sonrası gerekli bilgilendirmeyi yapar

İLETİŞİM Hasta ve yakınlarıyla 
uygun iletişimin 
sağlanması

Hastalarla iletişim 
kurma

Hasta yakınlarıyla 
iletişim kurma

Çocuk hastayla doğru ve etkili 
iletişim kurma yöntemlerinin 
kullanılması

Çocuk hasta yakınlarıyla doğru ve 
etkili iletişim yöntemlerinin 
kullanılması

Uygun radyolojik tetkik 
seçimi konusunda 
klinisyenlere 
danışmanlık yapar

DANIŞMANLIK Diğer klinisyenlere 
uygun radyolojik tetkik 
seçimi konusunda 
danışmanlık yapılması

Uygun radyolojik tetkik 
seçimi konusunda 
klinisyenlere 
danışmanlık yapar

DANIŞMANLIK Çocuk radyolojisi klinik 
konsültasyon 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Diğer klinisyenlere 
uygun radyolojik tetkik 
seçimi konusunda 
danışmanlık yapılması

Çocuk radyolojisi 
bilirkişi hizmetlerini 
yapar

18/62



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Radyolojisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  4/47

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Acil durumlar için klinisyen ve radyoloji personeli iletişim bilgilerini edinir

Radyolojik çalışmaları klinisyen ve teknikerle birlikte düzenler

Radyolojik tetkik 
raporlanmasının doğru 
biçimde yapılması

Tetkik kalitesini gözden 
geçirir

Tetkik kalitesini değerlendirir Tekniğin sınırlamalarını (yeterli ve yetersiz tetkikler) tanımlar

Demografik bilgileri tanımlar

İlgili ön tanının ICD kodlarını kullanmayı açıklar

Yapılan radyolojik tetkik işlemini tanımlar

Anatomik, patolojik, radyolojik terminolojiyi açıklar

Önceki radyolojik 
tetkiklerle karşılaştırır

Radyolojik inceleme 
karşılaştırmalarının temel ilkelerini 
açıklar

Radyolojik tetkik karşılaştırma kriterlerini bilir

Yetkili öğretici denetiminde son raporu hazırlar

Tetkikle ilgili ön rapor hazırlar

Ayırıcı tanı, olası tanı, ileri inceleme yöntemleri ve izlem kavramlarını açıklar

Klinik sorunun çözümü için açıklayıcı ve yol gösterici inceleme yöntemlerini tanımlar
Girişimsel ve akademik araştırma uygulamalarında bilgilendirilmiş onam almanın önemini, hukuksal 
ve etik açıdan gerekliliğini tarifler

Bilgilendirilmiş onam almanın hasta ve doktor açısından getireceği faydaları sıralar

İLETİŞİM Radyolojik tetkik 
raporlanmasının doğru 
biçimde yapılması

Rapor hazırlığı yapar

Rapor üretir

Radyoloji rapor bileşenlerini 
değerlendirir ve raporu planlar

Yetkili öğretici denetiminde rapor 
hazırlar

Tıbbi yorum ve önerilerde bulunur

Girişimsel ve akademik 
araştırma 
uygulamalarında doğru 
bilgilendirilmiş onam 
alınabilmesi

Girişimsel ve akademik 
araştırma 
uygulamalarında doğru 
bilgilendirilmiş onam 
alır

İLETİŞİM

Diğer klinisyenler ve 
yardımcı personel ile 
uygun iletişim 
sağlanması

Klinisyenler ve yardımcı 
personel ile uygun 
iletişimi düzenler
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Girişimsel ve akademik araştırma uygulamalarında bilgilendirme yaparak sözlü ve yazılı olarak onay 
alır.

Çocuk hastaları anlama kapasitelerine uygun bir şekilde yapılacak işlem veya bilimsel çalışma 
hakkında bilgilendirerek karar verme yeterliliğinde olan çocuklardan anne-babalarına ilave olarak 
onay alır.
Yapılacak işlem veya çalışma ile ilgili olarak detaylı bilgi verir, sorulan soruları cevaplar, sonuçta 
ortaya çıkabilecek olası durumlar, komplikasyonlar ve alternatif tedavi yöntemleri ile ilgili 
bilgilendirme yapar.
İnceleme ile ilgili bilgilendirilmiş onam almanın önemini, hukuksal ve etik açıdan gerekliliğini 
tarifler
Bilgilendirilmiş onam almanın hasta ve doktor açısından getireceği faydaları sıralar
Radyolojik uygulamalarda bilgilendirme yaparak sözlü ve yazılı olarak onay alır

Çocuk hastaları anlama kapasitelerine uygun bir şekilde yapılacak işlem veya bilimsel çalışma 
hakkında bilgilendirerek karar verme yeterliliğinde olan çocuklardan anne-babalarına ilave olarak 
onay alır
Yapılacak işlem veya çalışma ile ilgili olarak detaylı bilgi verir, sorulan soruları cevaplar, sonuçta 
ortaya çıkabilecek olası durumlar, komplikasyonlar ve alternatif tedavi yöntemleri ile ilgili 
bilgilendirme yapar
Temel konvansiyonel röntgen fiziğini açıklar

Konvansiyonel tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar
Dijital röntgen fiziğini açıklar

Dijital tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini açıklar

Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları tanımlar ve bunları giderici 
çözümleri açıklar
Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonlamayı açıklar)

Kendini, hastayı ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar
Direkt grafi çekiminde kullanılan pozisyonları sıralar

Direkt grafi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ Acil radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Direkt grafiler Radyolojik tetkike hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ Acil radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Direkt grafiler Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

İLETİŞİM Girişimsel ve akademik 
araştırma 
uygulamalarında doğru 
bilgilendirilmiş onam 
alınabilmesi

Girişimsel ve akademik 
araştırma 
uygulamalarında doğru 
bilgilendirilmiş onam 
alır

HUKUK ve ETİK Tetkikler için 
bilgilendirilmiş sözlü 
veya yazılı onam alır

Tetkikler için 
bilgilendirilmiş sözlü 
veya yazılı onam alır

Anlaşılır, hukuk ve etik ilkelere bağlı 
olarak bilgilendirmeyi yapar

İLETİŞİM

Girişimsel ve akademik 
araştırma 
uygulamalarında doğru 
bilgilendirilmiş onam 
alınabilmesi

Girişimsel ve akademik 
araştırma 
uygulamalarında doğru 
bilgilendirilmiş onam 
alır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Direkt radyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Direkt radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda radyogramları rapor eder

Direkt radyografide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar

Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarda fizyopatolojiyi kısaca 
özetler
Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıkların radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak 
sıralar
Kontrastlı radyografi çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın açıklanması)
Kontrastlı konvansiyonel röntgen incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
Kontrastlı incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan koruyacak tedbirleri tam olarak 
tanımlar
Kontrastlı radyografi çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar

Kontrastlı radyografi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde dozlarını açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Kontrastlı radyografi çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun 
olarak açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi ile incelemesi uygun acil hastalık ve durumlarını sıralar

Kontrastlı radyografi çekimi ile incelenmesi uygun acil hastalıklarda fizyopatolojiyi kısaca özetler
Kontrastlı grafi ile incelenmesi uygun acil hastalıkların radyolojik ayırıcı tanısını tanımlar
Kontrastlı radyografi çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
Kontrastlı radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında 
oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda radyogramları rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar Ultrasonografi incelemesi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın açıklanması)
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Ultrasonografi inceleme tekniği ve uygun inceleme pozisyonlarını açıklar

Ultrasonografi ile elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Ultrasonografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normal varyasyonlarını tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ Acil radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Acil ultrasonografi 
incelemeleri

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

KLİNİK GÖREVLERİ Acil radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Kontrastlı acil 
konvansiyonel 
radyolojik incelemeler

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

KLİNİK GÖREVLERİ Acil radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Direkt grafiler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Ultrasonografi ile incelemesi uygun acil hastalık ve durumlarını sıralar

Ultrasonografi ile incelenmesi uygun acil hastalıklarda fizyopatolojiyi kısaca özetler
Ultrasonografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen ilgili acil bölge hastalıklarının radyolojik ayırıcı 
tanısını tam olarak tanımlar
Ultrasonografik incelemede gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretim üyesi ile tartışır
Danışman gözetiminde ve sorumluluğunda ultrasonografik incelemeyi rapor eder

Ultrasonografik inceleme ve klinik ön tanı arasında ilişki kurar ve yorumlar

Kontrastlı BT incelemelerinde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar

BT çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın açıklanması)

BT çekimi için kullanılan pozisyonları açıklar

BT incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan koruyacak önlemleri tam olarak 
tanımlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir BT çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde dozlarını açıklar

BT ile incelemesi uygun acil hastalık ve durumları sıralar

BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen ilgili acil bölge hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler

BT ile elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar

BT incelemeyi yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretim üyesi ile tartışır
BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tanımlar
BT bulgularını bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

BT ile elde edilen görüntülerden reformat/rekonstrüksiyon görüntüler elde etmeyi tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ Acil radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Bilgisayarlı tomografi 
acil incelemeleri

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

KLİNİK GÖREVLERİ Acil radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Acil ultrasonografi 
incelemeleri

Bilgisayarlı tomografi 
acil incelemeleri

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Danışman gözetiminde ve sorumluluğunda BT görüntülerini rapor eder

MR incelemelerinde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar

MRG için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın açıklanması)

MR incelemeye engel durumları tanımlar

Acil durumlar için uygun MRG protokollerini ve kontrast madde dozlarını açıklar
MRG de gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

MRG ile incelemesi uygun acil hastalık ve durumları sıralar

MRG ile incelenmesi uygun acil hastalıklarda fizyopatolojiyi kısaca özetler
MRG ile incelenmesi uygun acil hastalıklarda radyolojik ayırıcı tanıyı tanımlar
MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar

MR görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

MRG incelemesini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretim üyesi ile tartışır
MRG incelemesinde elde edilen görüntülerden reformat/rekonstrüksiyon görüntüler elde etmeyi 
tanımlar
Danışman gözetiminde ve sorumluluğunda MR görüntülerini rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar

Çekim için hastayı hazırlar (Süreci tanımlar ve pozisyonları açıklar)

Konvansiyonel ve dijital tanı cihazı ile çalışırken hastayı, kendisini ve diğer sağlık personelini 
radyasyondan koruyacak tedbirleri tam olarak açıklar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

KLİNİK GÖREVLERİ Acil radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik rezonans 
görüntülemesi (MRG) 
acil incelemeleri

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografi

Direkt grafi (Ayakta ve yatarak direkt 
karın grafileri) incelemelerini yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ Acil radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Bilgisayarlı tomografi 
acil incelemeleri

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Manyetik rezonans 
görüntülemesi (MRG) 
acil incelemeleri

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bu bölgenin çekimlerinde kullanılan pozisyonlamayı sıralar

Bu bölgenin çekimlerinde kullanılacak çocuk hasta dozlarını tanımlar

Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Abdomen anatomisini ayrıntılı açıklar

Grafilerde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Direkt grafi çekimi ile incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar

Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Direkt radyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi 
kısaca özetler
Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarının radyolojik ayırıcı 
tanısını tam olarak tanımlar
Direkt radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda direkt grafileri rapor eder

İndirekt grafi (Oral opaklı özefagus-
mide–duodenum grafisi, ince barsak 
pasaj grafisi, baryum enema) 
incelemelerini yönetir

Radyolojik tetkike hazırlar

Çekim öncesi hasta hazırlık sürecini tanımlar

Bu incelemelerin endikasyonları sıralar ve tartışır

Çekimde kullanılan kontrast maddeleri tanımlar

Çekimde kullanılacak ilaçlar için reçetelendirmeyi sıralar

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografi

Direkt grafi (Ayakta ve yatarak direkt 
karın grafileri) incelemelerini yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografi

İndirekt grafi (Oral opaklı özefagus-
mide–duodenum grafisi, ince barsak 
pasaj grafisi, baryum enema) 
incelemelerini yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çekim esnasında oluşabilecek komplikasyonları tartışır

Çekim için hastayı hazırlar (Süreci tanımlar ve pozisyonları açıklar)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Bu bölgenin çekimlerinde kullanılan pozisyonlamayı sıralar

Bu bölgenin çekimlerinde kullanılacak çocuk hasta dozlarını tanımlar

Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Gastrointestinal sistem anatomisini ayrıntılı açıklar

Grafilerde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

Bu yöntemle incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar

Bu yöntemle incelenmesi uygun ve gastrointestinal bölgenin sık görülen normalin varyasyonlarını 
tanımlar

Grafileri bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Bu yöntemle ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi 
kısaca özetler

Bu yöntemle incelenmesi uygun ve sık görülen gastrointestinal bölge hastalıklarının radyolojik 
ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografi

İndirekt grafi (Oral opaklı özefagus-
mide–duodenum grafisi, ince barsak 
pasaj grafisi, baryum enema) 
incelemelerini yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografi

İndirekt grafi (Oral opaklı özefagus-
mide–duodenum grafisi, ince barsak 
pasaj grafisi, baryum enema) 
incelemelerini yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Grafileri yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi 
danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda direkt grafileri rapor eder

Komplikasyonları yönetir

Konvansiyonel ve dijital 
radyografi

İndirekt grafi (Oral opaklı özefagus-
mide–duodenum grafisi, ince barsak 
pasaj grafisi, baryum enema) 
incelemelerini yönetir

İnceleme sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonları ve yapılacakları açıklar ve tartışır

Radyolojik tetkike hazırlar

Abdomen BT çekimi için hastayı hazırlar (süreci tanımlar, kontrast verilecek ise bununla ilgili 
açıklama dahil)
BT de kullanılan kontrast maddelerin çocuk dozlarını ve kullanılış biçimlerini sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde abdomen BT için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

BT cihazında çalışırken, hastayı, kendisini ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak 
tedbirleri tam olarak tanımlar
Çocuk hastaların çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar

Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Abdomen BT anatomisini ayrıntılı açıklar

Abdominal BT de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Abdomen BT çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Abdomen BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarının radyolojik ayırıcı 
tanısını tam olarak tanımlar
Abdomen BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi 
kısaca özetler
Abdomen BT görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Abdomen BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografi

İndirekt grafi (Oral opaklı özefagus-
mide–duodenum grafisi, ince barsak 
pasaj grafisi, baryum enema) 
incelemelerini yönetir

Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Bilgisayarlı Tomografi Abdomen BT incelemelerini yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Bilgisayarlı Tomografi Abdomen BT incelemelerini yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda Abdomen BT incelemeleri rapor eder
Komplikasyonları yönetir

Kontrast madde alerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Kontrast madde nefrotoksisitesini danışman öğretici ile tartışır

Radyolojik tetkike hazırlar

Çocuk hastalarda Abdomen MRG endikasyonları sıralar ve tartışır

Çocuk hastalarda MRG kontrendikasyonlarını sıralar ve tartışır

Abdomen MRG çekimi için hastayı hazırlar (süreci tanımlar, kontrast verilecek ise bununla ilgili 
açıklama dahil)
MRG de kullanılan kontrast maddelerin özelliklerini, çocuk dozlarını ve kullanılış biçimlerini sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde abdomen MRG için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Çocuk abdomen MRG inceleme protokollerini sayar

Çocuk abdomen MRG inceleme protokollerini tartışır

Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Abdomen MRG anatomisini ayrıntılı açıklar

Abdominal MRG de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Abdomen MRG çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Abdomen MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarının radyolojik 
ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Abdomen MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Abdomen MRG görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Bilgisayarlı Tomografi

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme

Abdomen MRG incelemelerini 
yönetir

Abdomen BT incelemelerini yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme

Abdomen MRG incelemelerini 
yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Abdomen MRG çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda Abdomen MRG incelemeleri rapor eder
Komplikasyonları yönetir

MRG kontrast madde alerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme

Abdomen MRG incelemelerini 
yönetir

MRG kontrast maddelerine bağlı olarak oluşabilecek nefrojenik sistemik skleroz konusunda 
danışman öğretici ile tartışır
Radyolojik tetkike hazırlar

Çocuk hastalarda abdomen US ve Doppler US endikasyonları sıralar ve tartışır

Abdomen US ve Doppler US çekimi için hastayı hazırlar (süreci tanımlar, işlem öncesi hastanın 
yapması gereken hazırlıkları sıralar)
Abdomen US ve Doppler US de kullanılan kontrast maddelerin özelliklerini, çocuk dozlarını ve 
kullanılış biçimlerini sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde abdomen US ve Doppler US için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi 
sıralar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Çocuk abdomen US ve Doppler US inceleme planlarını ve pozisyonlamayı sayar
Çocuk abdomen US ve Doppler US inceleme planlarını ve pozisyonlamayı tartışır
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Abdomen US anatomisini ayrıntılı açıklar

Abdominal US ve Doppler US de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun 
olarak açıklar
Abdomen US ve Doppler US çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Abdomen US ve Doppler US ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarının 
radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Abdomen US ve Doppler US ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Abdomen US ve Doppler US görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
Abdomen abdomen US ve Doppler US çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme

Abdomen MRG incelemelerini 
yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi Ultrasonografi (US) ve 

Doppler Ultrasonografi
Abdomen US ve Doppler US 
incelemelerini yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Ultrasonografi (US) ve 
Doppler Ultrasonografi

Abdomen US ve Doppler US 
incelemelerini yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda abdomen US ve Doppler US incelemeleri 
rapor eder
Radyolojik tetkike hazırlar

Çocuk hastalarda abdomen PET-BT endikasyonları sıralar ve tartışır

Abdomen PET-BT çekimi için hastayı hazırlar (süreci tanımlar, kontrast madde ilgili açıklama dahil)
Abdomen PET-BT de kullanılan kontrast maddelerin çocuk dozlarını ve kullanılış biçimlerini sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde abdomen PET-BT için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Abdomen PET-BT cihazında çalışırken, hastayı, kendisini ve diğer sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Çocuk hastaların çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar

Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Abdomen PET-BT anatomisini ayrıntılı açıklar

Abdomen PET-BT de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Abdomen PET-BT çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Abdomen PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarının radyolojik 
ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Abdomen PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Abdomen PET-BT görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Abdomen PET-BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda Abdomen BT incelemeleri rapor eder
Komplikasyonları yönetir

Kontrast madde alerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Kontrast madde nefrotoksisitesini danışman öğretici ile tartışır

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Ultrasonografi (US) ve 
Doppler Ultrasonografi

Pozitron Emisyon 
Tomografisi-Bilgisayarlı 
Tomografi (PET-BT)

Abdomen US ve Doppler US 
incelemelerini yönetir

Abdomen PET-BT incelemelerini 
yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ Gastrointestinal 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Pozitron Emisyon 
Tomografisi-Bilgisayarlı 
Tomografi (PET-BT)

Abdomen PET-BT incelemelerini 
yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonları açıklar)

Konvansiyonel ve dijital tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar

Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonları açıklar)

Bu bölgenin çekimlerinde kullanılacak teknik ve pozisyonlamayı sıralar

Tetkik sırasında kullanılacak çocuk hasta dozlarını tanımlar

Genital bölge radyasyondan korunma tekniklerini uygular

Genital ve üriner sistem anatomisini ayrıntılı açıklar

Direkt grafide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

Direkt grafi çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar

Ürogenital bölge direkt radyografi çekimi ile ilgili uygun hastalık ve durumlarını sıralar

Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen ürogenital bölge hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen üriner sistem hastalıklarının radyolojik ayırıcı 
tanısını tam olarak sıralar
Direkt radyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
direkt grafiler (direkt 
üriner sistem 
radyografisi)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkike hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
direkt grafiler (direkt 
üriner sistem 
radyografisi)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Direkt radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda direkt radyografileri rapor eder

İnceleme endikasyonlarını sıralar ve tartışır

Çekim öncesi hasta hazırlık sürecini tanımlar

Çekimde kullanılacak kontrast maddeleri tanımlar

Çekimde kullanılacak ilaç ve malzemeler için reçetelendirmeyi sıralar

İnceleme sırasında oluşabilecek komplikasyonları tartışır

Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonları açıklar)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Kendini, hastayı ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
direkt grafiler (direkt 
üriner sistem 
radyografisi)

İndirekt radyografik 
incelemeler (intravenöz 
ürografi (İVÜ), voiding 
sistoüretrografi (VSÜG), 
nefrostografi, 
genitogram)

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

İndirekt radyografik 
incelemeler (intravenöz 
ürografi (İVÜ), voiding 
sistoüretrografi (VSÜG), 
nefrostografi, 
genitogram)

Radyolojik tetkike hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Genital bölge radyasyondan korunma tekniklerini uygular

İnceleme tekniklerini ve pozisyonlarını sıralar

Tetkik sırasında kullanılacak çocuk hasta dozlarını tanımlar

Genital ve üriner sistem anatomisini ayrıntılı açıklar

İncelemelerde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

İndirekt radyografik incelenmesi uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar

Üriner sistem ve genital bölge indirekt radyografi çekimi ile ilgili uygun hastalık ve durumlarını 
sıralar

İndirekt incelemeler ile değerlendirilmesi uygun ve sık görülen ürogenital bölge hastalıklarında 
fizyopatolojiyi özetler

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

İndirekt radyografik 
incelemeler (intravenöz 
ürografi (İVÜ), voiding 
sistoüretrografi (VSÜG), 
nefrostografi, 
genitogram)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

İndirekt radyografik 
incelemeler (intravenöz 
ürografi (İVÜ), voiding 
sistoüretrografi (VSÜG), 
nefrostografi, 
genitogram)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İndirekt incelemeye uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen doğuımsal anomali ve 
hastalıkların radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar

Klinik ön tanı ile ilişkili indirekt inceleme bulgularını sıralar

İndirekt incelemeleri yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum 
ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır

Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda incelemeleri rapor eder

İndirekt incelemeler sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonlarda yapılacakları açıklar ve 
tartışır

Kontrast madde allerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Kontrast madde toksisitesini danışman öğretici ile tartışır

İnceleme endikasyonlarını sıralar ve tartışır

Pediatrik multidedektör uygulama alanlarını sıralar

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

İndirekt radyografik 
incelemeler (intravenöz 
ürografi (İVÜ), voiding 
sistoüretrografi (VSÜG), 
nefrostografi, 
genitogram)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

İndirekt radyografik 
incelemeler (intravenöz 
ürografi (İVÜ), voiding 
sistoüretrografi (VSÜG), 
nefrostografi, 
genitogram)

Bilgisayarlı Tomografi Radyolojik tetkike hazırlar

Komplikasyonları yönetir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çekim öncesi hasta hazırlık sürecini tanımlar

Çekimde kullanılacak kontrast maddeleri tanımlar

BT incelemelerinde kullanılacak ilaç ve malzemeler için reçetelendirmeyi sıralar

İnceleme sırasında oluşabilecek komplikasyonları tartışır

Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonları açıklar)

BT cihazı ile çalışırken kendini, hastayı ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak 
önlemleri tam olarak tanımlar
İnceleme tekniklerini sıralar

Tetkik sırasında kullanılacak çocuk hasta dozlarını tanımlar

Genital ve üriner sistem BT anatomisini ayrıntılı açıklar

BT incelemelerde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
BT ile incelenmesi uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen normalin varyasyonlarını 
tanımlar
Üriner sistem ve genital bölge BT çekimi ile ilgili uygun hastalık ve durumlarını sıralar
BT incelemeler ile değerlendirilmesi uygun ve sık görülen ürogenital bölge hastalıklarında 
fizyopatolojiyi özetler
BT incelemeye uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen doğuımsal anomali ve 
hastalıkların radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
Klinik ön tanı ile ilişkili BT inceleme bulgularını sıralar

BT incelemeleri yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT incelemeleri rapor eder
Kontrast madde allerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Kontrast madde toksisitesini danışman öğretici ile tartışır

Çocuk hastalarda ürogenital sisteme yönelik MRG endikasyonlarını sıralar ve tartışır

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Bilgisayarlı Tomografi Radyolojik tetkike hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Bilgisayarlı Tomografi

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkike hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Bilgisayarlı Tomografi

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Komplikasyonları yönetir

Radyolojik tetkike hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çekim öncesi hasta hazırlık sürecini tanımlar (sedasyon gereksinimi vb)

Çekimde kullanılacak kontrast maddelerin özelliklerini, çocuk dozlarını ve kullanılma biçimlerini 
tanımlar
MR incelemelerinde kullanılacak ilaç ve malzemeler için reçetelendirmeyi sıralar

Ürogenital sistem MRG inceleme protokollerini sıralar

Klinik ön tanı ile uyumlu uygulanması gereken MR inceleme protokollerini tartışır

Ürogenital sistem MR anatomisini ayrıntılı olarak açıklar

MRG ile elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Ürogenital MR ile incelenmesi uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Ürogenital bölge MR çekimi ile ilgili uygun hastalık ve durumlarını sıralar

MR inceleme ile değerlendirilmesi uygun ve sık görülen ürogenital bölge hastalıklarında 
fizyopatolojiyi özetler
MR incelemeye uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen doğuımsal anomali ve 
hastalıkların radyolojik ayırıcı tanısını sıralar
Klinik ön tanı ile ilişkili MR inceleme bulgularını sıralar

MR incelemeleri yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda MR incelemeleri rapor eder

Komplikasyonları yönetir MR kontrast madde yan etkilerini (nefrojenik sistemik skleroz) açıklar ve ve danışman öğretici ile 
tartışır
Çocuk hastalarda US ve Doppler US inceleme endikasyonlarını sıralar ve tartışır
Ürogenital bölge için US inceleme öncesi hasta hazırlık sürecini tanımlar

US incelemelerinde kullanılacak ilaç (sonokontrast vb) ve malzemeler için reçetelendirmeyi sıralar
Çocuk ürogenital bölge US ve Doppler US inceleme planlarını ve pozisyonlamayı sayar
Çocuk ürogenital bölge US ve Doppler US inceleme planlarını ve pozisyonlamayı tartışır

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Ürogenital sistem US anatomisini ayrıntılı açıklar

US ve Doppler US incelemelerde elde ettiği görüntülerde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun 
olarak açıklar

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme

Ultrasonografi (US) ve 
Doppler US

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Ultrasonografi (US) ve 
Doppler US

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
US ve Doppler US ile incelenmesi uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Üriner sistem ve genital bölge US ve Doppler US inceleme ile ilgili uygun hastalık ve durumlarını 
sıralar
US incelemeler ile değerlendirilmesi uygun ve sık görülen ürogenital bölge hastalıklarında 
fizyopatolojiyi özetler
US ve Doppler US incelemeye uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen doğuımsal 
anomali ve hastalıkların radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
Ürogenital bölge US ve Doppler US görüntülemeyi bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Ürogenital bölge US ve Doppler US incelemeyi yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda ürogenital bölge US ve Doppler US 
incelemeyi rapor eder
Çocuk hastalarda kateter anjiyografi endikasyonlarını sıralar ve tartışır

Çocuk hastalarda kateter anjiyografi kontrendikasyonlarını sıralar ve tartışır

Çekim öncesi hasta hazırlık sürecini tanımlar

Çekimde kullanılacak kontrast maddeleri tanımlar

İncelemelerde kullanılacak ilaç ve malzemeler için reçetelendirmeyi sıralar

İnceleme sırasında oluşabilecek komplikasyonları tartışır

Çocuk ürogenital kateter anjiyografi inceleme protokollerini sayar

Çocuk ürogenital kateter anjiyografi inceleme protokollerini tartışır

Genital ve üriner sistem anjiyografi anatomisini ayrıntılı açıklar

Kateter anjiyografi ile elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

Kateter anjiyografi incelenmeye uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Ürogenital bölge kateter anjiyografi incelemesi ile ilgili uygun hastalık ve durumlarını sıralar

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Ultrasonografi (US) ve 
Doppler US

Kateter anjiyografi

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Kateter anjiyografi Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kateter anjiyografi ile değerlendirilmesi uygun ve sık görülen ürogenital bölge hastalıklarında 
fizyopatolojiyi özetler
Ürogenital bölgeye yönelik kateter anjiyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda kateter anjiyografi incelemeleri rapor eder
Kontrast madde allerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Kontrast madde toksisitesini danışman öğretici ile tartışır

Pozitron Emisyon 
Tomografisi-Bilgisayarlı 
Tomografi (PET-BT)

Radyolojik tetkike hazırlar Pediatrik ürogenital hastalıklarda PET-BT endikasyonlarını sıralar ve tartışır

PET-BT çekimi için hastayı hazırlar

PET-BT çocuk dozlarını sıralar

İncelemeye hazırlık sürecinde gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar
PET-BT cihazı ile çalışırken kendini, hastayı ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak 
önlemleri tam olarak tanımlar
Tetkik sırasında kullanılacak çocuk hasta dozlarını tanımlar

Genital ve üriner sistem PET-BT anatomisini ayrıntılı açıklar

PET-BT incelemelerde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak 
açıklar
PET-BT ile incelenmesi uygun üriner sistem ve genital bölgede sık görülen normalin varyasyonlarını 
tanımlar
Üriner sistem ve genital bölge PET-BT çekimi ile ilgili uygun hastalık ve durumlarını sıralar
PET-BT incelemeler ile değerlendirilmesi uygun ve sık görülen ürogenital bölge hastalıklarında 
fizyopatolojiyi özetler
Klinik ön tanı ile ilişkili PET-BT inceleme bulgularını sıralar

PET-BT incelemeleri yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum 
ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT incelemeleri rapor eder

Komplikasyonları yönetir Kontrast madde allerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Kateter anjiyografi

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Komplikasyonları yönetir

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Pozitron Emisyon 
Tomografisi-Bilgisayarlı 
Tomografi (PET-BT)

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Pozitron Emisyon 
Tomografisi-Bilgisayarlı 
Tomografi (PET-BT)

Komplikasyonları yönetir Kontrast madde toksisitesini danışman öğretici ile tartışır

Mevcut klinik öykü, görüntüleme bulguları ve laboratuar verilerini gözden geçirerek istenen işlem 
için hasta seçimini yapar ve işlemin olası sonuçlarını belirler
Hasta ve yakınları ile girişimsel işlemin risklerini, faydalarını ve alternatif tedavi seçeneklerini 
tartışarak bilgilendirilmiş onam formu alır
İşlem sırasında acil müdahale gerektiren semptom, fizik muayene bulguları ve monitörizasyon 
anormalliklerini tanımlar
İlaç/kontrast madde reaksiyonları, antibiyotik tedavisi, bilinçli sedasyon, anestezi/analjezi, 
antikoagulasyon gibi farmakolojik yaklaşımları tanımlar
İnvazif olmayan görüntüleme yöntemlerini değerlendirerek istenilen girişimsel işlemin uygun olup 
olmadığını değerlendirir ve eğer uygun değilse bunu düzeltir
Hastanın öykü, fizik bulgular ve laboratuar değerlerinden bilinçli sedasyon için risk oluşturan 
faktörleri belirler
Hastanın öykü, fizik bulgular ve laboratuar değerlerinden işlem sırasında oluşabilecek potansiyel 
kanama, böbrek hasarı, kardiyovasküler problemler, solunum anormallikleri veya ilaç yan etki 
risklerini belirler
İlgili girişimsel işlemin uygunluğu ve/veya ileri değerlendirme gerektiren potansiyel riskleri ile ilgili 
olarak hastayı gönderen hekim veya diğer konsültan hekimler ile uygun bir iletişim kurar
İşlem sırasında veya işlemden sonra ortaya çıkan kan şekeri, kan basıncı ve nabız değişikliklerini, 
enfeksiyon bulgularını belirleyerek insülin uygulaması, kan basıncı regülasyonu, antikoagülasyon 
uygulaması ve profilaktik/terapotik antibiyotik uygul
İşlem sırasında ve sonrasında hasta konforunu sağlamak için etkin bilinçli sedasyon uygular
İşlem sonrası poliklinik ve yatan hastalar için gerekli takibi yapar

Mesleki riskleri 
azaltmak ve güvenlik 
için gerekli olan teorik 
ve pratik bilgiye sahiptir.

Floroskopi sırasında üretilen radyasyon tiplerini ve kaynaklarını tanımlar

İyonizan radyasyon etkilerine özellikle duyarlı olan organları ve maksimum tüm vücut dozlarını 
sıralar

Radyasyon maruziyetinin uygun kullanımının nasıl takip edildiğini ve bu cihazların bakımlarını bilir

KLİNİK GÖREVLERİ Genitoüriner radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Genel yaklaşım ve hasta 
hazırlığı ile ilgili bilgi ve 
deneyim sahibidir.

KLİNİK GÖREVLERİ Girişimsel radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Genel yaklaşım ve hasta 
hazırlığı ile ilgili bilgi ve 
deneyim sahibidir.

Mesleki riskleri 
azaltmak ve güvenlik 
için gerekli olan teorik 
ve pratik bilgiye sahiptir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
En sık kullanılan radyasyondan korunma yöntemlerini, temel prensiplerini ve pratik uygulamalarını 
listeler

Radyasyondan koruyucu kıyafet, kurşun gözlük ve eldiven kullanımının mantığını tartışır

Radyasyondan koruyucu ekipmanın periyodik bakımlarının programını belirler

Girişimsel işlemler sırasında hasta ve operatörün aldığı dozu azaltan metodları uygular

Girişimsel işlem uygulanan çocuk popülasyonundaki hepatit B, hepatit C ve HIV insidanslarını bilir 
ve kaza ile oluşabilecek bulaşları azaltıcı yöntemleri tarif eder
Toraks, abdomen, boyun ve muskuloskeletal yerleşimli lezyonlarda farklı görüntüleme yöntemlerinin 
avantaj ve dezavantajlarını tartışır.
Transtorasik iğne biyopsi endikasyon ve kontrendikasyonlarını listeler

Farklı biyopsi iğnelerinin ve biyopsi yöntemlerinin özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun 
materyali kullanır.
İnce iğne aspirasyonu ve kor biyopsi tercihi yapılacak lezyonları ayırt eder ve eğer enfeksiyondan 
şüphe ediliyorsa mikrobiyolojik değerlendirme için örnek gönderir.
Retroperitoneal lenf nodları, pankreatik lezyonlar, hepatik ve diğer lezyonları içine alan abdomen 
lezyonları için güvenli biyopsi yaklaşımlarını uygular.
İnce iğne aspirasyonu ve kor biyopsi uygulamaları için teknik yeterlilik ve el becerisine sahiptir.
Tanısal amaçlı olarak yapılan plevral sıvı koleksiyonu aspirayonunun endikasyon ve 
kontrendikasyonlarını sıralar.

İntraabdominal apse ve torakal sıvı kolleksiyonlarının drenajını en uygun hale getirmek amacıyla 
farklı radyolojik modaliteleri (US, BT ve floroskopi) entegre eder.
Perkutanöz apse drenajı amacıyla kullanılan drenaj kateteri ve klavuz telleri ile ilgili bilgi sahibidir.

Tam düzelme için birden fazla kateter gerektiren apse kavitelerini belirler.

KLİNİK GÖREVLERİ Girişimsel radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Mesleki riskleri 
azaltmak ve güvenlik 
için gerekli olan teorik 
ve pratik bilgiye sahiptir.

KLİNİK GÖREVLERİ Girişimsel radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Mesleki riskleri 
azaltmak ve güvenlik 
için gerekli olan teorik 
ve pratik bilgiye sahiptir.

Görüntüleme eşliğinde 
biyopsi uygulamalarını 
gerçekleştirir.

Görüntüleme eşliğinde 
sıvı aspirasyonu ve 
drenaj işlemlerini 
gerçekleştirir.

KLİNİK GÖREVLERİ Girişimsel radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Görüntüleme eşliğinde 
sıvı aspirasyonu ve 
drenaj işlemlerini 
gerçekleştirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Abdomen ve pelvis içerisindeki farklı anatomik lokalizasyonlardaki apse kolleksiyonlarının en 
güvenli ve hızlı bir şekilde drenajı için seçilecek yolu belirler.
Perkutan apse drenajı uygulamak için teknik yeterlilik ve el becerisine sahiptir.

Gerekli olduğunda kateterin geri çekilmesi veya pozisyonunun revize edilmesi işlemlerini 
uygulayarak işlem sonrası optimal takip sağlar.
Perkutan nefrostomi endikasyonlarını, perkutan yaklaşım ile diğer cerrahi yaklaşımların avantaj ve 
dezavantajlarını sıralar.
Üriner diversiyon gerektiren obstrüksiyona yol açan durumlarda işlem öncesi yapılan görüntüleme 
tetkiklerini entegre eder.
Renal toplayıcı sisteme perkutan girişe klavuz olarak ultrason kullanır.

Çeşitli perkutan giriş sistemi ve nefrostomi setlerinin özelliklerine aşinadır.

Perkutan nefrostomi kateteri yerleştirmede teknik yeterlilik ve el becerisine sahiptir.

Perkutan nefrostomi kateteri yerleştirme işleminin potansiyel komplikasyonlarını listeler.
Manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkike hazırlar Gebe hastalarda fetal MRG endikasyonlarını sıralar ve tartışır

MRG’nin kontrendike olduğu hastayı ayırt eder

MRG’nin fetus üzerine olası zararlı etkilerini tartışır

IV MR kontrast madde uygulama endikasyonlarını, dozajını ve fetus üzerinde olası yan etkilerini 
tartışır
Çekim için hastayı hazırlar

Radyolojijk tetkiki gerçekleştirir Fetal MRG’de kullanılan sekans ve protokolleri bilir

Fetusun MRG’de temel anatomik özelliklerini ayrıntılı açıklar

Fetal MRG’de normal anatomik varyasyonları tanımlar

Fetal MRG’de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları, anatomik yapılara uygun olarak açıklar

KLİNİK GÖREVLERİ Girişimsel radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Görüntüleme eşliğinde 
sıvı aspirasyonu ve 
drenaj işlemlerini 
gerçekleştirir.

Genitoüriner girişimsel 
işlemleri gerçekleştirir.

KLİNİK GÖREVLERİ Fötal görüntüleme 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
MRG ile incelenmesi uygun olan fetal hastalıkların ayırıcı tanısını tanımlar

MRG ile incelenmesi uygun olan ve sık görülen fetal hastalıkların varolan fizyopatolojik bilgisini 
özetler
Fetal MR görüntüsünü, bildirilen klinik, laboratuar ve diğer radyolojik tetkik sonuçları ile ilişkili 
olarak yorumlar
Fetal MR incelemsinden çıkardığı yorum ve önerilerini danışman öğretici ile tartışır

Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografiler

Radyolojik tetkike hazırlar Temel konvansiyonel röntgen fiziğini bilir

Konvansiyonel tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar
Konvansiyonel tanı araçlarında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini kısaca açıklar
Konvansiyonel tanı yöntemlerinde karşılaşılabilen görüntü artefaktları ve çözümlerini bilir
Hastanın yaşına uygun çekim dozlarını ve gereksiz radyasyondan korunma yöntemlerini bilir
Teleröntgenogram ve lateral akciğer grafi çekim tekniğini bilir

Çekimin hastanın yaşına uygun dozlarda gerçekleştirilmesini sağlar

Çekilen radyografinin pozisyon ve doz yeterliliğine karar verir

Elde edilen teleröntgenogramı, normal anatomik yapılara uygunluğuna göre değerlendirir
Teleröntgenogramda görülebilen varyatif mediastinel anatomik görünümleri patolojik olanlardan 
ayırır
Teleröntgenogramda ayırıcı tanısı yapılabilen kardiovasküler hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur
Teleröntgenogramda değerlendirilebilen kardiovasküler hastalıkların fizyopatolojik anatomisini bilir
Teleröntgenogramda değerlendirilebilen kardiovasküler hastalıkların ayırıcı tanısını yapar
Direkt radyografi yorumlarını danışman öğretici ile tartışır

Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda radyogramları rapor eder

Konvansiyonel ve dijital 
radyografiler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Gerekli olabilecek diğer görüntüleme yöntemleri için klinisyeni yönlendirir

Konvansiyonel ve çok kesitli BT fiziğini açıklar

KLİNİK GÖREVLERİ Fötal görüntüleme 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

KLİNİK GÖREVLERİ Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografiler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkike hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi Bilgisayarlı Tomografi 

(BT)
Radyolojik tetkike hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
BT cihazlarının başlıca bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar

BT de karşılaşılabilen görüntü artefaktları ve çözümlerini bilir

İstenilen BT tetkikinin uygun endikasyon olup olmadığına karar verir

Hastanın yaşına uygun BT çekim dozlarını ve gereksiz radyasyondan korunma yöntemlerini bilir
BT tetkikinde hastanın aldığı ya da alacağı dozu bilir

EKG tetiklemeli kardiovasküler görüntülemeler için gerekli EKG ve premedikasyon bilgisine sahibi 
olur

Hasta stabilizasyonu için gerekli premedikasyon yöntemlerini bilir ve uygular
Çekim için gerekli IV kontrast madde miktarını, çekim parametrelerini, EKG tetiklemesi gerekip 
gerekmediğini bilir
IV kontrast madde kullanımının etkileri ve yan etkileri hakkında hasta ve/veya hasta yakınını 
bilgilendirir, olası yan etkilerin tedavisini bilir
Gereksiz radyasyondan kaçınarak çekimin tamamlanmasını sağlar

Çekilen BT görüntülerinin tanı için yeterli olup olmadığına karar verir

Çocuk kardiovasküler sistem anatomisini ayrıntılı olarak açıklar

Kardiovasküler sisteme ait varyatif anatomik görünümleri patolojik olanlardan ayırır
Kardiovasküler sisteme ait başlıca anomalilerin ve edinsel hastalıkların patolojik anatomisini bilir
Kardiovasküler cerrahi yöntemlerin post-operatif radyolojik anatomisini bilir

BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT raporunu hazırlar

MR cihazlarının başlıca bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar

Kardiovasküler sisteme yönelik MR fizik prensiplerini açıklar

KLİNİK GÖREVLERİ Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi Bilgisayarlı Tomografi 

(BT)
Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

KLİNİK GÖREVLERİ Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Bilgisayarlı Tomografi 
(BT)

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kardiovasküler MR incelemede karşılaşılabilen görüntü artefaktları ve çözümlerini bilir
İstenilen MR tetkikinin uygun endikasyon olup olmadığına karar verir. MRG kontrendike olan 
hastaları ayırd eder.
Hasta stabilizasyonu ve kooperasyonu için gerekli premedikasyon yöntemlerini bilir ve uygular
Kalp MR inceleme için gerekli EKG ve premedikasyon bilgisine sahibi olur

Kardiak MR için kontrast maddenin gerekliliğine karar verir

Çekim için gerekli yaşa uygun IV kontrast madde miktarını ve veriliş tekniğini, çekim 
parametrelerini ve EKG tetikleme tekniğini bilir
Verilen ön tanı ile kullanılması gereken sekans ve protokolleri bilir

Elde edilen MR görüntülerinin tanı için yeterli olup olmadığına karar verir

Çocuk kardiovasküler sistem anatomisini ayrıntılı olarak açıklar

İş istasyonunda kardiak fonksiyonları değerlendirme yöntemlerini uygular

Kardiovasküler sisteme ait başlıca anomalilerin ve edinsel hastalıkların patolojik anatomisini bilir
Kardiovasküler cerrahi yöntemlerin post-operatif radyolojik anatomisini bilir

MR çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda MR raporunu hazırlar

Temel US ve Doppler US fiziğini açıklar

US ve Doppler US tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar
US ve Doppler US tanı araçlarında karşılaşılabilen artefaktları tanımlar ve bunları giderici çözümleri 
açıklar
US ve Doppler US tanı araçlarında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini kısaca açıklar

Radyolojik tetkike hazırlar Çekim için gerekli hasta stabilizasyonu ve kooperasyonunu sağlar

Verilen ön tanıya göre incelenecek bölge ve parametreleri bilir

KLİNİK GÖREVLERİ Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkike hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Ultrasonografi-US ve 
Doppler ultrasonografi-
Doppler US

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Ultrasonografi-US ve 
Doppler ultrasonografi-
Doppler US Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çocuk vasküler sistem US ve Doppler US anatomisini ayrıntılı açıklar

Yaşa göre normal Doppler US spektral analiz değerlerini bilir ve elde edilen bulguları bunlarla 
karşılaştırır
Çocuk vasküler sistem patolojilerinin US ve Doppler US görünümlerini bilir, artefaktları patolojik 
görünümlerden ayırır
US ve Doppler US görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

US ve Doppler US ile incelenmesi uygun ve sık görülen vasküler sistem hastalıklarının radyolojik 
ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
US ve Doppler US gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi 
danışman öğretici ile tartışır
Temel anjiyografi fiziğini açıklar

Anjiyografi tanı araçlarında karşılaşılabilen artefaktları tanımlar ve bunları giderici çözümleri açıklar

Anjiyografi endikasyonu olan ve olmayan hastaları ayırd eder.

Çekim için hastayı hazırlar ve gerekli sedasyonun yapılmasını sağlar

IV kontrast madde kullanımını bilir. Yan etkilerini önler veya tedavi eder

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Verilen ön tanıya göre yapılması gereken işlemleri bilir ve uygular

Çocuk vasküler sistem anatomisini ayrıntılı açıklar

Anjiyografi de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Çocuk vasküler sistemi hastalık ve durumlarını sıralar

Sık görülen vasküler anomaliller ve patolojilerin anjiografi görünümlerini tanımlar
Anjiyografi ile incelenmesi uygun vasküler hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak 
sıralar
Anjiyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda anjiyografi raporunu hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Anjiyografi

Ultrasonografi-US ve 
Doppler ultrasonografi-
Doppler US Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar

Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Anjiyografi Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafilerinin çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonların açıklanması)

Dijital radyografi cihazının bölümlerini ve işleyişini tanımlar

Konvansiyonel radyografi cihazının bölümlerini ve işleyişini tanımlar

Dijital radyografi fiziğini açıklar

Konvansiyonel ve dijital radyografi cihazı ile çalışırken hastayı, kendisini ve diğer sağlık personelini 
radyasyondan koruyacak önlemleri tanımlar

Radyolojik tetkike hazırlar Eklem, kemik ve komşu yumuşak dokuların anatomisini açıklar

Kemik/yumuşak doku ve eklem grafilerinde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar

Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar

Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri ile incelenmesi uygun vücut bölgelerinin hastalıklarında 
fizyopatolojiyi özetler

Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri ile incelenmesi uygun vücut bölgelerinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri ile incelenmesi uygun vücut bölgelerinin uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar

Konvansiyonel ve dijital radyografi cihazında karşılaşılabilen artifaktları tanımlar, bunları giderici 
çözümleri açıklar
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri için kullanılan çekim pozisyonlarını sıralar

Kemik/yumuşak doku ve eklemlerin direkt radyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarının radyolojk ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve 
Dijital Radyografi ile 
Kemik/Yumuşak Doku 
ve Eklem Grafileri

Kardiyovasküler 
radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi

Konvansiyonel ve 
Dijital Radyografi ile 
Kemik/Yumuşak Doku 
ve Eklem Grafileri

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda kemik/yumuşak doku ve eklemlerin direkt 
radyogramlarını rapor eder
Kemik/yumuşak doku ve eklemlerin direkt radyogramlarını bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar

Kemik/yumuşak doku ve eklemlerin direkt radyogramlarını yorumlar, gözlediği olağandışı yapı ve 
lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
BT çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, kontrast verilecekse bununla ilgili açıklama dahil)
Kas-iskelet sistemi BT'sinde kullanılan kontrast maddeleri; özelliklerini, komplikasyonlarını ve 
kullanış biçimlerini içerecek şekilde sıralar
BT cihazında çalışırken hastayı, kendisini ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak 
önlemleri tanımlar
Tetkike hazırlık sürecinde kas-iskelet sistemi BT için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar

Kas-iskelet sisteminin BT anatomisini (kemik, eklem ve diğer yumuşak dokular dahil) açıklar
Kas-iskelet sisteminin BT tetkik protokollerini sayar

Kas-iskelet sisteminin BT tetkik protokollerini açıklar

Kas-iskelet sisteminin BT çekimlerinde kullanılan dozlamayı tanımlar

BT'de karşılaşılabilen artifaktları tanımlar, nedenlerini sıralar, bunları giderici çözümleri açıklar
Kas-iskelet sisteminin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarında fizyopatolojiiyi 
özetler
Kas-iskelet sisteminin BT ile incelenmesi uygun yerlerinde sık görülen normalin varyasyonlarını 
tanımlar
Kas-iskelet sisteminin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve durumlarını sıralar
Kas-iskelet sisteminin BT'sinde elde edilen görüntülerde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun 
olarak açıklar
Kas-iskelet sisteminin BT görüntülerini yorumladıktan sonra, gözlediği olağandışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda kas-iskelet sisteminin BT tetkiklerini rapor 
eder
Kas-iskelet sisteminin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının BT ayırıcı tanılarını 
tanımlar
Kas-iskelet sisteminin BT görüntülerini bildirilen klinik ön tanıyla ilişkili olarak yorumlar
MRG'de kullanılan pediatrik temel sekansları ve bunların kullanıldığı durumları tartışır
MRG'de kullanılan pediatrik temel sekansları tanımlar

MRG'deki manyetik alanın hasta ve/veya fetüs üzerinde oluşturabileceği zararlı etkileri tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve 
Dijital Radyografi ile 
Kemik/Yumuşak Doku 
ve Eklem Grafileri

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve 
Dijital Radyografi ile 
Kemik/Yumuşak Doku 
ve Eklem Grafileri

Bilgisayarlı Tomografi 
(BT)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Bilgisayarlı Tomografi 
(BT)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Manyetik Rezonans 
Görüntülemesi (MRG)

Radyolojik tetkike hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kas-iskelet sisteminin MRG anatomisini (eklemler, diğer yumuşak dokular ve kemik yapılar dahil) 
açıklar
MRG tetkikine hazırlanan hastanın bu tetkikin yapılmasına engel ferromanyetik maddeleri taşıyıp 
taşımadığını sorgular
MRG'nin ileri görüntüleme yöntemlerinin (difüzyon MR, perfüzyon MR, MR spektroskopi) temel 
fizik prensiplerini açıklar
MRG'nin ileri görüntüleme yöntemlerinin (difüzyon MR, perfüzyon MR, MR spektroskopi) temel 
fizik prensiplerini açıklar
İleri MRG yöntemlerinin kas-iskelet MRG incelemelerindeki yerini tanımlar

MRG için kontrendikasyon oluşturan tüm durumları sıralar

Tetkike hazırlık sürecinde kas-iskelet MRG için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sayar
Kas-iskelet MRG incelemeleri için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, kontrast verilecekse bununla 
ilgili açıklama dahil)
MRG'de kullanılan kontrast maddeleri özelliklerini, komplikasyonlarını ve kullanış biçimlerini 
içerecek şekilde sıralar
Kas-iskelet sisteminin MRG inceleme protokollerini tartışır

Kas-iskelet sisteminin MRG'sinde karşılaşılabilen artifaktları tanımlar, nedenlerini sıralar, bunları 
giderici çözümleri açıklar
Kas-iskelet sisteminin MRG inceleme protokollerini sayar

Kas-iskelet sistemi MRG'si ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Kas-iskelet sisteminin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve durumlarını sıralar
Kas-iskelet sisteminin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarında fizyopatolojiyi 
özetler
Kas-iskelet sistemi MRG'sinde elde ettiği görüntülerde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun 
olarak açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Kas-iskelet sisteminin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının MRG ayırıcı 
tanılarını açıklar
Kas-iskelet sisteminin MR görüntülerini bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
Kas-iskelet sisteminin MR görüntülerini yorumladıktan sonra gözlediği olağandışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda kas-iskelet sisteminin MRG tetkiklerini rapor 
eder
US ve Doppler US'nin pediatrik kas-iskelet sistemi uygulamalarını tanımlar

Kas-iskelet sisteminin US kesitsel anatomisini tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntülemesi (MRG)

Radyolojik tetkike hazırlar

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntülemesi (MRG)

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntülemesi (MRG)

Ultrasonografi (US) ve 
Doppler US

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kas-iskelet sistemi US için hastayı hazırlar (hastaya veya yakınına süreci tanımlar)

Kas-iskelet sisteminin US ile inceleme düzlemlerini sıralar

Kas-iskelet sisteminde US'nin nasıl yapıldığını danışman öğreticiyi izleyerek tanımlar
Kas-iskelet sisteminde US'de elde edilen görüntülerde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun 
olarak açıklar
Kas-iskelet sisteminin US tetkikini danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda yapar
Kas-iskelet sisteminin US ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve durumlarını sıralar
Kas-iskelet sisteminin US ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarında fizyopatolojiyi özetler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

US ile incelenmesi uygun ve sık görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarında US-Doppler US ayırıcı 
tanılarını tanımlar
Kas-iskelet sisteminin US-Doppler US görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile lişkili olarak 
yorumlar
Kas-iskelet sisteminin US-Doppler US görüntülerini yorumladıktan sonra,gözlediği olağan dışı yapı 
ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda US-Doppler US tetkiklerini rapor eder
PET-BT incelemesi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, kullanılacak radyoaktif/kontrast maddelerin 
niteliklerini açıklama)
Tetkike hazırlık sürecinde kas-iskelet sistemi PET-BT incelemesi için gerekebilecek her türlü 
reçetelendirmeyi sıralar
PET-BT'de kullanılan radyoaktif maddenin zararlı etkilerinden hastayı, kendisini ve diğer sağlık 
personelini korumak için gerekli önlemleri sayar
Hibrid görüntüleme sistemlerinin temel prensiplerini açıklar

PET-BT endikasyonlarını sıralar

Kas-iskelet sistemi PET-BT incelemelerinde elde ettiği görüntülerde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Kas-iskelet sistemi PET-BT incelemelerinde elde edilen görüntülerin PET'i ilgilendiren bileşenlerini 
ve bunların BT anatomik görüntüleri ile birleşmiş şekillerini bir bütünlük sağlayacak şekilde 
danışman öğretici ile tartışır
PET-BT'de sık karşılaşılan artifaktlar ile aldatıcı görüntüleri ayrıntılı olarak tanımlar
Kas-iskelet sisteminin PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve durumlarını sıralar
PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarında fizyopatolojiyi 
özetler
PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarının PET-BT ayırıcı 
tanılarını tam olarak tanımlar
Kas-iskelet sisteminin PET-BT görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Ultrasonografi (US) ve 
Doppler US

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkike hazırlar

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Ultrasonografi (US) ve 
Doppler US

Pozitron Emisyonu 
Tomografisi-BT (PET-
BT)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Pozitron Emisyonu 
Tomografisi-BT (PET-
BT)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

48/62



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Radyolojisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  34/47

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
PET-BT görüntülerini yorumladıktan sonra,gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında 
oluşturduğu görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda kas-iskelet sisteminin PET-BT tetkiklerini rapor 
eder
Temel konvansiyonel röntgen fiziğini açıklar

Konvansiyonel tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar

Dijital röntgen fiziğini açıklar

Dijital tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini açıklar

Konvansiyonel röntgen filmi banyosunun nasıl yapıldığını tam olarak açıklar

Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları tanımlar ve bunları giderici 
çözümleri açıklar

Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini kısaca açıklar

Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonları açıklar)

Kendini, hastayı ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar

Direkt grafi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar

Pozisyonlamayı sıralar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Kas-iskelet radyoloji 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografiler

Pozitron Emisyonu 
Tomografisi-BT (PET-
BT)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografiler

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun anatomisini ayrıntılı açıklar

Direkt radyografide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun 
sisteminde sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun 
hastalık ve durumlarını sıralar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-
boyun sisteminde hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
Direkt radyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Direkt radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda radyogramları rapor eder

Temel BT fiziğini açıklar

BT tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar

Çok kesitli BT fiziğini açıklar

Çok kesitli BT cihazlarının bölümlerini ve işleyişini açıklar

BT ve Çok kesitli BT tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları tanımlar ve bunları giderici 
çözümleri açıklar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografiler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve dijital 
radyografiler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Bilgisayarlı Tomografi 
(BT)

Radyolojik tetkike hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
BT tanı araçlarında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini kısaca açıklar

Çekim için hastayı hazırlar

Oral ve IV kontrast madde kullanımını bilir. Yan etkilerini önler veya tedavi eder

Kendini, hastayı ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar

BT tetkikinde hastanın aldığı yada alacağı dozu bilir

Çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun BT anatomisini ayrıntılı açıklar

BT de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

BT çekimi ile incelenmesi uygun ve çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde BT ile incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını 
sıralar

BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
BT görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT rapor eder

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Bilgisayarlı Tomografi 
(BT)

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Bilgisayarlı Tomografi 
(BT)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Temel MRG fiziğini açıklar

MRG tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar

MRG cihazlarının bölümlerini ve işleyişini açıklar

MRG tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları tanımlar ve bunları giderici çözümleri açıklar

MRG tanı araçlarında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini kısaca açıklar

MRG endikasyonu olan ve olmayan hastaları ayırd eder. MRG kontrendike olan hastaları ayırd eder.

Çekim için hastayı hazırlar

IV kontrast madde kullanımını bilir. Yan etkilerini önler veya tedavi eder

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Verilen ön tanı ile kullanılması gereken sekans ve protokolleri bilir

Çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun MRG anatomisini ayrıntılı açıklar

MRGde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

MRG çekimi ile incelenmesi uygun ve çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde sık 
görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde MRGile incelenmesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkike hazırlar

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
MRGile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
MRG görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

MRG çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda MRG rapor eder

Temel US ve Doppler US fiziğini açıklar

US ve Doppler US tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar

US ve Doppler US tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları tanımlar ve bunları giderici çözümleri 
açıklar

US ve Doppler US tanı araçlarında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini kısaca açıklar

Çekim için hastayı hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Verilen ön tanı ile kullanılması gereken protokolleri bilir

Çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun US ve Doppler US anatomisini ayrıntılı açıklar

US ve Doppler US de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

US ve Doppler US çekimi ile incelenmesi uygun ve çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun 
sisteminde sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Ultrasonografi-US ve 
Doppler ultrasonografi-
Doppler US

Ultrasonografi-US ve 
Doppler ultrasonografi-
Doppler US

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde US ve Doppler US ile incelenmesi uygun hastalık 
ve durumlarını sıralar
US ve Doppler US ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun 
sisteminde hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
US ve Doppler US ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun 
sisteminde hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
US ve Doppler US görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

US ve Doppler US çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Temel Miyelografi fiziğini açıklar

Miyelografi tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları tanımlar ve bunları giderici çözümleri açıklar

Miyelografi endikasyonu olan ve olmayan hastaları ayırd eder. Miyelografi kontrendike olan 
hastaları ayırd eder.

Çekim için hastayı hazırlar

Radyolojik tetkike hazırlar IV kontrast madde kullanımını bilir. Yan etkilerini önler veya tedavi eder

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Verilen ön tanı ile kullanılması gereken protokolleri bilir

Çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun Miyelografi anatomisini ayrıntılı açıklar

Miyelografi de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

Miyelografi çekimi ile incelenmesi uygun ve çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde sık 
görülen normalin varyasyonlarını tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Ultrasonografi-US ve 
Doppler ultrasonografi-
Doppler US

Miyelografi Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

KLİNİK GÖREVLERİ Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Miyelografi

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
çocuk sinir sistemi Miyelografi ile incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar

MRGile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Miyelografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
Miyelografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Miyelografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum 
ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır

Miyelografi Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda Miyelografi rapor eder

Temel Anjiyografifiziğini açıklar

Anjiyografitanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları tanımlar ve bunları giderici çözümleri açıklar

Anjiyografi endikasyonu olan ve olmayan hastaları ayırd eder. Miyelografi kontrendike olan hastaları 
ayırd eder.

IV kontrast madde kullanımını bilir. Yan etkilerini önler veya tedavi eder

Çekim için hastayı hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Verilen ön tanı ile kullanılması gereken protokolleri bilir

Çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun Anjiyografi anatomisini ayrıntılı açıklar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Miyelografi

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Anjiyografi Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Anjiyografi de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

Anjiyografiçekimi ile incelenmesi uygun ve çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde sık 
görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
çocuk sinir sistemi Anjiyografi ile incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar

Anjiyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Anjiyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen çocuk sinir sistemi ve çocuk baş-boyun sisteminde 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
Anjiyografigörüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Miyelografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum 
ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğundaAnjiyografi rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar:Çekim 
için hastayı hazırlar (Süreci tanımlar 
ve pozisyonları açıklar), 
Konvansiyonel tanı cihazı ile 
çalışırken hastayı, kendisini ve diğer 
sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak 
açıklarRadyolojik tetkiki gerçekleştirir:Bu 
bölgenin çekimlerinde kullanılan 
pozisyonlamayı sıralar, Bu bölgenin 
çekimlerinde kullanılacak çocuk 
hasta dozlarını tanımlar

Toraks anatomisini ayrıntılı açıklar

Grafilerde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Direkt grafi çekimi ile incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar

Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Sinir sistemi ve baş-
boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Anjiyografi

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Anjiyografi Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Konvansiyonel Direk 
Grafiler (ayakta ve 
yatarak toraks grafileri)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Konvansiyonel Direk 
Grafiler (ayakta ve 
yatarak toraks grafileri)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Direkt radyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca 
özetler
Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi hastalıklarının radyolojik ayırıcı 
tanısını tam olarak tanımlar
Direkt radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda direkt grafileri rapor eder
Komplikasyonları yönetir

Çekim öncesi hasta hazırlık sürecini tanımlar

Bu incelemelerin endikasyonları sıralar ve tartışır

Çekimde kullanılan kontrast maddeleri tanımlar

Çekimde kullanılacak ilaçlar için reçetelendirmeyi sıralar

Çekim esnasında oluşabilecek komplikasyonları tartışır

Radyolojik tetkike hazırlar Çekim için hastayı hazırlar (Süreci tanımlar ve pozisyonları açıklar)

Bu bölgenin çekimlerinde kullanılan pozisyonlamayı sıralar

Bu bölgenin çekimlerinde kullanılacak çocuk hasta dozlarını tanımlar

Toraks ve mediasten anatomisini ayrıntılı açıklar

Grafilerde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Bu yöntemle incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar

Bu yöntemle incelenmesi uygun ve toraks ve mediastenin sık görülen normalin varyasyonlarını 
tanımlar
Grafileri bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel Direk 
Grafiler (ayakta ve 
yatarak toraks grafileri)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

İndirekt grafiler (Oral 
opaklı özefagus grafisi)

Radyolojik tetkike hazırlar

İndirekt grafiler (Oral 
opaklı özefagus grafisi)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bu yöntemle ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks ve mediasten bölgesi hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Bu yöntemle incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölge hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını 
tam olarak tanımlar
Grafileri yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi 
danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda direkt grafileri rapor eder

Komplikasyonları yönetir

Toraks BT çekimi için hastayı hazırlar (süreci tanımlar, kontrast verilecek ise bununla ilgili açıklama 
dahil)
BT de kullanılan kontrast maddelerin çocuk dozlarını ve kullanılış biçimlerini sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde toraks BT için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar
BT cihazında çalışırken, hastayı, kendisini ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak 
tedbirleri tam olarak tanımlar
Çocuk hastaların çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar

Toraks ve mediasten BT anatomisini ayrıntılı açıklar

Toraks BT de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Toraks BT çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen normalin varyasyonlarını 
tanımlar
Toraks BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi hastalıklarının radyolojik ayırıcı 
tanısını tam olarak tanımlar
Toraks BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca 
özetler
Toraks BT görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Toraks BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum 
ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda Toraks BT incelemeleri rapor eder
Kontrast madde alerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Kontrast madde nefrotoksisitesini danışman öğretici ile tartışır

Çocuk hastalarda Toraks MRG endikasyonları sıralar ve tartışır

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

İndirekt grafiler (Oral 
opaklı özefagus grafisi)

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Toraks BT Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Toraks BT Komplikasyonları yönetir

Toraks MRG Radyolojik tetkike hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çocuk hastalarda MRG kontrendikasyonlarını sıralar ve tartışır

Toraks MRG çekimi için hastayı hazırlar (süreci tanımlar, kontrast verilecek ise bununla ilgili 
açıklama dahil)
MRG de kullanılan kontrast maddelerin özelliklerini, çocuk dozlarını ve kullanılış biçimlerini sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde Toraks MRG için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar
Çocuk toraks MRG inceleme protokollerini sayar

Çocuk toraks MRG inceleme protokollerini tartışır

Toraks MRG anatomisini ayrıntılı açıklar

Toraks MRG de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Toraks MRG çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Toraks MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen torask bölgesi hastalıklarının radyolojik ayırıcı 
tanısını tam olarak tanımlar
Toraks MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi 
kısaca özetler
Toraks MRG görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Toraks MRG çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda Toraks MRG incelemeleri rapor eder
MRG kontrast madde alerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

MRG kontrast maddelerine bağlı olarak oluşabilecek nefrojenik sistemik skleroz konusunda 
danışman öğretici ile tartışır
Çocuk hastalarda arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi endikasyonları sıralar ve tartışır
Çocuk hastalarda kateter anjiografi kontrendikasyonlarını sıralar ve tartışır

Toraks kateter anjiografi çekimi için hastayı hazırlar (süreci tanımlar, işlem öncesi hastanın yapması 
gereken hazırlıkları sıralar)
Kateter anjiografi de kullanılan kontrast maddelerin özelliklerini, çocuk dozlarını ve kullanılış 
biçimlerini sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi için gerekebilecek her türlü 
reçetelendirmeyi sıralar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks MRG Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Toraks MRG

Toraks Kateter 
Anjiografi

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Komplikasyonları yönetir

Radyolojik tetkike hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Çocuk toraks kateter anjiografi inceleme protokollerini sayar

Çocuk toraks kateter anjiografi inceleme protokollerini tartışır

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi anatomisini ayrıntılı açıklar

arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık 
görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve 
lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda arkus aorta ve torakal aorta kateter anjiografi 
incelemeleri rapor eder
Kontrast madde alerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Kontrast madde nefrotoksisitesini danışman öğretici ile tartışır

Çocuk hastalarda toraks US ve Doppler US endikasyonları sıralar ve tartışır

Toraks US ve Doppler US çekimi için hastayı hazırlar (süreci tanımlar, işlem öncesi hastanın 
yapması gereken hazırlıkları sıralar)
Toraks US ve Doppler US de kullanılan kontrast maddelerin özelliklerini, çocuk dozlarını ve 
kullanılış biçimlerini sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde toraks US ve Doppler US için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi 
sıralar
Çocuk toraks US ve Doppler US inceleme planlarını ve pozisyonlamayı sayar

Çocuk torakss US ve Doppler US inceleme planlarını ve pozisyonlamayı tartışır

Toraks US anatomisini ayrıntılı açıklar

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks US ve Doppler 
US

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkike hazırlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Radyolojik tetkike hazırlar

Komplikasyonları yönetir

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Toraks Kateter 
Anjiografi

Toraks US ve Doppler 
US

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks Kateter 
Anjiografi

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Toraks US ve Doppler US de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak 
açıklar
Toraks US ve Doppler US çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Toraks US ve Doppler US ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi hastalıklarının 
radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Toraks US ve Doppler US ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Toraks US ve Doppler US görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
Toraks US ve Doppler US çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında 
oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda toraks US ve Doppler US incelemeleri rapor 
eder

Toraks PET-BT Radyolojik tetkike hazırlar Çocuk hastalarda toraks PET-BT endikasyonları sıralar ve tartışır

Toraks PET-BT çekimi için hastayı hazırlar (süreci tanımlar, kontrast madde ilgili açıklama dahil)
Toraks PET-BT de kullanılan kontrast maddelerin çocuk dozlarını ve kullanılış biçimlerini sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde toraks PET-BT için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar
Toraks PET-BT cihazında çalışırken, hastayı, kendisini ve diğer sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Çocuk hastaların çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar

Toraks PET-BT anatomisini ayrıntılı açıklar

Toraks PET-BT de elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Toraks PET-BT çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Toraks PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi hastalıklarının radyolojik ayırıcı 
tanısını tam olarak tanımlar
Toraks PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi 
kısaca özetler
Toraks PET-BT görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar

Toraks PET-BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda Toraks BT incelemeleri rapor eder
Kontrast madde alerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Kontrast madde nefrotoksisitesini danışman öğretici ile tartışır

Toraks PET-BT

KLİNİK GÖREVLERİ

KLİNİK GÖREVLERİ Radyolojik tetkike hazırlar

KLİNİK GÖREVLERİ Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks US ve Doppler 
US

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Komplikasyonları yönetir

Toraks radyolojisi 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Toraks PET-BT

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

61/62



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Çocuk	  Radyolojisi,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  47/47

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Radyolojik inceleme yöntemlerinin (konvansiyonel/ Dijital radyografi, US, Fluoroskopi, BT, MR, 
Mamografi, Anjiyografi) temel kalite kontrol standartlarını tanımlamak
Kalite kontrolü uygulamalarında radyolog, teknisyen ve fizikçinin görevlerini sıralar

Çalışılan merkezde kalite kontrol standartlarının oluşturulmasında ve sürdürülmesinde işbirliği yapar

Radyolojide kullanılan sarf ve demirbaş malzemelerinin tanınması ve piyasa araştırılmasının 
yapılması, bu konuda kalite ve ekonomik bilgilerinin idareyle paylaşır
Radyasyonla çalışma standartlarına göre ortamı düzenlemeyi bilir

Radyoloji personelini radyasyondan koruyucu yöntemleri bilir

Hasta ve hasta yakınlarını radyasyondan koruyucu yöntemleri bilir

YÖNETİMSEL

Radyasyon Güvenliği ve 
Sağlığı Kurulu'nda 
belirlenen kurallara 
uygun faaliyetlerde 
bulunulması

Radyasyon Güvenliği ve 
Sağlığı Kurulu 
çalışmalarını takip eder.

Kalite kontrolü ve 
iyileştirilmesi 
önlemlerinin alınması ve 
izlenmesi

Çocuk radyolojisi 
biriminin verimli 
çalışmasını sağlar
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