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ÖNSÖZ 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitiminde çekirdek müfredat oluşturulması için başlatılan çalışmalar 

profesyonellerin asgari standart eğitimi yoluyla hizmetin ve bilimsel düzeyin ileriye götürülmesine büyük katkıda bulunacaktır. 

Bizim çalışmamızda Eğitim Merkezlerinin ve Çekirdek Müfredat standartları belirlenirken asgari koşullar ve gereksinimler dikkate alınmış 

ve öğrenim hedeflerinin ulaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir. 

Bu aşamada komisyon üyeleri arasında, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı eğitiminde herhangi bir dış 

Rotasyona gerek olmadığı, inancı hâkimdir. 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Müfredat ve Standart Belirleme Komisyonumuz; bir taslak olarak sunduğumuz bu çalışmanın 

yönetmelik olarak yayınlanmadan önce Yan Dal Uzmanlık Derneğimiz olan “Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği”nin görüş ve 

önerilerinin alınması gerektiğini düşünmektedir.    
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1. GİRİŞ 

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi bizim toplumumuzda da yaygın olarak görülmekte ve sıklıkları giderek 

artmaktadır. Yaygınlığının yanı sıra Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları pek çok sistem ve organı içine alan geniş bir yelpaze 

barındırmaktadır. 

Bu durumda ülkemiz koşullarına uygun, kaliteli hizmet veren, yeterli deneyime sahip Endokrinologların yetiştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Ülke genelinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal uzmanlık eğitiminin belli standartlara ulaşması gerektiği; 

Eğitim Merkezlerinin aynı çekirdek müfredat doğrultusunda asgari standart eğitimi vermesi gerektiği açıktır.  

 

2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı: ‘Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Programı’’ çerçevesinde Türkiyede’ki üst ihtisas veren 

eğitim kurumlarında endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları için asgari bilimsel ve deneyimsel (pratik) bilgilerle yetişmiş üst 

düzey uzmanlık eğitimi sağlamak. 

 

b. Müfredat Hazırlık Süreci: TEMD 2000 yılından buyana yapmakta olduğu müfredat belirleme çalışmalarını ve Asistan Karnesi 

örneklerini SAĞLIK BAKANLIĞI’na birkaç kez sunmuştur. – SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 - devam ediyor. 
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c. Müfredat Haritası: 

Aşağıdaki İşlemleri; 

1. Yıl uzman gözetiminde yapar ve yorumlar. 

2. Yıl kendisi yapar, uzman eşliğinde yorumlar 

3. Yıl kendisi yapar, yorumlar ve yaptırır. 

    

i. Ayaktan Hasta – Muayene, Takip ve Tedavisi 

ii. Yatan Hasta – Muayene, Takip ve Tedavisi 

iii. Yatan Hasta Eğitim Vizitlerine Katılmak 

iv. Konsültasyon  – Muayene, Takip ve Tedavisi 

v. Statik ve Dinamik Endokrin Testlerin Yapılması ve Yorumlanması 

vi. Tiroid Ultrasonografisi Yapılması ve Yorumlanması 

vii. Klasik Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (TİİAB) Yapılması 

viii. Ultrasonografi Eşliğinde TİİAB Yapılması 

ix. Endokrin Sistemle İlgili Radyolojik İncelemelerin Yorumlanması 

x. Endokrin Sistemle İlgili Radyonüklid İncelemelerin Yorumlanması 

Aşağıdaki işlemleri 1., 2. ve 3. yıllar yapar ve sürdürür. 

xi. Seminer Hazırlama (Senede en az 1) 

xii. Literatür Hazırlama (Senede en az 4) 

xiii. Klinik İçi Bilimsel Toplantılara Katılmak 

xiv. Klinik İçi Vaka Toplantılarına Katılmak 
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xv. Eğitim Merkezi İçi Endokrinoloji Teorik Derslerine Katılmak 

xvi. Bölgesel ve Ulusal Kongre, Sempozyum ve Kurs gibi Bilimsel Toplantılara Katılmak (Senede en az 1– bildiriyle katılım 

önceliklidir) 

xvii. Uluslararası Kongre, Sempozyum ve Kurs gibi Bilimsel Toplantılara Katılmak (İhtisas sürecinde en az 1 – bildiriyle katılım 

önceliklidir) 

xviii. Tez Dışı Bir Araştırma Projesi Planlamak, Yürütmek, Makale Haline Dönüştürmek (İhtisas sürecinde en az 1) 

 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli: Yan Dal Uzmanlık Sınavı’nı başaran adayların müracaatı sonucunda kayıt yapılır 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar: Bakanlık tarafından değiştirilmediği sürece doktorların, iç hastalıkları uzmanlık sürelerini 

tamamlamaları ve bunun sonunda yapılacak gerekli tüm sınavları başarmış olmaları koşulu gereklidir. 

 

e. Asistanlık Süresi: 3 yıldır 

f. Yan Dallar: Yoktur 
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 

***Hazırlanan Çekirdek Müfredat Örneğinin bir bölümü ekteki excel dosyasındadır. 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
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6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Porföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Merkezin başkanı endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmalıdır. 

Başkan yanı sıra yardımcı eğiticiler de merkezde bulunmalıdır.  

Mevzuatta yazılan eğitici kriterlerine ek olarak gereğinde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı 

olarak en az 3 yıl bir eğitim kuruluşunda (üniversite veya eğitim-araştırma hastanesi)  çalışmış olan kişiler ilgili 

birimin talebi ile eğitici kadrosuna dahil edilebilir. 

 Iyi bir eğitim merkezinde eğitilenlerin sayısı eğiticilerden fazla olmamalıdır. Ancak, koşullar gereği bu oran 1 

eğiticiye 2 eğitilen olarak değiştirilebilir. 

Dolayısiyle merkezde birden fazla eğitici bulunması koşulu gereklidir. 

Bu nedenle eğitici eğitimine de önem verilmelidir. Tüm eğiticilerin en az 5 (beş) yılda bir kez katılım 

zorunluluğu olan;  güzel konuşma, ders hazırlama teknikleri, soru hazırlama teknikleri, anladığını ifade etme 
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gibi eğitim konularını içeren ulusal veya bölgesel eğitim sempozyumlarına katılımları özendirilmelidir. 

Bu konularda eğitimin uzmanlık alanı ile ilgili “Tıpta Uzmanlık Dernekleri”  tarafından yetkilendirilmiş 

kuruluşlara yaptırılması uygun olacaktır. 

Tüm eğitim sürecinde eğiticiler de eğitilenler tarafından değerlendirilmelidir. 

Bu geri bildirimler merkez başkanı veya bağımsız bir komisyon tarafından değerlendirilmelidir. Eksiklikler 

eğiticilere iletilerek problemin kısa zaman da giderilmesi yoluna gidilmelidir. 

Merkezde hasta tedavi ve eğitim hizmetlerini yürütecek eğitici eğitimi almış eğitmen sağlık personeli (tıbbi 

teknolog, hemşre vb), diabet hemşiresi, diyet uzmanı bulunmalıdır. 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak 

Sayısı, Vb.) 

Merkezde poliklinik hizmetleri, yataklı servis (en az 10 yataklı) ve acil servis olanakları olmalıdır. 

Merkezin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ile yakın ilişkisi olan diğer bölümleri de bulunduran bir 

kurum içinde olması gereklidir. (Nükleer tıp, radyoloji, cerrahi, nöroşirurji, klinik laboratuar, patoloji vs). 

Eğitim merkezinde alt yapı olarak endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ile ilgili ana kitapları ve mümkün 

olursa A grubu dergileri bulunduran bir kütüphane olmalıdır. Eğitim alanların merkez içinde kolaylıkla internet 

bağlantısı sağlayabilecekleri alt yapı bulunmalıdır. 

Merkezde iyi bir araştırma laboratuarının bulunması tavsiye edilir. 

Bulunmadığı durumda eğitim alanların yararlanmasına açık kurum içinde laboratuarlar olmalıdır. 

Özellikle tiroid hastalıklarının yaygın olduğu ülkemizde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı 

ultrasonografik olarak tiroid değerlendirmesi yapabilmelidir. Bunun için eğitim merkezleri alt yapısı için yakın 

bir süreçte ultrasonografi edinilmesi uygun bulunmaktadır. Eğer mali nedenlerle olanak olmazsa eksiklik 
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radyoloji rotasyonu ile giderilmelidir. 

Eğitim programı için merkez herhangi bir konuda yetersiz olduğunda eğitim alanı için uygun bir yer bulunması 

ve orada yeterli sürede rotasyon yapılması gerekir. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, 

Eğitimle İlgili Numune, 

Test, Vb) 

Merkez, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ile ilgili tüm alanlarda uygun ve yeterli deneyim 

sağlayabilmelidir. 

Yıllık poliklinik hasta sayısı, yandal eğitimi veren merkez başına en az 10.000 (onbin) olan bir poliklinik 

yürütülmelidir. 

Genel endokrin polikliniği içinde spesifik hastalıklara özgü alt polikliniklerin de kurulması özendirilmelidir. 

Laboratuvar statik ve dinamik endokrin testlerin güncel uluslar arası standarlarda yapılabileceği fizik, teknik ve 

personel kapasitesine sahip olmalıdır. Dinamik testlerin uygulanmasına eğitilmiş yardımcı sağlık personeli 

bulunmalıdır. 
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 
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ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI ASİSTAN KARNESİ 

(TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI DERNEĞİNCE HAZIRLANAN ÖRNEKTİR) 

 

Demografik Bilgiler 

Adı: 

Soyadı: 

Doğum Yeri ve Tarihi: 

Medeni Hali: 

Askerlik Durumu: 

Üniversite Öncesi Eğitim  

   Okulun adı                Başlangıç  Mezuniyet tarih 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

İlk ve orta eğitim süresince aldığı ödüller, başarılar 

Tıp fakültesinin adı: 

Başlangıç ve mezuniyet tarihleri: 

Mezuniyet derecesi: 
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Tıp eğitimi süresince katıldığı projeler, yayınlar 

Tıp eğitimi süresince aldığı ödüller, burslar: 

Katıldığı yurt içi ve yurt dışı eğitim programları: 

Yurtdışı stajlar: 

Tıp eğitimi sonrası çalıştığı kurumlar : 

Kurum Adı    Başlangıç tarihi  Ayrılış tarihi 

Katıldığı eğitim faaliyetleri: 

Bildiği yabancı diller: 

Yabancı dil düzeyini gösterir sınav sonuçları (KPDS, TOEFL gibi) 

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi: 

Kurumun adı: 

Başlangıç ve bitiriş tarihleri: 

İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresince katıldığı eğitim faaliyetleri: 

İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi süresince aldığı ödüller, burslar: 

İç hastalıkları uzmanlık eğitimi süresince katıldığı projeler, yayınlar: 

İç hastalıkları uzmanlık eğitimi süresince katıldığı kongre, sempozyum ve toplantılar: 

Aldığı TTB kredi miktarı: 
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Yurt dışı stajlar: 

Gidilen kurum adı,       ülke adı   

1. 

2. 

Çalışma konusu: 

1. 

2. 

Başlangıç ve bitiş tarihleri: 

1. 

2. 

İç Hastalıkları Uzmanlık sonrası çalıştığı kurumlar: 

Kurum adı       Başlangıç tarihi Bitiş tarihi 

 

Bu sürede katıldığı eğitim faaliyetleri: 

Yaptığı, görev aldığı projeler: 

Aldığı ödüller, burslar: 
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ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI EĞİTİMİ 

Kurum adı: 

Başlangıç Tarihi: 

ASİSTAN KARNESİ NEDİR ? 

İç hastalıkları uzmanlık eğitimini bitirerek uzman olan bir doktorun yan dal uzmanlığı yapmaya hak kazanmış olmasından sonra endokrinoloji ve 

metabolizma hastalıkları uzmanlık eğitimi süresince yapması gereken tüm bilimsel aktiviteleri içeren belgedir. 

Eğitim süreci yıllara bölünerek yapılması gerekenler sıralanmıştır. 

Asistan karneleri yan dal uzmanlık eğitimi başladıktan hemen sonra doldurulmağa başlanmalıdır. Her aktivite sonrası karnenin öğretim 

görevlilerince onaylanması gerekir. Hafta sonu ve tatil günü aktiviteleri ya son yıl asistanı tarafından öğretim görevlisinin onayı alınarak veya 

tatil sonrası sorumlu öğretim üyesi tarafından işin yapıldığı gösterilerek onaylanır. Yıl sonunda asistan karnelerinin kurumun başı (ünite veya 

bilim dalı başkanı) tarafından onanması gerekir. 

AMAÇ NEDİR? 

Primer amaç endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları eğitimini standardize etmek, yan dal uzmanlık eğitimi veren kurumlarda bu yan dal 

uzmanlığı için asgari bilimsel – deneyimsel bilgilerle yetişmiş bir üst düzey uzmanlık eğitimi sağlamaktır.  

Karnelerin takibi zaman zaman geciken veya ihmal edilen eğitim konularına müdahale edilebilme olanağını sağlar.  
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ASİSTAN KARNESİNİN USULÜNE UYGUN DOLDURULMAMASI VEYA KARNEDE  YETERSİZLİKLERİN BULUNMASI HALİNDE UYGULANACAK 

YAPTIRIMLAR: 

Kurumlarda yıllık asistan karneleri görülmeden ve onyalanmadan doktorun yan dal uzmanlık eğitmine devam etmemesi sağlanmalıdır. Bu 

durumdaki kişilere yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmama cezası verilmelidir. Süre uzatma isteklerinde karne durumu öncelikle göz önüne 

alınacaktır. 

AYLIK ÇALIŞMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: 

Hasta izleme, dosya tutma: 

Klinik uygulamalarda beceri: 

Hastalar için önerilen gerekli testleri zamanında yapabilme ve takip: 

Temel bilgileri öğrenme yeterliliği 

Vizitlerde tartışmaya katılımı 

Bilimsel gelişmeleri takip edebilme becerisi 

Bilimsel araştırmalara ilgi ve katılım: 

Hasta-hasta yakını ilişkileri 

Doktor arkadaşları ve diğer sağlık personeli ile ilişkileri  

Kılık kıyafet uyumu: 
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Değerlendirme 5 üzerinden yapılacaktır. 

5- En iyi 

4- İyi 

3. Orta 

2. Yetersiz 

1. Çok kötü 

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi: ..............................................  

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA YAN DAL UZMANLIĞI SÜRESİNCE YAPILMASI/ÖĞRENİLMESİ GEREKEN ASGARİ BECERİ VE ÇALIŞMALAR 

 

1. YIL 

Hazırladığı ve takip ettiği aylık hasta sayısı: 

1. ….. 

Hazırladığı seminerler; 

1. ….. 

Vaka tartışmaları: 
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1. ….. 

Dergi toplantılarına katılım ve makale tartışması: 

1. ….. 

Katıldığı projeler ve projedeki görevleri: 

1. ….. 

Katıldığı kongre sempozyum ve diğer eğitici toplantılar: 

1. …. 

Sunduğu tebliğler ve bölüm dışı konuşmalar 

1. ….. 

Aldığı ödül ve burslar: 

Yurt dışı görevlendirme: 

1. ….. 
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Yapılan testler 

OGTT yapılması ve yorumlanması 

 

 

 

TRH uyarı testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

LHRH uyarı testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

 

 

Tarih Hasta adı,soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 
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Insulin tolerans testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

C-peptid uyarı testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

Su kısıtlama testi yapılması ve yorumlanması  

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 
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Deksametazon supresyon testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

ACTH uyarı testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi (İzleme ve büyük nodüllerde uygulama) 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 
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2. YIL 

Hazırladığı ve takip ettiği aylık hasta sayısı: 

1. ….. 

 

Hazırladığı seminerler; 

1. ….. 

 

Vaka tartışmaları: 

1. ….. 

 

Dergi toplantılarına katılım ve makale tartışması: 

Katıldığı projeler ve projedeki görevleri: 

Katıldığı kongre sempozyum ve diğer eğitici toplantılar: 

1. ….. 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Endokrinoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 23/31 24/58



 

24 

24 

Aldığı ödül ve burslar: 

Yurt dışı görevlendirme: 

Sunulan tebliğler: 

Yayınlanan yazılar: 

Bölüm içi ve dışı eğitim faaliyetlerine katılım: 

Rotasyonlar 

Bölüm Başlangıç-Bitiş Onaylayan öğretim üyesi 

YOK   

 

Yapılan testler 

 

 TRH uyarı testi  yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 
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LHRH uyarı testi  yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

Insulin tolerans testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

C-peptid uyarı testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 
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Su kısıtlama testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

Deksametazon supresyon testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

ACTH uyarı testi 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 
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Diğer testler 

Testin adı Hasta adı, protokol  Tarih Onaylayan öğretim 

üyesi 

    

    

 

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi (USG rehberli veya USG’siz) 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

 

3. YIL 

Takip ettiği aylık hasta sayısı: 

1. …… 

Hazırladığı seminerler; 
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1. ….. 

Vaka tartışmaları: 

1. ….. 

Dergi toplantılarına kıtlım ve makale tartışması: 

Katıldığı projeler ve projedeki görevleri: 

Aldığı ödüller ve burslar: 

Yurt dışı görevlendirme: 

Katıldığı kongre sempozyum ve diğer eğitici toplantılar: 

1. ….. 

Sunulan tebliğler: 

Yayınlanan yazılar: 

Bölüm içi ve dışı eğitim faaliyetlerine katılım: 

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Endokrinoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 28/31 29/58



 

29 

29 

Yapılan testler 

TRH uyarı testi  yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

LHRH uyarı testi yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

 

Insulin tolerans testi yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 
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C-peptid uyarı testi yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

Su kısıtlama testi yapılması ve yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

Deksametazon supresyon testi yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 
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ACTH uyarı testi yorumlanması 

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi  

Tarih Hasta adı, soyadı, protokol Onaylayan öğretim üyesi 

   

 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Endokrinolojiye giriş: Hormonların Etki 
Mekanizmalarının Kavranması
Hipotalamus ve Hipofiz Hastalıkları
Büyüme ve Gelişme Bozuklukları
Tiroid Hastalıkları

Adrenal Hastalıkları
Adrenokortikal Yetmezliklerin Yönetimini 
Yapar.

Gonad Hastalıkları
Paratiroid Hastalıkları
Metabolik Kemik Hastalıkları
Pankreas ve Karbonhidrat Metabolizması 
Bozuklukları
Lipid Metabolizması Bozuklukları
Obezite ve Diğer Yeme Bozuklukları
Gebelik ve Endokrin Sorunlar
Endokrinolojide Dinamik Testler ve 
Görüntüleme
Hipertansiyon
Endokrin ve Metabolizmanın Diğer 
Hastalıkları
Endokrin Aciller
Endokrin Hastanın Perioperatif 
Değerlendirilmesi
Geriatrik Endokrinoloji
Genetik Geçişli ve Sporadik Endokrin 
Tümörler
Endokrinolojide Otoimmünite
Tıbbi ve İdari Bilgi Gelişim Görevleri
İletişim, Tıbbi Etik ve Deontoloji

AKADEMİK: Tıbbi Bilgi Gelişim Görevleri
Endokrinolojiye giriş: Hormonların Etki 
Mekanizmalarının Kavranması
Hipotalamus ve Hipofiz Hastalıkları
Büyüme ve Gelişme Bozuklukları

Tiroid Hastalıkları AÇIKLAMA

Yandal asistanları İç Hastalıkları Uzmanlık 
eğitimi aldıklarından göreve başladıklarında 
klinik ve poliklinik hastalarının Anamnez, 
Muayene, Tetkik, Tedavi ve Takip 
konularında ileri ve özgün eğitim amacı ile 
aktif olarak çalışırlar. Bu çalışmalar Yandal 
Uzmanı ve/veya Öğretim Üyesi 
danışmanlığında yapılır.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Eğitimler daha çok uygulamalı Klinik 
Vizitleri ve Poliklinik çalışmaları olmak 
üzere Seminer, Literatür, Konsey, Araştırma 
çalışmaları, Makale Yazımı, Mezuniyet 
Sonrası Kurs ve Kongre Katılımları ve 
Teorik Derslerle sağlanır.

GİRİŞ Filojeni
Ontojeni
Anatomi
Histoloji - Embriyoloji
Fizyoloji
Fizyopatoloji

HASTA KABUL ANAMNEZ
MUAYENE Muayene Teknikleri ve Yorumu

LABORATUVAR TETKİKLER ve 
YORUMU Statik Tetkikler

Tetkik teknikleri, Kuralları, Tetkik 
algoritması ve sonuçlarının yorumu

Dinamik Tetkikler
Baskılama (Supresyon) Testleri Uygulama 
ve Yorumu
Uyarı (Stimülasyon) Testleri Uygulama ve 
Yorumu

GÖRÜNTÜLEME

Tiroid Ultrasonografi, Dopler ve Elastografi 
Eğitimi - Kendi biriminde, yoksa olanakları 
olan bir Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları biriminde, bu da yoksa 
olanakları olan bir görüntüleme biriminde 1-
2 ay rotasyon eğitimi ile sağlanır.
Tiroid Sintigrafi / Bilgisayarlı Tomografi / 
MR / PET - Endikasyon, hazırlık, özellikleri 
ve yorumu ile ilgili birimlerde 2 haftalık 
bilgi ve görgü arttırımı çalışması
Tanısal amaçlı radyoaktif iyod kullanımı ile 
ilgili Endikasyon, hazırlık, özellikleri ve 
yorumu ile ilgili birimlerde 2 haftalık bilgi 
ve görgü arttırımı çalışması (04.03.02 ile 
birlikte sağlanır)

TANI / AYIRICI TANI OLASILIK ve 
YÖNTEMLERİ ETYOLOJİK TANI

İyod Eksikliği ve/veya İyod Aşırılığı ve 
Sonuçları
Tiroiditler (Akut, Subakut, Kronik, 
Postpartum PT)
Tiroid Maligniteleri
Papiller Tiroid CA ve subtipleri
Folliküler Tiroid CA ve subtipleri
Meduller Tiroid CA ve subtipleri, MEN 
Sendromları
Anaplastik Tiroid CA ve subtipleri
Diğer Tiroid Maligniteleri (Lenfoma, 
Metastatik vb)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
ANATOMİK TANI Diffüz Guvatrlar

Nodüler Guvatrlar
Multinodüler Guvatrlar
Diffüz Nodüler Guvatrlar
Diffüz Multinodüler Guvatrlar

FONKSİYONEL TANI Ötiroid (Nontoksik) Guvatrlar
Hipotiroidi (Primer / Sekonder / Tersiyer / 
Diğer)
Hipertiroidizm (Tirotoksikoz)

TEDAVİ

Etyolojik, Anatomik ve Fonksiyonel 
Tanıların ve Bunların Kombinasyonunda 
Uygulanacak Tedavi Yöntemleri

Tiroid Hormonu Tedavisi - Endikasyon, 
Doz, Kural ve Prensipleri
Antitiroid Tedavi - Endikasyon, Doz, Kural 
ve Prensipleri
Tedavi amaçlı Radyoaktif İyod Tedavisi - 
Endikasyon, Doz, Kural ve Prensipleri
Cerrahi Tedavi - Endikasyon, Kural ve 
Prensipleri
Yardımcı Tedavi Ajanları - Tür, Endikasyon, 
Doz, Kural ve Prensipleri

TAKİP

Etyolojik, Anatomik ve Fonksiyonel 
Tanıların ve Bunların Kombinasyonunda 
Uygulanan Tedavi Yöntemlerine Göre Takip 
Kural ve Prensipleri Kontroller için takip sıklığının belirlenmesi

Kontrollerde yapılacak zorunlu muayene ve 
tetkiklerin belirlenmesi
Tedavi tür ve doz değişikliklerine göre takip 
programının revizyonu

Adrenal Bezi Tanır Adrenal Bez Anatomi ve Fizyolojisini Bilir. Embriyolojisini bilir.
Embriyolojik Gelişimi ve Gelişimsel 
Bozukluklarını tanımlar.

Anatomik, özelliklerini tanımlar.
Anatomik Yapı, Komşulukları ve 
Bozukluklarını tanımlar.

Hormon Sentez, Salınım ve Etki 
Mekanizmalarını bilir.

Hormon Kaynak, Sentez, Salınım ve 
Sistemik Etkilerini tanımlar.
Adrenal Hormonların Metabolizmasını 
tanımlar.

Adrenokortikal Yetmezliklerin Yönetimini 
Yapar.
LABORATUVAR TETKİKLER ve 
YORUMU
TANI / AYIRICI TANI OLASILIK ve 
YÖNTEMLERİ ETYOLOJİK TANI

ANATOMİK TANI
FONKSİYONEL TANI

TEDAVİ
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

TAKİP

Etyolojik, Anatomik ve Fonksiyonel 
Tanıların ve Bunların Kombinasyonunda 
Uygulanan Tedavi Yöntemlerine Göre Takip 
Kural ve Prensipleri

Gonad Hastalıkları
Hipotalamus-hipofiz-gonad eksenini 
değerlendirir. Dinamik testleri uygular.

Dinamik testleri değerlendirir.
Primer gonadal yetersizliği yönetir. Tanı koyar.

Etyolojiyi belirler.
Medikal tedavisini uygular.
Tedavinin etkinliğini değerlendirir ve uzun 
dönem takibini yapar.

Sekonder gonadal yetersizliği yönetir. Tanı koyar.
Etyolojiyi belirler.
Medikal tedavisini uygular.
Tedavinin etkinliğini değerlendirir ve uzun 
dönem takibini yapar.

Hirsutizmi yönetir. Bulguları tanımlar ve değerlendirir.
Etyolojiyi belirler.
Medikal tedavisini uygular.
Tedavinin etkinliğini değerlendirir ve uzun 
dönem takibini yapar.

Kadın ve erkekte infertiliteyi endokrinolojik 
açıdan değerlendirir. Endokrin nedenleri tanımlar.

Endokrin nedenleri incelemeye yönelik 
testleri uygular.
Endokrin nedenleri incelemeye yönelik 
testleri değerlendirir.
Endokrinolojik açıdan gereken tedaviyi 
uygular.
Uzun dönem takibini yapar, diğer 
disiplinlerle işbirliği planlar.

Sistemik hastalıklarda gonad fonksiyonlarını 
değerlendirir. Endokrin testleri uygular.

Endokrin testlerin sonuçlarını mevcut 
hastalıkların ışığında değerlendirir.
Gereken tedaviyi uygular.

Jinekomastiyi değerlendirir. Bulguları tanımlar.
Etyolojiyi belirler.
Gereken tedaviyi uygular.

Menopozu yönetir. Tanıyı koyar.
Tedavisini yönetir.
Uzun dönem takibini yapar, diğer 
disiplinlerle işbirliği planlar.

Polikistik over sendromunu yönetir. Bulguları tanımlar ve tanıyı koyar.
Kardiyovasküler ve metabolik risk 
değerlendirmesi yapar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gereken tedaviyi uygular

Paratiroid Hastalıkları
Metabolik Kemik Hastalıkları
Pankreas ve Karbonhidrat Metabolizması 
Bozuklukları
Lipid Metabolizması Bozuklukları
Obezite ve Diğer Yeme Bozuklukları

Gebelik ve Endokrin Sorunlar Gebelikte hipotiroidiyi yönetir.
Hipotiroidik kadınlarda planlanan gebelik 
öncesi değerlendirme ve yönlendirme yapar.
Tanı koyar.
Ayırıcı tanısı yapar.
Tedavisini yönetir.
Gebelik süresince ve sonrasında takibini 
yapar, diğer disiplinlerle işbirliği planlar.

Gebelikte hipertiroidiyi yönetir.
Hipertiroidik kadınlarda, planlanan gebelik 
öncesi değerlendirme ve yönlendirme yapar.
Tanı koyar.
Ayırıcı tanısını yapar.
Tedavisini yönetir.
Gebelik süresince ve sonrasında takibini 
yapar, diğer disiplinlerle işbirliği planlar.

Gebelikte ötiroid diffüz guvatrı yönetir. Tanı koyar.
İyot eksikliğini araştırır.
İyot eksikliğini tedavi eder.

Gebelikte nodüler guvatrı yönetir. Tanı koyar.
Etyolojiyi belirler.
İnce iğne aspirasyon biyopsisi yapılacak 
hastaları belirler.
Gebelik süresince ve sonrasında takibini 
yapar.

Gebelikte tiroid kanserini yönetir.

Gebelik öncesinde tanı konmuş vakalarda, 
gebelik süresince L-tiroksin dozunu 
düzenler.

Gebelik sırasında tanı konmuş vakalarda 
tedavi yaklaşımını belirler.

Cerrahi girişim gebelik sonrasına 
bırakılacak hastalarda, TSH supresyonu için 
L-tiroksin başlar.

Uygun hastaları cerrahi tedaviye yönlendirir.

Gebelikte ön hipofiz hastalıklarını yönetir.

Gebelik öncesi ön hipofiz hormon 
eksiklikleri mevcut ve tedavi altındaki 
hastalarda gebelik süresince replasman 
dozlarını düzenler.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gebelik öncesi hormon salgılayan hipofiz 
adenomu mevcut hastalarda gebelik 
süresince hormon aktivitesini klinik 
bulgulara göre izler.
Gebelik öncesi hipofizde yer kaplayan 
lezyonu mevcut hastalarda gebelik süresince 
kitle boyutlarını takip eder. Belirti ve bulgulara göre takip eder.

Görme alanı kontrolleri ile takip eder.
Kontrastsız sella MR ile takip eder.

Gebelikte hipofizitisi tanır. Ayırıcı tanısını yapar.
Gebelik süresince ve sonrasında takip eder.
Ön hipofiz hormon eksikliklerinde 
replasman tedavisi yapar.

Gebelikte arka hipofiz hastalıklarını yönetir.
Gebelik öncesinde mevcut ya da gebelik 
sırasında gelişen diabetes insipidusu tanır.
Ayırıcı tanısı yapar.
Tedavisini yönetir.

Gebelikte hiperkalsemiyi yönetir. Tanıyı koyar.
Etyolojiyi belirler.
Tedavisini yönetir. Medikal tedavisini yapar.

Etyolojiye göre cerrahi tedavi için hastayı 
yönlendirir.

Gebelikte hipokalsemiyi yönetir. Tanıyı koyar.
Etyolojiyi belirler.
Medikal tedavisini yapar.

Gebelikte sürrenal korteks hastalıklarını 
yönetir.

Gebelik öncesi primer sürrenal korteks 
yetersizliği mevcut hastalarda gebelik 
süresince replasman tedavisini düzenler.
Gebelik öncesinde konjenital adrenal 
hiperplazi tanısı konmuş hastalarda gebelik 
süresince replasman tedavisini düzenler.

Genetik danışma için tercihan gebelik 
öncesinde, ya da ilk gebelik haftalarında 
hastayı yönlendirir.

Gebelikte sürrenal korteks 
hiperfonksiyonuna işaret eden tipik ve atipik 
bulguları tanımlar ve değerlendirir. Gebelikte feokromositomayı tanır.

Tedavisini yönetir.
Gebelikte primer aldosteronizmi tanır.
Tedavisini yönetir.
Gebelikte sürrenal korteks kaynaklı Cushing 
sendromunu/ sürrenal korteks karsinomunu 
tanır.
Tedavisini yönetir.

Gebelikte obezite ve hiperlipidemiyi yönetir.
Endokrinolojide Dinamik Testler ve 
Görüntüleme

Rekombinat tiroid stimülan hormon (TSH) 
uyarı testi Endikasyonunu koyar, sonucunu analiz eder

Differansiye tiroid kanserleri takibinde 
nüksü belirler

Kalsitonin uyarı testi
Medüller tiroid kanseri tarama ve takibini 
belirler
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Düşük doz kosintropin uyarı testi ( 1 mcg)
Primer ve sekonder adrenal yetmezlik ayırıcı 
tanısını yapar

Arginin-growth hormon "releasing" hormon 
(GHRH) infüzyon uyarı testi Büyüme hormonu eksikliğini tanımlar
İnsülin-büyüme hormonu uyarı testi
L-dopa büyüme hormonu uyarı testi
Oral glukoz tolerans-büyüme hormonu uyarı 
testi Büyüme hormonu fazlalığını tanımlar
Tirotropin "releasing" hormon (TRH) - 
lüteinizing hormon (LH) alfa ve beta subunit 
uyarı testi

Hipofizer gonadotropin hormon fazlalığı 
tanısını koyar

Su kısıtlama testi
Diabetes insipitus ayırıcı tanı-tanısını koyar

Karışık öğün tolerans testi Endikasyonunu koyar, sonucunu analiz eder
Postprandial reaktif hipoglisemi tanısını 
koyar

Uzamış açlık testi Endikasyonunu koyar, sonucunu analiz eder
İnsülinoma tanısını koyar

Düşük doz insülin-c peptid baskılama testi Endikasyonunu koyar, sonucunu analiz eder
İnsülinoma tanısını koyar

Provakatif insülin sekresyon testi ( kalsiyum-
tolbutamid-glukagon veya secretin ile) Endikasyonunu koyar, sonucunu analiz eder

İnsülinoma tanısını koyar
Yüksek doz kosintropin uyarı testi (250 
mcg) Endikasyonunu koyar, sonucunu analiz eder

Primer adrenal yetmezlik tanısı koyar
Salin infüzyonu sonrası 18-
hidroksikortikostreon/kortizol oranı testi Endikasyonunu koyar, sonucunu analiz eder

Hiperaldosteronizm tanısı koyar
Yüksek doz kosinotropin uyarı testi-uzun 
(250 mcg) Endikasyonunu koyar, sonucunu analiz eder Konjenital adrenal hiperplazi tanısı koyar
Human koryonik gonadotropin (HCG) 
stimülasyon testi

Hipogonadotropik hipogonadizm tanısı 
koyar

Sex hormon bağlayıcı globulin süpresyon 
testi

Androjen insensitivite sendromunun 
değerlendirilmesinde kullanılır

Gonadotropin "releasing" hormon agonisti 
(buserelin) uyarı testi Polikistik over sendromu tanısı koyar
Sekretin uyarı testi Gastinoma tanısını koyar
Tirotropin "releasing" hormon (TRH) uyarı 
testi

Primer-sekonder-tersiyer hipotiroidi ayırıcı 
tanısında kullanılır.

Klomifen uyarı testi Gonadotropin eksikliği tanısı koyar
Düşük doz deksametazon süpresyon testi (1 
mg) Endojen hiperkortizolizm tanısı koyar
Uzun 2 mg deksametazon süpresyon testi Cushing sendromu tanısı koyar
Yüksek doz deksametazon süpresyon testi (8 
mg) Cushing sendromu ayırıcı tanısını yapar.
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Kortikotropin "releasing" hormon (CRH) + 
deksametazon süpresyon testi
Metirapon testi Hipofizer hipoadrenalizm tanısı koyar
İnsülin-kortizol uyarı testi Hipokortizolizm tanısı koydurur
Triiodotironin (T3) süpresyon testi Tiroid hormon direnci ayırıcı tanısı yapar
Human koryonik gonadotropin (HCG) 
stimülasyon testi (4 günlük)

Hipogonadotropik hipogonadizm tanısı 
koyar

İnferior petrosal sinüs örneklemesi Cushing hastalığı ayırıcı tanısını sağlar
Adrenal ven örneklemesi Aldosteronoma ayırıcı tanısını sağlar
Kavernöz sinüz örneklemesi Cushing hastalığı ayırıcı tanısını sağlar

Teknesyum 99m perteknatat sintigrafisi Endikasyonunu koyar, sonucunu analiz eder Tiroid hastalıkları ayırıcı tanısını sağlar
İyot 123 tiroid sintigrafisi
Radyoaktif iyot uptake ölçümü Tirotoksikoz ayırıcı tanısı sağlar
Tiroid ve ultrasonografisi Tiroid hastalıkları ayırıcı tanısını sağlar
Paratiroid ultrasonografisi Paratiroid patolojilerinin tanısını sağlar

Boyun ultrasonografisi
Tiroid-paratiroid ve boyun yumuşak doku 
patolojileri arasında ayırıcı tanı sağlar

Egzoftalmometre (Hertel ölçümü) Graves oftalmopatisinin tanısını sağlar

Boyun tomografisi
Tiroid-paratiroid ve boyun yumuşak doku 
patolojileri arasında ayırıcı tanı sağlar

Rekombinant TSH uygulama sonrası iyot 
131-123 ve teknesyum 99m MIBI ile tiroid 
ve tüm vücut sintigrafisi Tiroid kanserlerinin nüksünü değerlendirir.

Talyum 201 tüm vücut tarama
Tiroid kanserlerinin (özellikle medüller ve 
hurthle hücreli kanser) değerlendirilmesi.

Pozitron emüsyon tomografisi (PET CT)
Endokrin tümörlerin değerlendirilmesini 
sağlar

Boyun manyetik rezonans görüntüleme
Tiroid-paratiroid ve boyun yumuşak doku 
patolojileri arasında ayırıcı tanı sağlar

Hipofiz manyetik rezonans görüntüleme
Hipofiz patolojileri tanı ve ayırıcı tanısını 
sağlar

Dinamik hipofiz manyetik rezonans 
görüntüleme
sella spot grafisi
Paranazal sinus tomografisi

İki yönlü servikal grafi
Tiroid patolojilerinde trakeaya bası 
bulgularını değerlendirir

El-bilek, diz grafisi Kemik yaşı taiyini sağlar

Dört yönlü kafa grafisi
metabolik kemik hastalıkları tanı ve ayırıcı 
tanısını sağlar
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Endosonografi
Pankreas patolojilerini değerlendirmeyi 
sağlar

Tüm abdomen ultrasonografisi
Abdominal patolojilerin değerlendirilmesini 
sağlar

Sürrenal tomografisi (ince kesit)
Sürrenal patolojilerin değerlendirilmesini 
sağlar

Sürrenal manyetik rezonans görüntüleme

Pankreas tomografisi
Pankreas patolojilerinin değerlendirilmesini 
sağlar

Pankreas manyetik rezonans görüntüleme

Pelvik ultrasonografisi
Pelvik patolojilerin (yumurtalık-rahim) 
değerlendirilmesini sağlar

Pelvik tomografi
Pelvik manyetik rezonans görüntüleme
Kemik mineral dansitometri Osteoporoz değerlendirmesini sağlar
Radyoizotop gama prob ile intraoperatif 
paratiroid ultrasonografisi

Paratiroid adenomunu değerlendirmeyi 
sağlar

Teknesyum 99m-albumin ile mide boşalma 
zamanı ölçümü Diyabetik gastroparezi tanısını sağlar
İyodonorkolesterol adrenal sintigrafisi Feokromasitoma tanısını sağlar
Metaiyodobenzilguanidin (MIBG) inceleme feokromastoma tansını sağlar
Dual faz teknesyum 99 m-sesta MIBI ile 
paratiroid görüntüleme Paratiroid patolojilerinin tanısını sağlar

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi
Endikasyonunu koyar, uygular ve sonucunu 
analiz eder

Tiroid nodülünün sitolojik incelemesini 
sağlar

Ultrasonografi eşliğinde tiroid ince iğne 
aspirasyon biyopsisi
Ultrasonografi eşliğinde boyun 
patolojilerine (lenfadenopati, kitle...) ince 
iğne aspirasyon biyopsisi

Boyun patolojilerinin sitolojik incelemesini 
sağlar

Hipertansiyon Hipertansiyon genel Hipertansiyonu tanımlama
Hipertansiyon tanısını kavrama
Hipertansiyon ayırıcı tanısı için gerekli 
bilgileri kavrama
Hipertansiyonu olan bireyde klinik ve 
laboratuar bulgularını ilişkilendirme

Renin-anjiotensin sistemi Renin-anjiotensin sistemini kavrama
Renin sentez, metabolizma ve etkilerini 
kavrama
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Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) 
görevlerini kavrama
Anjiotensin II sentez, metabolizma ve 
etkilerini kavrama

Lokal renin-anjiotensin sistemlerini kavrama

Esansiyel hipertansiyon
Esansiyel hipertansiyona yol açan 
patogenetik mekanizmaları kavrama
Esansiyel hipertansiyon tanısı için gerekli 
klinik ve laboratuar özelliklerini kavrama
Esansiyel hipertansiyon tedavisini kavrama

Renal parankimal hipertansiyon
Renal parankimal hipertansiyon nedenlerini 
sıralama
Renal parankimal hasar ile hipertansiyonu 
ilişkilendirme

Renovasküler hipertansiyon
Renovasküler hipertansiyon nedenlerini 
sıralama
Renovaküler hipertansiyon klinik ve 
laboratuvar bulgularını kavrama
Renovaküler hipertansiyon 
komplikasyonlarını kavrama
Renovaküler hipertansiyon tedavisini 
kavrama

Renin salgılayan tümörlere bağlı gelişen 
hipertansiyon

Renin salgılayan tümörlere bağlı gelişen 
hipertansiyonu kavrama
Renin salgılayan tümörlere bağlı gelişen 
hipertansiyonun klinik ve laboratuar 
bulgularını ilişkilendirme

Akselere hipertansiyon Akselere hipertansiyonu tanımlama
Akselere hipertansiyon klinik ve laboratuvar 
bulgularını ilişkilendirme
Akselere hipertansiyon tedavisini kavrama

Endokrin hipertansiyon
Endokrin hipertansiyona yol açan durumları 
sıralama
Endokrin hipertansiyon tanısı için gerekli 
klinik özellikleri kavrama
Endokrin hipertansiyon tanısı için gerekli 
laboratuar testlerini kavrama
Endokrin hipertansiyon ayırıcı tanısı için 
gerekli klinik özellikleri kavrama
Endokrin hipertansiyon ayırıcı tanısı için 
gerekli laboratuar testlerini kavrama
Endokrin hipertansiyon tanısı ve ayırıcı 
tanısı için gerekli klinik özellikleri ve 
laboratuar testlerini ilişkilendirme
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Büyüme hormonu fazlalığı

Büyüme hormonu fazlalığına bağlı 
(akromegali ve gigantizm) gelişen 
hipertansiyonun patogenezini kavrama
Büyüme hormonu fazlalığı ile 
hipertansiyonu ilişkilendirme
Büyüme hormonu fazlalığına bağlı gelişen 
hipertansiyonun tedavisini kavrama

Tiroid hormon disfonksiyonu

Tiroid hormon disfonksiyonuna bağlı 
(hipertiroidizm, hipotiroidizm) gelişen 
hipertansiyonun patogenzini kavrama
Tiroid hormon disfonksiyonu ile 
hipertansiyonu ilişkilendirme
Tiroid hormon disfonksiyonuna bağlı 
gelişen hipertansiyonun tedavisini kavrama

Primer Hiperparatiroidi
Primer Hiperparatiroidide gelişen 
hipertansiyonun patogenezini kavrama
Primer Hiperparatiroidi ile hipertansiyonu 
ilişkilendirme
Primer hiperparatiroidiye bağlı gelişen 
hipertansiyonun tedavisini kavrama

Adrenal kökenli hipertansiyon
Adrenal hormonların sentez, işlev ve 
metabolizmalarını kavrama
Adrenal kökenli hipertansiyon nedenlerini 
sıralama

Mineralokortikoid fazlalığı
Mineralokortikoid hormonların sentez, 
metabolizma ve etkilerini kavrama
Mineralokortikoid fazlalığına yol açan 
nedenleri sıralama
Mineralokortikoid fazlalığına bağlı gelişen 
hipertansiyonun patogenezini kavrama
Primer aldosteronizmi tanımlama
Primer aldosteronizme yol açan nedenleri 
kavrama
Primer aldosteronizme yol açan 
etyopatogenetik mekanizmaları kavrama
Primer aldosteronizm tanısı için gerekli 
klinik özellikleri kavrama
Primer aldosteronizm tanısı için gerekli 
laboratuar testlerini kavrama
Primer aldosteronizm ayırıcı tanısı için 
gerekli testleri kavrama
Primer aldosteronizm tedavisini kavrama
Dekzametazon ile baskılanabilen 
hiperaldosteronizmi tanımlama
Dekzametazon ile baskılanabilen 
hiperaldosteronizm klinik özelliklerini 
kavrama
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Dekzametazon ile baskılanabilen 
hiperaldosteronizm tanı testlerini kavrama
Dekzametazon ile baskılanabilen 
hiperaldosteronizm tedavisini kavrama
Aldosteron salgılayan adrenokortikal 
karsinomu tanımlama
Aldosteron salgılayan adrenokortikal 
karsinom klinik özelliklerini kavrama
Aldosteron salgılayan adrenokortikal 
karsinom tanı testlerini kavrama
Aldosteron salgılayan adrenokortikal 
karsinomu tedavisini kavrama
Deoksikortikosteron fazlalığına bağlı 
hipertansiyonu tanımlama ve nedenlerini 
kavrama
Deoksikortikosteron fazlalığına bağlı 
hipertansiyon klinik ve laboratuar 
özelliklerini kavrama
Deoksikortikosteron fazlalığına bağlı 
hipertansiyon tanı testlerini kavrama
Deoksikortikosteron fazlalığına bağlı 
hipertansiyon tedavisini kavrama
17-alfa-hidroksilaz eksikliğini tanımlama
17-alfa-hidroksilaz eksikliği klinik 
özelliklerini kavrama
17-alfa-hidroksilaz eksikliği tanı testlerini 
kavrama
17-alfa-hidroksilaz eksikliği tedavisini 
kavrama
17-beta-hidroksilaz eksikliğini tanımlama
17-beta-hidroksilaz eksikliği klinik 
özelliklerini kavrama
17-beta-hidroksilaz eksikliği tanı testlerini 
kavrama
17-beta-hidroksilaz eksikliği tedavisini 
kavrama
Androjen ve estrojen salgılayan adrenal 
tümörleri tanımlama
Androjen ve estrojen salgılayan adrenal 
tümörlerin klinik özelliklerini kavrama
Androjen ve estrojen salgılayan adrenal 
tümörlerin tanı testlerini kavrama
Androjen ve estrojen salgılayan adrenal 
tümörlerin tedavisini kavrama
Primer kortizol direnci sendromunu 
tanımlama
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Primer kortizol direnci sendromunun klinik 
özelliklerini kavrama
Primer kortizol direnci sendromunun tanı 
testlerini kavrama
Primer kortizol direnci sendromunun 
tedavisini kavrama

Glukokortikoid Fazlalığı (Cushing 
Sendromu)

Glukokortikoid hormonların sentez, işlev ve 
metabolizmasını kavrama
Cushing Sendromunu tanımlama

Cushing Sendromu yapan nedenleri sıralama
Cushing Sendromu klinik özelliklerini 
kavrama
Cushing Sendromu laboratuar özelliklerini 
kavrama
Cushing sendromu tanı testlerini kavrama
Cushing Sendromu ayırıcı tanısını kavrama
Cushing Sendromu ayırıcı tanısında 
kullanılan testleri kavrama
Cushing Sendromu tedavisini kavrama

Psödohiperaldosteronizm Psödohiperaldosteronizmi tanımlama
Psödohiperaldosteronizme yol açan 
nedenleri sıralama
11-beta-hidroksisteroid dehidrogenaz 
eksikliğini tanımlama
11-beta-hidroksisteroid dehidrogenaz 
eksikliği klinik özelliklerini kavrama
11-beta-hidroksisteroid dehidrogenaz 
eksikliği tanı testlerini kavrama
11-beta-hidroksisteroid dehidrogenaz 
eksikliği tedavisini kavrama
Kronik licorice kullanımına bağlı gelişen 
hipertansiyonu tanımlama

Kronik licorice kullanımına bağlı gelişen 
hipertansiyonun klinik özelliklerini kavrama
Kronik licorice kullanımına bağlı gelişen 
hipertansiyonun tanı testlerini kavrama
Kronik licorice kullanımına bağlı gelişen 
hipertansiyonun tedavisini kavrama
Liddle Sendromunu tanımlama
Liddle Sendromunun klinik özelliklerini 
kavrama
Liddle Sendromunun tanı testlerini kavrama
Liddle Sendromunun tedavisini kavrama
Mineralokortikoid reseptör mutasyonlarını 
tanımlama
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Mineralokortikoid reseptör mutasyonlarının 
klinik özelliklerini kavrama
Mineralokortikoid reseptör mutasyonlarının 
tanı testlerini kavrama
Mineralokortikoid reseptör mutasyonlarının 
tedavisini kavrama

Tip II psödohipoaldosteronizm (Arnold-
Healy-Gordon Sendromu)

Tip II psödohipoaldosteronizmi (Arnold-
Healy-Gordon Sendromu) tanımlama
Tip II psödohipoaldosteronizmi (Arnold-
Healy-Gordon Sendromu) klinik 
özelliklerini kavrama
Tip II psödohipoaldosteronizmi (Arnold-
Healy-Gordon Sendromu) tanı testlerini 
kavrama
Tip II psödohipoaldosteronizmi (Arnold-
Healy-Gordon Sendromu) tedavisini 
kavrama

Katekolamin fazlalığı
Katekolaminlerin sentez, metabolizma ve 
etkilerini kavrama
Katekolamin reseptörleri tiplerini ve alt-
tiplerini kavrama
Hipertansiyona yol açan adrenal medulla 
hastalıklarını kavrama
Katekolamin salgılayan tümörleri sıralama
Katekolamin fazlalığına bağlı gelişen 
hipertansiyonun patogenezini kavrama
Nöroblastoma, ganglionöroma ve 
ganglionöroblastomanın fizyolojisini 
kavrama
Nöroblastoma, ganglionöroma ve 
ganglionöroblastomanın klinik özelliklerini 
kavrama
Nöroblastoma, ganglionöroma ve 
ganglionöroblastomanın tanı testlerini 
kavrama
Nöroblastoma, ganglionöroma ve 
ganglionöroblastomanın görüntüleme 
yöntemlerini kavrama
Nöroblastoma, ganglionöroma ve 
ganglionöroblastomanın tedavisini kavrama
Feokromositoma ve paraganglioma 
fizyolojisini kavrama
Feokromositoma ve paragangliomaların 
salgıladığı diğer peptidleri sıralama
Feokromositoma ve paragangliomaların 
salgıladığı diğer peptidlerle klinik bulguları 
ilişkilendirme
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Feokromositoma ve paragangliomaların 
salgıladığı diğer peptidler ile ilişkili klinik 
tabloları kavrama
Feokromositoma ve paraganglioma klinik 
özelliklerini kavrama
Feokromositoma ve paraganglioma tanı 
testlerini kavrama
Feokromositoma ve paraganglioma ayırıcı 
tanısında yer alan koşulları kavrama
Feokromositoma ve paraganglioma 
görüntüleme testlerini kavrama
Feokromositoma ve paraganglioma 
tedavisini kavrama
Feokromositoma ve paraganglioma ile 
ilişkili genetik sendromları kavrama
Malign feokromositoma ve paraganglioma 
klinik, tanı, ayırıcı tanı ve tedavisini 
kavrama

Hipertansiyona yol açan diğer hormon 
sistemleri

Hiperinsülineminin neden olduğu durumları 
kavrama
Hiperinsülinemi ile hipertansiyon ilişkisini 
kavrama
Natriüretik peptidlerin sentez, işlev ve 
metabolizmalarını kavrama
Nitrik oksit sentez, işlev ve metabolizmasını 
kavrama
Endotelin sentez, işlev ve metabolizmasını 
kavrama
Kallikrein-kinin sistemini kavrama

Endokrin ve Metabolizmanın Diğer 
Hastalıkları Püberte ve bozuklukları Tanısını koyar, tedavisini düzenler Püberte fizyolojisini anlar

Püberte prekoks tanısı koyar
Püberte prekoks tedavisini düzenler
Gecikmiş Püberte tanısı koyar
Gecikmiş Püberte tedavisini düzenler

Paraneoplastik sendromlar Maligniteye bağlı hiperkalsemi tanısı koyar
Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisini 
düzenler
Ektopik cushing send tanısı koyar
Ektopik cushing send tedavisini düzenler
Uygunsuz ADH send tanısı koyar
Uygunsuz ADH send tedavisini düzenler
Onkojenik osteoplazi tanısı koyar
Onkojenik osteoplazi tedavisini düzenler

Cinsiyet belirlenmesi ve farklılaşmasında 
bozukluklar Normal cinsiyet farklılaşmasını öğrenir
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Kadında anormal cinsel farklılaşmayı tanır
Kadında anormal cinsel farklılaşma 
tedavisini düzenler
Erkekte anormal cinsel farklılaşmayı tanır
Erkekte anormal cinsel farklılaşma 
tedavisini düzenler

Beslenme bozuklukları ve vitamin 
eksiklikleri Protein enerji malnutrisyonu tanısı koyar

Protein enerji malnutrisyonu tedavisi yapar
Vitamin eksiklerinin tanısını koyar
Vitamin eksiklerini tedavi eder

Sıvı-elektrolit dengesi ve bozuklukları
Hiponatremi, hipernatremi ayırıcı tanısını 
yapar
Hiponatremi, hipernatremi tedavisini yapar
Hipokalemi, hiperkalemi ayırıcı tanısını 
yapar
Hipokalemi, hiperkalemi tedavisini yapar
Hipokalsemi, hiperkalsemi ayırıcı tanısını 
yapar
Hipokalsemi, hiperkalsemi tedavisini yapar
Hipofosfatemi, hiperfosfatemi ayırıcı 
tanısını yapar
Hipofosfatemi, hiperfosfatemi tedavisini 
yapar
Hipomagnesemi, hipermagnesemi ayırıcı 
tanısını yapar
Hipomagnesemi, hipermagnesemi tedavisini 
yapar
Hipokloremi, hiperkloremi ayırıcı tanısını 
yapar
Hipokloremi, hiperkloremi tedavisini yapar

Diğer Glikojen depo hastalıkları
Endokrin miyopatiler
Porfiriler
Gut

Endokrin Acil
Endokrin Aciller Miksödem koması Miksödem komasını tanımlama

Miksödem komasının klinik özelliklerini 
kavrama
Miksödem komasının laboratuar bulgularını 
kavrama
Miksödem komasının tedavisini kavrama
Miksödem komasının komplikasyonlarını 
kavrama

Tiroid fırtınası Tiroid fırtınasını tanımlama
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Tiroid fırtınasının klinik özelliklerini 
kavrama
Tiroid fırtınasının laboratuar bulgularını 
kavrama
Tiroid fırtınasının tedavisini kavrama
Tiroid fırtınasının komplikasyonlarını 
kavrama

Tirotoksik periyodik paralizi Tirotoksik periyodik paraliziyi tanımlama
Tirotoksik periyodik paralizinin klinik 
özelliklerini kavrama
Tirotoksik periyodik paralizinin laboratuar 
bulgularını kavrama
Tirotoksik periyodik paralizinin tedavisini 
kavrama
Tirotoksik periyodik paralizinin 
komplikasyonlarını kavrama

Akut adrenokortikal yetersizlik Akut adrenokortikal yetersizliği tanımlama
Akut adrenokortikal yetersizliğin klinik 
özelliklerini kavrama
Akut adrenokortikal yetersizliğin laboratuar 
bulgularını kavrama
Akut adrenokortikal yetersizliğin tedavisini 
kavrama
Akut adrenokortikal yetersizliğin 
komplikasyonlarını kavrama

Pituiter apopleksi Pituiter apopleksiyi tanımlama
Pituiter apopleksinin klinik özelliklerini 
kavrama
Pituiter apopleksinin laboratuar bulgularını 
kavrama
Pituiter apopleksinin tedavisini kavrama
Pituiter apopleksinin komplikasyonlarını 
kavrama

Hipoglisemi Hipoglisemiyi tanımlama
Hipogliseminin klinik özelliklerini kavrama
Hipogliseminin laboratuar bulgularını 
kavrama
Hipogliseminin tedavisini kavrama

Hipogliseminin komplikasyonlarını kavrama
Hipoglisemik koma Hipoglisemik komayı tanımlama

Hipoglisemik komanın klinik özelliklerini 
kavrama
Hipoglisemik komanın laboratuar 
bulgularını kavrama
Hipoglisemik komanın tedavisini kavrama
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Hipoglisemik komanın komplikasyonlarını 
kavrama

Diyabetik ketoasidoz Diyabetik ketoasidozu tanımlama
Diyabetik ketoasidozun klinik özelliklerini 
kavrama
Diyabetik ketoasidozun laboratuar 
bulgularını kavrama
Diyabetik ketoasidozun tedavisini kavrama
Diyabetik ketoasidozun komplikasyonlarını 
kavrama

Diyabetik nonketotik hiperozmolar koşul
Diyabetik nonketotik hiperozmolar koşulu 
tanımlama
Diyabetik nonketotik hiperozmolar koşulun 
klinik özelliklerini kavrama
Diyabetik nonketotik hiperozmolar koşulun 
laboratuar bulgularını kavrama
Diyabetik nonketotik hiperozmolar koşulun 
tedavisini kavrama
Diyabetik nonketotik hiperozmolar koşulun 
komplikasyonlarını kavrama

Laktik asidoz Laktik asidozu tanımlama
Laktik asidozu klinik özelliklerini kavrama
Laktik asidozun laboratuar bulgularını 
kavrama
Laktik asidozun tedavisini kavrama
Laktik asidozun komplikasyonlarını 
kavrama

Hiperkalsemik kriz Hiperkalsemik krizi tanımlama
Hiperkalsemik krizin klinik özelliklerini 
kavrama
Hiperkalsemik krizin laboratuar bulgularını 
kavrama
Hiperkalsemik krizin tedavisini kavrama
Hiperkalsemik krizin komplikasyonlarını 
kavrama

Akut hipokalsemi Akut hipokalsemiyi tanımlama
Akut hipokalseminin klinik özelliklerini 
kavrama
Akut hipokalseminin laboratuar bulgularını 
kavrama
Akut hipokalseminin tedavisini kavrama
Akut hipokalseminin komplikasyonlarını 
kavrama

Hiponatremi Hiponatremiyi tanımlama

Hiponatreminin klinik özelliklerini kavrama
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Hiponatreminin laboratuar bulgularını 
kavrama
Hiponatreminin tedavisini kavrama
Hiponatreminin komplikasyonlarını 
kavrama

Diabetes İnsipidus Diabetes İnsipidusu tanımlama
Diabetes İnsipidusun klinik özelliklerini 
kavrama
Diabetes İnsipidusun laboratuar bulgularını 
kavrama
Diabetes İnsipidusun tedavisini kavrama

Endokrin Hastanın Perioperatif 
Değerlendirilmesi
Geriatrik Endokrinoloji
Genetik Geçişli ve Sporadik Endokrin 
Tümörler Endokrin Neoplazi (MEN) Tip 1 Tanımını yapar ve sıklığını kavrar.

Klinik belirti ve bulgular

Paratiroid tümörleri (primer 
hiperparatiroidi)nin klinik belirti ve 
bulgularını tanır ve değerlendirir.
Pankreas tümörlerinin klinik belirti ve 
bulgularını tanır ve değerlendirir.
Hipofiz tümörlerinin klinik belirti ve 
bulgularını tanır ve değerlendirir.
Diğer ilişkili tümörlerin klinik belirti ve 
bulgularını tanır ve değerlendirir.

Moleküler genetik ve taramayı kavrar ve 
uygular
Laboratuar incelemelerini yapar ve 
değerlendirir.
Tanı ve ayırıcı tanısını yapar
Tedaviyi düzenler, takibini yapar ve 
prognozu değerlendirir.

Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) Tip 2 Tanımını yapar ve sıklığını kavrar.

Klinik belirti ve bulgular
Tiroid medüller karsinomunun klinik belirti 
ve bulgularını tanır ve değerlendirir.
Feokromositomanı klinik belirti ve 
bulgularını tanır ve değerlendirir.
Primer hiperparatiroidinin klinik belirti ve 
bulgularını tanır ve değerlendirir.

Moleküler genetik ve taramayı kavrar ve 
uygular
Laboratuar incelemelerini yapar ve 
değerlendirir
Tanı ve ayırıcı tanısını yapar
Tedaviyi düzenler, takibini yapar ve 
prognozu değerlendirir.
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Gastrointestinal Hormonlar ve Tümör 
Sendromları Fizyolojiyi kavrar

Nöroendokrin tümörler

Gastrinoma (Zollinger-Ellison 
sendromu:Tanım, patoloji ve patogenezini 
kavrar, laboratuar testlerini yapar ve 
değerlendirir, tanı ve ayırıcı tanısını yapar.
VIPoma (WDHA sendromu, pankreatik 
kolera): Tanım, patoloji ve patogenezini 
kavrar, laboratuar testlerini yapar ve 
değerlendirir, tanı ve ayırıcı tanısını yapar.
Glukagonoma: Tanım, patoloji ve 
patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar.
Somatostatinoma: Tanım, patoloji ve 
patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar.
Diğer hormonlar ve malignite
PPoma’ nin tanım, patoloji ve patogenezini 
kavrar, laboratuar testlerini yapar ve 
değerlendirir, tanı ve ayırıcı tanısını yapar.
Nörotensinomanın tanım, patoloji ve 
patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar.
Enteroglukagonomanın tanım, patoloji ve 
patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar.

Nöroendokrin tümörlerin tedavisini 
düzenler, takibini yapar ve prognozu 
değerlendirir.

Karsinoid Sendrom Tanımını yapar ve sıklığını kavrar.
Patoloji ve patogenezini kavrar.
Klinik belirti ve bulguları tanır ve 
değerlendirir
Laboratuar incelemelerini yapar ve 
değerlendirir.
Tanı ve ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini düzenler, takibini yapar ve 
prognozu değerlendirir
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Ektopik Hormon Sendromları

Ektopik adrenokortikotrop hormon (ACTH) 
sendromu: Tanım ve patogenezini kavrar, 
laboratuar testlerini yapar ve değerlendirir, 
tanı ve ayırıcı tanısını yapar, tedavisini 
düzenler, takibini yapar ve prognozu 
değerlendirir.
Ektopik kortikotropin serbestleştirici 
hormon (CRH) sendromu:Tanım ve 
patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar, tedavisini düzenler, takibini 
yapar ve prognozu değerlendirir.
Uygunsuz antidiüretik hormon (ADH) 
salgılanması sendromu:Tanım ve 
patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar, tedavisini düzenler, takibini 
yapar ve prognozu değerlendirir.
Maligniteye bağlı humoral 
hiperkalsemi:Tanım ve patogenezini kavrar, 
laboratuar testlerini yapar ve değerlendirir, 
tanı ve ayırıcı tanısını yapar, tedavisini 
düzenler, takibini yapar ve prognozu 
değerlendirir.
Ektopik büyüme hormonu serbestleştirici 
hormon (GHRH) sendromu:Tanım ve 
patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar, tedavisini düzenler, takibini 
yapar ve prognozu değerlendirir.
Onkolojik osteomalasi:Tanım ve 
patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar, tedavisini düzenler, takibini 
yapar ve prognozu değerlendirir.
Adacık hücre dışı tümör 
hipoglisemisi:Tanım ve patogenezini kavrar, 
laboratuar testlerini yapar ve değerlendirir, 
tanı ve ayırıcı tanısını yapar, tedavisini 
düzenler, takibini yapar ve prognozu 
değerlendirir.
Diğer hipofiz ektopik hormon 
sendromları:Tanım ve patogenezini kavrar, 
laboratuar testlerini yapar ve değerlendirir, 
tanı ve ayırıcı tanısını yapar, tedavisini 
düzenler, takibini yapar ve prognozu 
değerlendirir.
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Ektopik barsak hormon sendromları:Tanım 
ve patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar, tedavisini düzenler, takibini 
yapar ve prognozu değerlendirir.

Endokrinolojide Otoimmünite
Temel İmmün Sistem Elemanları ve İmmün 
Mekanizmalar

İmmün tanınma ve immün cevap 
fizyolojisini kavrar
İmmün tolerans T hücre toleransını kavrar

B hücre toleransı kavrar
Otoimmünitede Yer Alan Faktörler Genetik faktörleri öğrenir

Çevresel faktörler öğrenir
Tek Endokrin bezi Tutan Otoimmün 
Sendromlar Tiroid otoimmünitesini kavrar

Tip 1 diyabette otoimmüniteyi kavrar

Diğer otoimmün endokrinopatiler

Otoimmün adrenal yetmezlik (otoimmün 
adrenalitis) : Tanım, patoloji ve patogenezini 
kavrar, laboratuar testlerini yapar ve 
değerlendirir, tanı ve ayırıcı tanısını yapar, 
tedavisini düzenler, takibini yapar ve 
prognozu değerlendirir.
Otoimmün ooforit ve orşit: Tanım, patoloji 
ve patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar, tedavisini düzenler, takibini 
yapar ve prognozu değerlendirir.
Otoimmün hipofizit: Tanım, patoloji ve 
patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar, tedavisini düzenler, takibini 
yapar ve prognozu değerlendirir.
Otoimmün hipoparatiroidi: Tanım, patoloji 
ve patogenezini kavrar, laboratuar testlerini 
yapar ve değerlendirir, tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar, tedavisini düzenler, takibini 
yapar ve prognozu değerlendirir.

Otoimmün Poliglandüler Sendromlar (OPS) Tanımını yapar
Patofizyolojisini kavrar
Sınıflandırmayı yapar
Klinik belirti ve bulguları tanır ve 
değerlendirir
Laboratuar incelemelerini yapar ve 
değerlendirir.
Tanı ve ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini düzenler, takibini yapar ve 
prognozu değerlendirir
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POEMS Sendromu (Osteosklerotik 
Miyeloma): Tanım, patoloji ve patogenezini 
kavrar, laboratuar testlerini yapar ve 
değerlendirir, tanı ve ayırıcı tanısını yapar, 
tedavisini düzenler, takibini yapar ve 
prognozu değerlendirir.

AKADEMİK: Araştırma Görevleri
İçeriği sorumlu öğretim üyesince 
belirlenecektir Tezi dışında bir araştırma projesini yürütür. Planlar.

Uygular.
Makale haline dönüştürür.

Takip ettiği iki vakayı literatür verileri 
ışığında bilimsel makale haline getirir. Takip ve tedavideki önerilerini belirler.

Yılda en az bir bilimsel kongreye katılır.

Eğitimi süresince en az iki sözlü/yazılı 
bildiri ile ulusal/uluslararası toplantılara 
katılır.

Bilim Dalı içinde yılda en az iki kez 
sorumlu ögretim üyesi rehberliğinde 
seminer/bilimsel makale hazırlar ve sunar.

KLİNİK: Yatan Hasta Görevleri HASTA KABUL
Poliklinik kaydı, yatış kararı, karantina 
(hastane ana) kaydı, yatış işlemleri

ANAMNEZ
FİZİK MUAYENE
ÖN TANI

BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU 
TANZİMİ

Hastaneye yatış kararı, tetkik ve tedavi ile 
ilgili gereklilikler, hastaya ait 
yükümlülükler, olası risk ve 
komplikasyonları içeren bilgilendirilmiş 
olur formu düzenlenerek hasta, hasta yakını, 
şahit ve bilgilendirmeyi yapan tarafından 
imzalanır, bir kopyası hastaya verilir.
Hastanede yatış sürecinde yeni koşulların 
gelişimi halinde ek form düzenlenerek imza 
altına alınır.

TETKİK PLANLAMASI

Ön tanıyla gerekli görülerek planlanan statik 
ve dinamik laboratuvar ve görüntüleme 
tetkikleri yapılır. Sonuçlara göre gerekli 
görülen ek tetkikler planlanır.

KONSÜLTASYONLAR

Ön tanıyla gerekli görülerek planlanan 
konsültasyonlar yapılır. Sonuçlara göre 
gerekli görülen ek konsültasyonlar planlanır.

TANI

Kesin tanı sonrası ön tanılarda beklenmeyen 
ek tanılara varıldığında gerekli görülen ek 
tetkik ve konsültasyonlar planlanır.
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DİYET

Varılan tanılar ve yapılacak tetkikler için 
gerekli diyet uygulaması ve diyet uzmanı 
işbirliği sağlanır.

TEDAVİ
Tanıya uygun tedavi planlanır, uygulanır ve 
izlenir.

TAKİP

Hemşire bakım ve takibi - Rutin görevler 
dışında, verilen program çerçevesinde 
bakım, vital parametrelerin (ateş, kan 
basıncı, nabız, dışkılama, alınan sıvı, 
çıkartılan sıvı vb) takibi ve tadavi 
uygulaması.
Yandal Asistan Viziti - Günde en az iki kez.
Yandal Uzman Viziti - Günde en az iki kez, 
yan dal asistanları ile birlikte.
Öğretim Üyesi Viziti - Günde en az bir kez, 
yandal uzman ve asistanları ile birlikte.

EĞİTİM

Tanı, Tedavi ve Takiple ilgili hasta eğitimi 
hastanedeki yatış süresince, yeterliliğine 
karar verilene kadar, yetkili sosyal hizmet 
uzmanı, diyet uzmanı, psikolog, hemşire ve 
doktor tarafından sağlanır.

HASTANE ÇIKIŞI (TABURCULUK)
Kesin tanısı ile diyet ve tedavisi düzenlenen 
hastaya ayrıntılı epikriz verilir.
Tedavi ile ilgili sağlık kurulu raporu 
gerekiyorsa düzenlenir.
Poliklinik takipleri ile ilgili program 
düzenlenir.

KLİNİK: Ayaktan Hasta Görevleri

KLİNİK: Konsültasyon Görevleri Acil İlk değerlendirme
Hastayı konsültasyon davetini alır almaz en 
kısa zamanda görmek
Hastadan ve hasta yakınlarından anamnez 
almak
Hastanın öz ve soy geçmişini 
değerlendirmek
Hastanın sistem sorgusunu yapmak
Hastayı detaylı bir şekilde muayene etmek

Tanı, ön tanı, öneriler Tanı ve ön tanıları belirleyerek kaydetmek
Tanı ve ön tanıları ekiple tartışmak
Önerileri açık ve öz bir şekilde düzenlemek
Önerileri hem konsültasyon kağıdına 
yazmak hem de ekiple sözel olarak 
tartışmak

Tedavi Tedaviyi ekiple birlikte düzenlemek
Primer takip eden ekiple konuşmadan order 
yazmamak

Kliniğe yatırma veya takip
Uzun araştırma ya da tedavi gereken 
hastaları kliniğe yatırmak
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yatırılması gereken hastaları ekibe 
bildirmek
Kliniğe yatırılması gereken hastalar için 
gerekli girişimlerde bulunmak

Klinikler arası İlk değerlendirme
Hastayı konsültasyon davetini alır almaz en 
kısa zamanda görmek
Hastadan ve hasta yakınlarından anamnez 
almak
Hastanın öz ve soy geçmişini 
değerlendirmek
Hastanın sistem sorgusunu yapmak
Hastayı detaylı bir şekilde muayene etmek

Tanı, ön tanı, öneriler Tanı ve ön tanıları belirleyerek kaydetmek
Tanı ve ön tanıları ekiple tartışmak
Önerileri açık ve öz bir şekilde düzenlemek
Önerileri hem konsültasyon kağıdına 
yazmak hem de ekiple sözel olarak 
tartışmak

Tedavi Tedaviyi ekiple birlikte düzenlemek
Primer takip eden ekiple konuşmadan order 
yazmamak

Kliniğe yatırma veya takip
Uzun araştırma ya da tedavi gereken 
hastaları kliniğe yatırmak
Yatırılması gereken hastaları ekibe 
bildirmek
Kliniğe yatırılması gereken hastalar için 
gerekli girişimlerde bulunmak
Kliniğe alınması gerekmeyen hastaları 
günlük takip etmek

İdari ve Hukuki Görevler
İçeriği sorumlu öğretim üyesince 
belirlenecektir

Eğitim Görevleri

İletişim ve Tıbbi Etik Görevleri
İLETİŞİM BİLGİLERİNİN 
BELİRLENMESİ ve DAĞITIMI

Tüm klinik çalışanlarının ve idari kadronun 
(Yardımcı hizmetli, Sosyal hizmet uzmanı, 
Diyet uzmanı, Hastane müdür yardımcısı, 
Hastane müdürü, Başhekim yardımcısı, 
Başhekim, Hemşire, Asistan Dr., Uzman 
Dr., Öğretim Üyesi) adres ve 24 saat direkt 
ulaşılabilir telefonlarının belirlenerek tüm 
ekibe bildirilmesi.
Mezuniyet Sonrası Kurs Bilgilerinin 
Aktarımı ve Katılım Sağlanması
Kongre Bilgilerinin Aktarımı ve Katılım 
Sağlanması

Deeontolojij Sosyal İletişimim Geliştirilmesi
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TIBBİ ETİK GÖREVLER
Tıbbi Etik Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve 
Yönergelerinin Tanınması
İyi Klinik Uygulamalar ve İyi Laboratuvar 
Uyulamaları Kılavuzlarının Tanınması
Dünya Tıp Birliğ Helsinki Bildirgesi ve 
Güncel Versiyonlarının Tanınması
Mesleki Uygulamalarda Etik Yaklaşımın 
Geliştirilmesi
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