
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu 

Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde I. Dönem TUKMOS komisyonlarını oluşturmuştur. 15 Ocak 2010 

ile 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında bu komisyon marifetiyle yürütülen çalışmaların sonuçları bir öneri ve taslak niteliğinde olmak kaydı ile 

aşağıda bulunmaktadır. 
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ÖNSÖZ 

Müfredatın uluslararası düzeyde ve ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak uzmanların yetişmesine aracı olacağını umuyor bu imkanı sağlayan 

Sağlık Bakanlığımıza teşekkürü borç biliyoruz.  

Ancak aşağıda belirttiğimiz sakınca göz önüne alınarak sunduğumuz önerinin dikkate alınmasını rica ediyoruz.  Tıpta ve diş hekimliğinde 

uzmanlık eğitimi yönetmeliğinde çıkan rotasyon süreleri komisyonumuzun Ocak 2010 da yaptığı toplantıda önerileri dışındadır.  Farklı uzmanlık 

dallarından gelen yan dal uzmanlık öğrencilerinin “İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları” bilim dalında geçirecekleri sürenin standart olması 

müfredatın eşit olarak ve aksamadan uygulanabilmesi için elzemdir. Bu nedenle hazırlanan müfredat haritası ve rotasyon sürelerinde 

komisyonun Ocak 2010 da ki önerilerine sadık kalınmıştır.  

Yönetmeliğin şu andaki hali ile,  iç hastalıkları uzmanlarına göre dermatoloji ve göğüs hastalıkları uzmanları bilim dalında 6 ay daha kısa süre ile 

eğitim görmektedir.  İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları uzmanlarının iç hastalıkları eğitimi almaları gereklidir.  Üstelik temel dal eğitimi sırasında 

bu eğitimi diğerlerine göre eksik alan dermatoloji uzmanlarının yan dal eğitimi sırasında bu eksiği kapatmaları düşüncesi ile tarafımızdan bu 

daldan gelenlere 1 yıl iç hastalıkları rotasyonu önerilmiştir.  

Allerjik ve immünolojik hastalıklar birden fazla organ ve dokuyu tutan ve yaşamı tehdit edici sonuçlara yol açabilen sistemik hastalıklardır. 

İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları yan dalı uzmanı olan bir hekimin bir yıl iç hastalıkları eğitimi almış olması beklenir. Göğüs hastalıkları uzmanı 

eğitimi sırasında 6 ay bu eğitimi aldığında yan dal sırasında 6 ay iç hastalılarında bulunmalıdır. Dermatoloji uzmanı ana dal eğitiminde 3 ay iç 

hastalıklarında bulunduğundan yan dal eğitiminde 9 ay iç hastalıkları eğitimi almalıdır. Bu süreler   İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları biriminde 

geçecek olan 30 aylık süreyi kısaltmamalıdır.  
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1. GİRİŞ 
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2. DAYANAK 

 

 

a. Müfredatın Amacı 

Müfredat kuramsal ve uygulama açısından uluslararası düzeyde ülkemizin gereksinimlerini karşılamak için  “immunoloji 

ve alerji” yan dal uzmanı yetiştirmek için hazırlanmıştır. 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Uluslar arası ve ulusal uzmanlık derneklerinin, uzmanlık yeterlilik kurullarının önerileri, konusunda bilinen yurtdışı 

ünitelerin uygulamaları, tüm  kurulu bilim dallarının güncel uygulamaları ve  ülkemizin gereksinimleri göz anına alınıp 

kurulca tartışılarak yüz yüze toplantı ve dijital ortamda tartışma ile hazırlanmıştır.  

c. Müfredat Haritası  

        6 ay   33 ay 

 

 

 

 

 

      36 ay  

 

 

 

 

 

      9 ay     33 ay  

 

Göğüs hastalıkları 

Ana dalı uzmanlığı 

 

İç hastalıkları (3 

ay)   ve 

romatoloji 

rotasyonu (3 ay)  

 

İmmunoloji ve alerji hastalıkları 

ve dermatoloji rotasyonu(3 ay) 

İç hastalıkları  

Ana dalı uzmanlığı 

 

 

Tez savunması ve 

bilim sınavı 

 

İmmunoloji ve alerji hastalıkları , 

dermatoloji rotasyonu(3 ay) Göğüs 

hastalıkları rotasyonu ( 3 ay) 

Tez savunması ve 

bilim sınavı 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

TC Sağlık bakanlığı’nca  kabul edilmiş İç hastalıkları, Göğüs hastalıkları ve Dermatoloji uzmanlığı belgesine sahip 

olmak.  

e. Asistanlık Süresi 

Asistanlık süresi 3 yıldır. Bu süre içinde 6 ay zorunlu rotasyonları ( kökene göre değişmekle birlikte 3 ay dermatoloji, 3 ay iç 

hastalıkları ve 3  ay göğüs hastalıkları)  vardır. Kalan 30 aylık süre  “immunoloji ve alerji bilim dalı ” ‘nda geçer. 

( Bakanlıkça yayınlanan tıp da ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğine göre dermatoloji ve göğüs hastalıkları 

uzmanlarına 6 ay zorunlu iç hastalıkları rotasyon konulmuştur.   Bu komisyonca önerilen “immunoloji ve alerji bilim dalı ”nda ki eğitim 

süresini kısaltmaktadır. İç hastalıkları kökenli asistanlar diğer uzmanlara göre 6 ay daha fazla bilim dalında kalırken, diğer uzmanların 

eğitimleri eksik kalmaktadır)  

               

f. Yan Dallar 

 

Dermatoloji 

Ana dalı uzmanlığı 

 

 

İç hastalıkları (6 ay)   ve 

romatoloji rotasyonu (3 

ay)  

 

İmmunoloji ve alerji hastalıkları , 

Göğüs hastalıkları rotasyonu ( 3 ay) 
Tez savunması ve 

bilim sınavı 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 8/40 9/49



 

9 

9 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 

 

 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

 

 

 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

Kuramsal dersler ,literatür değerledirme ve sunumu, araştırma teknikleri eğitimi, araştırma dizaynı, araştırma yapma, değerlendirme, sunma 

(yayın). İstatistik değerlendirme eğitimi. 

Laboratuar ve klinik pratik eğitimi. 
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6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Portföy 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Eğitim verenler; üniversitede “alerji ve klinik immünoloji yan dal 

uzmanlığı” olan profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, 

eğitim hastanelerinde de klinik şefi, şef muavini ve baş asistandır. Eğitim 

veren birimde en az biri  “eğitici eğitimi” almış olan iki eğiticinin olması 

gereklidir. Eğiticilerden en az birinin yan dal uzmanlığı sonrasında en az 

iki yıl bir eğitim kurumunda çalışmış olması gerekir.  

Fiziksel  

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

Alerji laboratuarı ( İnvivo) : 

   Alerji deri testleri ( Prick, intradermal ve yama)* 

   Provokasyon testleri ( İlaç, besin)* 

   Nazal ve periferik yayma ( mikroskop, uygun boyalar)* 

Solunum laboratuarı  
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  Spirometre** 

  Egzersiz provokasyon testi** 

  Reversibilite testi** 

    Non spesifik provokasyon testi**  

   Rhinomanometri** 

    Arter Kan gazı** 

Alerji- immunoloji laboratuarı (invitro) 

    Ig ve benzeri ölçümler için ELISA/RAST/ IMMUNOCAP    olanağı ** 

   Akım sitometre*** 

İmmunoterapi ünitesi: 

Acil müdahale kiti (Ambu, laringoskop, yeniden canlandırma ilaçları, ağız 

yolu) 

Nebülizatör ve oksijen donanımı 

Yoğun bakım ünitesi: 

İnvazif ve non invazif solunum desteği  olanağı 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 11/40 12/49



 

12 

12 

Yataklı servis: 

Bilim dalının kullanabileceği en az 5 yatak**** 

*Bilim dalında olmalıdır. 

** Bilim dalının bağlı olduğu kurumda bulunmalıdır 

*** Bilim dalının bağlı olduğu kurumda yoksa yönlendirilecek 

ünite bildirilmelidir 

**** Bilim dalı bağlı olduğu kurumun başka dallara ait  

yataklarını kullanabilir 

  Eğitim programında yer alan yan dal asistanının yapması gereken 

uygulamalar kendi merkezinde yapılamıyorsa, yapılan diğer merkezlere 

gönderilerek eğitiminin tamamlanması gereklidir. 

 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) 

a) Poliklinik  hastası  ; 1000 /yılda 

b) Prick deri testi;    100 hasta/yılda 

c) İntradermal test; 50 hasta /yılda 

d) Yama testi ; 20 hasta/ yılda 
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e) Besin Provakasyon testi; 10/yılda 

f) İlaç provakasyon testi; 50/yılda 

g) Allerjen provakasyon testleri (BPT/Nazal Prov/Konj.Prov.); 20 

hasta/yılda 

h) SFT :   200 hasta/yılda Seminer; 2 /yılda (dersler hariç) 

i) İmmünoterapi (uygulama ve takip) ;  10 yeni hasta /yılda 

j) Desensitizasyon:  10 hasta/3 yılda 
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

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

2. Tez savunma sınavı : Eğitim süreci sonunda 

3. Bilim sınavı :  Eğitim süreci sonunda 

ii. Karne ( ek 1 olarak sunulmuştur) 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

i. Bilim sınavı öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlaması beklenir.  

Seminer; 2 /yılda (dersler hariç) 

Literatür; 15/yılda  

Kongre, sempozyum katılımı;   3 / 3 yıl içinde 

Tez dışı araştırma;   1 /3 yıl içinde  

Mezuniyet sonrası kurslara katılımı ; 3 /  3 yılda 
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İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI 

 

ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI VE KARNESİ 

 

 

------------------------------------------------------ 

Eğitim alanın adı ve soyadı:………………………… 

Eğitim veren yerin adı ve adresi:………………….. 

Eğitimin başladığı tarih:……../……../……… 

Eğitimin bitiş tarihi:    ……../……../………. 
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  İÇİNDEKİLER   

1. Uzmanlık tanımı  ve süresi  

2. Eğitim kurumunda olması gereken temel (en az) şartlar ve gereksinimler 

  3.   Amaç ve hedefler 

  4.   Eğitim sürecinin temel gereksinimleri 

  5.   Öğrenim Hedefleri 

         A. BİLGİ HEDEFLERİ 

         B. BECERİ HEDEFLERİ 

         C.TUTUM HEDEFLERİ 

  6. Eğitim sürecinde yapması gereken uygulamaların minumum sayıları 

  7.  Rotasyonlar ve öğrenme hedefleri 

  8.  Ölçme ve değerlendirme 

  9.  Sunduğu makale ve seminerler 

10. Bildiri ve yayınları 

11.  Katıldığı kurslar, bilimsel toplantılar ve kongreler 

12. Kaynaklar 
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1. Uzmanlık Tanımı  ve Süresi  

 ‘’İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları’’ uzmanı  alerjik ve immünolojik hastlalıkların teşhis ve tedavisinde tanımlanan yeterlilik düzeyine ulaşmış bir 

uzmandır. 

Uzmanlık  süresi;  İç Hastalıkları,Göğüs Hastalıkları  uzmanları için 3 yıldır. 

Dermatoloji Uzmanları için ,bir yıl iç hastalıkları eğitimlerinden sonra uzmanlık süresi 3 yıldır. (Komisyon önerisi) 

 

 2. Eğitim kurumunda olması gereken asgari şartlar ve gereksinimler 

Eğitim verenler; üniversitede allerji ve klinik immünoji uzmanlığı olan profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, eğitim 

hastanelerinde de klinik şefi,şef muavini ve  baş asistandır. Eğitim programında yer alan yan dal asistanının yapması gereken uygulamalar kendi 

merkezinde yapılamıyorsa, yapılan diğer merkezlere giderek eğitiminin tamamlaması gereklidir. 

    3.Amaç ve hedefler 

*Allerjik  ve immunolojik hastalıklarda kanıta dayalı tanı (klinik ve laboratuar) ve tedavi prensiplerini uygulayabilecek, 

*Allerjik ve immunolojik hastalıkların önlenmesi ve rehabilitasyonu konusunda hastalara eğitim ve danışma verebilecek, 

*Kronik hasta izlenimini sabır, hoşgörü ve güven sağlayarak yürütebilecek, hasta ve aileler ile iletişim kurabilecek ve onları eğitebilecek, 

toplumu allerjik hastalıklar hakkında bilgilendirebilecek, 

*Ekip çalışması yapabilecek, gerektiğinde ekip koordinatör görevini yürütebilecek, 
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*Diğer bilim dalları ve yardımcı sağlık personeli ile etkin ve yapıcı iletişim kurabilecek, acil allerjik hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda 

bilgilendirebilecek 

*Hastaların yaşam kalitesini  yükseltmek için yeni bilgi ve teknolojik gelişmeleri  izleyen, üreten ve bunları toplumun gereksinimleri ve 

beklentileri doğrultusunda  kullanabilecek, gereğinde literatürü değerlendirebilecek , 

*Etik ve hukuksal açıdan immunoloji ve allerjik hastalıkların temel kavramlarını irdeliyebilecek, hastayı ve kendisini koruyabilecek,   

                Bilgi, beceri, tutum ve davranış biçimi kazanmış ‘’İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları’’ yan dal uzmanı yetiştirmektir.                           

   

 

4. Eğitim sürecinin temel gereksinimleri 

Uzman olabilmek için asistanların aşağıda belirtilen asgari sayıdaki uygulamaları yapması zorunludur. Kendi merkezinde yapılamayan 

uygulamalar  için rotasyona giderek eğitim ve öğrenimini tamamlamalıdır. Hazırladığı uzmanlık tezi ve sözlü/yazılı sınavda yeterli olduğu 

eğiticileri tarafından onaylandıktan sonra ‘’İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları ‘’ uzmanı olabilir. 
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  5. Öğrenim Hedefleri 

A. Bilgi Hedefleri 

I. Temel allerji ve immünoloji dersleri: 

1. İmmün sistemin hücreleri ve gelişim süreçleri, 

2. Doğal ve kazanılmış immünite, 

3. Major histokompatabilite kompleksi – moleküler yapısı ve fonksiyonlarını kavrama 

4. İmmün genetik mekanizmalar 

5. Antijen yapısı, antijen sunumu 

6. Antikor yapısı ve fonksiyonları 

7. İmmün yanıtın düzenlenmesi, 

8. T hücresi – T hücre reseptörü, aktivasyonu, 

9. B lenfosit aktivasyonu, T hücre etkileşimi,  

10. Otoimmünite, 

11. IgE yapısı, sentezi, regülasyonu, reseptörleri 

12. Kompleman sistemi 
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13. Adezyon molekülleri 

14. Sitokinler, kemokinler, büyüme faktörlerinin fonksiyonları 

15. Hipersensitivite reaksiyonları 

16. Alerjik inflamasyon – mediatörleri, effektör hücreleri 

17. Mukozal immünite 

18. Tolerans mekanizmaları  

19. Apopitozis 

II. Klinik dersler: 

A. Allerjik Hastalıklar 

1. Allerjik hastalıkların epidemiyolojisi  

2. Allerjik hastalıklarda risk faktörleri 

3. Allerjik hastalıkların genetiği.  

4.  Alerjenlerin temel özellikleri: Allerjenler,allerjen ekstreleri,tanı ve tedavideki yerleri 

5. Alerjik Hastalıklarda in vivo tanı yöntemleri ((deri testleri, SFT, provokasyon testleri ) 

6.Allerjik Hastalıkların in vitro tanı yöntemleri ( spesifik IgE, mast hücresi ve bazofil degranülasyonu,diğerleri 
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7. Alerjik rinit;  Patogenez,Tanı,Ayırıcı tanı,Tedavi 

8. Astım : Patogenez, Tanı,  Ayırıcı tanı,Tedavi 

9. Ürtiker – anjioödem 

10. Herediter anjioödem 

11. Atopik dermatit 

12. Mast hücresi hastalıkları: Ürtikeria pigmentosa,mastositozis,mast hücresi aktivasyon sendromları 

13. Besin allerjileri 

14. İlaç allerjileri 

15. Venom alerjisi 

16. Anaflaksi: Etyopatogenez,Tanı kriterleri,Tedavi 

17. Hipersensitivite pnömonileri 

18. Alerjik hastalıklarda korunma 

19.Allerjen spesifik immünoterapi; Endikasyonları,  uygulama  yöntemleri 

20. Alerjik hastalıklarda farmakoterapi 

21. Mesleksel allerjik hastalıklar 
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22. Eozinofilisi olan hastaya yaklaşım 

23. IgE yüksekliği olan hastaya yaklaşım 

 B) Klinik İmmunoloji 

1. Primer ve sekonder immün yetmezlikler 

2. Primer immün yetmezliklerde tanı ve tedavi prensipleri 

3. Sekonder immün yetmezliklerin tanı ve tedavisi 

4. Sık tekrarlayan kronik enfeksiyonlara yaklaşım 

5. Temel İmmunoloji laboratuar teknikleri ve testlerinin değerlendirilmesi 

6. İmmün yetmezlikli hastada beslenme 

7. İmmün modülasyon ve İmmünmodülatuar tedavi 

8. İmmünobiyolojik tedaviler ve yöntemleri 

9.Otoimmünite ve otoimmün hastalıklarda tanı ve ayırıcı tanı 

10.Vaskülitli hastalarda tanı ve ayırıcı tanısı 
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C) Araştırma prensipleri: 

1. Araştırmalarda etik kuralların bilinmesi 

2. Araştırma planlaması, iyi kilinik ve laboratuar uygulamaların öğrenilmesi 

3. Proje hazırlamasını öğrenme 

4. Veri analizi ve biyoistatistik temel ilkelerinin öğrenilmesi 

5. Makale yazım kurallarının bilinmesi 
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B-Beceri hedefleri: 

Temel ve Klinik Allerji Alanında 

1. Allerjik acillerde doğru tanı, hızlı ve uygun tedavi yapabilme, takip ve değerlendirme 

2. Tanı aşamasında allerji testlerine karar verebilme, uygulayabilme ve değerlendirme  

a) Allerji deri testleri: 

- Prick test ve intradermal test   

- Allerji testleri için gerekli allerjen ve ilaç dilüsyonlarını hazırlayabilme 

- Patch “yama” testi 

- Atopi patch testi   

- Besinler ile “prick to prick” testi  

- Otolog serum testi  

b) Nazal yayma yapma ve değerlendirme 

c) Solunum Fonksiyon testleri yapabilme ve yorumlayabilme,  

d) Egzersiz testleri yapabilme ve yorumlayabilme 

e) Anterior rinoskopi, rinomanometre yapabilme ve yorumlayabilme 
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f) Allerjik hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısında kullanılan görüntüleme yöntemlerini bilme ve yorumlayabilme 

g) Nonspesifik testler: 

   - Provokasyon testleri uygulaması,değerlendirmesi 

   - Nonspesifik nazal ve bronş provokasyon testi (metakolin, AMP) 

h) Allerjen spesifik provokasyon testlerini (nazal, bronşiyal, konjuktival) yapabilme ve değerlendirme; 

  -Allerjen pesifik provokasyon testleri için allerjen sulandırmalarını yapabilme 

ı) İndükte balgam alma ve değerlendirme 

 i) İlaç testleri 

  - Oral provokasyon testleri için ilaçları hazırlama ve testleri uygulayabilme, değerlendirme  

  - İlaçların parenteral formları ile deri ve provokasyon testleri yapabilme, değerlendirme  

j) Besin testleri 

  - Besinler ile oral provokasyon testleri ; Çift kör plasebo kontrollü besin yükleme testleri 

 

3. Allerjik hastalıkların tanısında uygun invitro  yöntemleri seçebilme  

a)Serolojik testler: (IgE,Spesifik IgE,..) 
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b) Hücresel testler (vücut sıvı örneklerinde eozinofil  ve diğer efektör hücreleri sayabilme) 

c) Diğer gerekli testler (Deri biyopsisi alma) 

4. Allerjen Spesifik İmmünoterapi uygulanması 

a) Allerjik spesifik immünoterapi için uygun hasta seçebilme 

b) Hastaya uygun allerjen seçimi ve dilüsyon hazırlamasını öğrenme 

c) İmmünoterapi uygulamasını yapabilme ve izleme 

5. Çevresel allerjenleri (polenler, ev tozu akarı, mantar vs.) inceleyebilme 

6. Hasta eğitimi becerileri 

a) İnhaler ilaçları kullanabilme becerisini hastalara aktarabilme 

c) Çevresel alerjenlerden korunma becerisini allerjik hastalara aktarabilme 

d) Acil eylem planını hastaya öğretebilme 

 

Klinik İmmünoloji Alanında 

BİLGİ HEDEFLERİ 

1. Erişkinlerde sık tekrarlayan kronik enfeksiyonlara nasıl yaklaşılacağını öğrenmek 
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2.Erişkin primer ve sekonder immün yetmezliklerde tanı, tedavi ve takip edebilme. 

3. İmmunoglobulinler, IgG alt grup ölçümleri ve yaşa göre değerlendirme 

4. Hücre izolasyonu ve kültürü 

5. Antijen ve mitojene lenfoproliferatif yanıt 

6. Akım sitometri testleri 

7. CH50  ve kompleman komponentleri 

8. C1 esteraz inhibitör tayini 

9. Spesifik antikor yanıtı değerlendirme 

10. Sitokin,kemokin ölçümleri 

11. ELISA ve  İmmunocap sistem.  

12. Nefelometrik sistem.  

13. Jel elektroforez yöntemi.  

14. Kapiller elektroforez yöntemi.  

15. Serolojk doku tiplendirmesi .  

16. PCR yöntemi ile doku tiplendirmesi.  
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17. İmmünfloresan yöntemle antikor tespiti.  

18. Western blot yönteminin uygulama alanları ile ilgili bilgilenme. 

Test yönteminin temel mekanizmasının kavranması ve  test sonuçlarının yorumlanması 

Beceri Hedefleri 

1. Erişkinlerde sık tekrarlayan kronik enfeksiyonlara uygun yaklaşım 

2.Erişkin primer ve sekonder immün yetmezliklerde tanı, tedavi ve takip edebilme becerisi. 

3.İmmün sistem hastalıkları ile ilgili laboratuvar testlerinin yorumlanması 

1. ELISA, İmmunocap  

2. Nefelometrik sistem.  

3. Jel elektroforez yöntemi.  

4. Kapiller elektroforez yöntemi.  

5. Serolojk doku tiplendirmesi. 

6. PCR yöntemi ile doku tiplendirmesi. 

7. İmmünfloresan yöntemle antikor tespiti.  

8. İmmünelektroforez , immünfiksasyon, immün difüzyon testleri 
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9. Western blot yöntemi  

10. Diğer güncel immünolojik testlerin sonuçlarının değerlendirme becerisi  

11. Çevresel allerjenleri (polenler,ev tozu akarı, mantar vs.) mikroskopla inceleyebilme  

13. Kan, Nazal sekresyon, BAL , balgam ve BOS da eozinofil ve bazofil hücrelerini tanıma becerisi 

 

C-Tutum Hedefleri: 

1.Hastaya bütüncül yaklaşımın önemini kavrayabilme 

2. Hastalıklarda kanıta dayalı bulgular ışığında tanı ve tedaviyi yönlendirebilmenin önemini benimseme 

3. Meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile etkili ve sıcak iletişim kurabilmenin önemini kavrama  

4. Hastalıkların tedavisinde meslektaşları, yardımcı sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının eğitiminin önemini benimseme  

5. Hasta takibinde düzenli ve tam hasta dosyası hazırlama ve tıbbi notları işlemenin gereğini kavrama 

6. Hastaların takibi ve tedavisi için yöntemleri etik kurallar içinde kullanabilme ve uygulayabilmeyi benimseme 

7. Hasta takibi, eğitimi ve adli yönden etkili konsültasyon mekanizmasını yürütebilmenin değerini kavrama 

8. Hastalıkların tedavisi ve korunmada uygulanacak yöntemlerin maliyet analizini yapabilme yarar-zarar ilişkisini kurabilmenin 

önemini kavrama. 
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9. Acil tedaviyi uygulayabilmenin değerini benimseme 

 

  6.Eğitim sürecinde yapması gereken uygulamaların minumum sayıları 

Uzman olabilmek için, uzmanlık öğrencisinin aşağıda belirtilen asgari sayıdaki uygulamaları yapması zorunludur. Kendi merkezinde 

yapılamayan uygulamalar için rotasyona giderek eğitim ve öğrenimi tamamlamalıdır.  

k) Poliklinik  hastası  ; 1000 /yılda 

l) Prick deri testi;    100 hasta/yılda 

m) İntradermal test; 50 hasta /yılda 

n) Yama testi ; 20 hasta/ yılda 

o) Besin Provakasyon testi; 10/yılda 

p) İlaç provakasyon testi; 50/yılda 

q) Allerjen provakasyon testleri (BPT/Nazal Prov/Konj.Prov.); 20 hasta/yılda 

r) SFT :   200 hasta/yılda 

s) Seminer; 2 /yılda (dersler hariç) 

t) Literatür; 15/yılda  

u) Kongre, sempozyum katılımı;   3 / 3 yıl içinde 

v) Tez dışı araştırma;   1 /3 yıl içinde  

w) İmmünoterapi (uygulama ve takip) ;  10 yeni hasta /yılda 

x) Desensitizasyon:  10 hasta/3 yılda 

y) Mezuniyet sonrası kurslara katılımı ; 3 /  3 yılda 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 30/40 31/49



 

31 

31 

7.Rotasyonlar ve öğrenme hedefleri 

Anabilim / Bilim Dalında kazanmasını istediğimiz bilgi - beceri ve tutum hedefleri.  

 Rotasyon Yeri;  Dermatoloji  

Süresi  ; 3 ay  

Ana dalı İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları uzmanı olanlar için. Uzmanlık eğitiminin 2. Yılında. 

Bilgi Hedefleri 

1. Elementer deri lezyonlarının tanıyabilmeli, alerjik deri hastalıklarının ayırıcı tanısını ve tedavisini yapabilmeli . 

2. Topikal tedavi yaklaşımlarının etki mekanizmaları ve kullanım şekillerinin kavranması 

3. Ürtiker, anjioödem, atopik dermatit, kontakt dermatit, mastositozis, ilaca bağlı deri lezyonları, kutanöz vaskülitlerde ayırıcı tanı 

yaklaşımlarını ve tedaviyi bilme.  

Beceri Hedefleri 

1. Deri biyopsisi yapabilme ve sonucunu yorumlayabilme. 

Tutum Hedefleri 

1. Elementer lezyonlarla seyreden hastalıklarda bazı durumlarda hastanın doğru yönlendirilerek gerekli konsültasyonun 

yapılabilmesi  
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2. Deri biyopsi sonucuna göre hastanın bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi 

 Rotasyon yeri  : İç Hastalıkları- Romatoloji Bilim Dalı 

Süresi  : 3 ay- Uzmanlık eğitiminin 2. Yılında, Ana dalı Göğüs Hastalıkları olanlar için. 

 

Bilgi Hedefleri; 

1. İmmünolojik kaynaklı romatolojik hastalıkların immunopatogenezi, tanı ve tedavi basamaklarını bilmek, 

2. İnflamatuar artritler, kollajen doku hastalıkları ve sistemik vaskülitleri tanıma ve tedavi prensiplerini öğrenmek, 

3. Romatolojik hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik ve laboratuar incelemelerin bilinmesi 

4. İnflamatuar romatizmal hastalıklarla non immunolojik romatizmal hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilmek 

Beceri hedefleri; 

1. İmmünolojik kaynaklı romatolojik hastalıkların tanı ve tedavi becerisini kazanmak, 

2. İnflamatuar artritler, kollajen doku hastalıkları ve sistemik vaskülitleri tanıma ve tedavi becerisini kazanmak, 

3. Romatolojik hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik ve laboratuar incelemeleri değelendirme becerisini kazanmak 

4. İnflamatuar romatizmal hastalıklarla non immunolojik romatizmal hastalıkların ayırıcı tanı becerisini kazanmak 
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Tutum hedefleri; 

1. Allerjik ve immünolojik hastalıklar ile romatolojik hastalıkların birden fazla organ ve dokuyu tutan ve yaşamı tehdit edici sonuçlara yol 

açabilen hastalıklar olduğu göz önüne alınarak hastaya bütüncül yaklaşımın önemini kavrayabilme 

2. Hastalıklarda kanıta dayalı bulgular ışığında tanı ve tedaviyi yönlendirebilmenin önemini benimseme 

3. Meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile etkili ve sıcak iletişim kurabilmenin önemini kavrama  

4. Hastalıkların tedavisinde meslektaşları, yardımcı sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının eğitiminin önemini benimseme  

5. Hasta takibinde düzenli ve tam hasta dosyası hazırlama ve tıbbi notları işlemenin gereğini kavrama 

6. Hastaların takibi ve tedavisi için yöntemleri etik kurallar içinde kullanabilme ve uygulayabilmeyi benimseme 

7. Hasta takibi, eğitimi ve adli yönden etkili konsültasyon mekanizmasını yürütebilmenin değerini kavrama 

8. Hastalıkların tedavisi ve korunmada uygulanacak yöntemlerin maliyet analizini yapabilme, yarar-zarar ilişkisini kurabilmenin önemini 

kavrama. 

9. Acil tedaviyi uygulayabilmenin değerini benimseme 

 

 Rotasyon yeri: Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

Süresi  : 3 ay - Uzmanlık eğitiminin 2. Yılında, Ana dalı İç Hastalıkları olanlar için. 

Bilgi Hedefleri; 

1. Obstrüktif solunum yolu hastalıklarının tanı, ayırıcı tanı ve tedavisini bilme, 

2. Astım atak tanı ve tedavisini bilme, 

3. Allerjik astımın ayırıcı tanısına giren diğer hastalıkların (GÖR, KOAH, vokal kord disfonksiyonu, mesleksel astım) tanı ve tedavisini bilme, 

4. Kronik öksürüklü hastaya yaklaşımı bilme, 
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5. Eozinofilik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisini bilme, 

6. Otoimmün hastalıkların solunum sistemi tutulumunu tanıma ve tedavisini bilme, 

7. Solunum fonksiyon testlerini bilme 

8. Bronş provokasyon testlerini bilme 

Beceri hedefleri; 

1. Obstrüktif solunum yolu hastalıklarının tanı, ayırıcı tanı ve tedavisi becerisini kazanma, 

2. Astım atak tanı ve tedavi becerisini kazanma, 

3. Allerjik astımın ayırıcı tanısına giren diğer hastalıkların (GÖR, KOAH, vokal kord disfonksiyonu, mesleksel astım) tanı ve tedavi becerisini 

kazanma, 

4. Kronik öksürüklü hastaya yaklaşım becerisini kazanma, 

5. Eozinofilik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi becerisini kazanma, 

6. Otoimmün hastalıkların solunum sistemi tutulumunu tanıma ve tedavisi becerisini kazanma 

7. Solunum fonksiyon testlerini uygulayabilme ve yorumlayabilme 

8. İnhaler ilaç kullanma becerisini kazanma 

9. Bronş provokasyon testlerini yorumlayabilme 

10. Tanı ve ayırıcı tanıda görüntüleme yöntemlerine karar verebilme ve yorumlayabilme 

Tutum hedefleri; 

1. Kronik obstrüktif solunum yolu hastasına yaklaşımı bilme ve hastayı hastalığı konusunda aydınlatabilme 

2. Hastalıklarda kanıta dayalı bulgular ışığında tanı ve tedaviyi yönlendirebilmenin önemini benimseme 

3. Meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile etkili ve sıcak iletişim kurabilmenin önemini kavrama  
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4. Hastalıkların tedavisinde meslektaşları, yardımcı sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının eğitiminin önemini benimseme  

5. Hasta takibinde düzenli ve tam hasta dosyası hazırlama ve tıbbi notları işlemenin gereğini kavrama 

6. Hastaların takibi ve tedavisi için yöntemleri etik kurallar içinde kullanabilme ve uygulayabilmeyi benimseme 

7. Hasta takibi, eğitimi ve adli yönden etkili konsültasyon mekanizmasını yürütebilmenin değerini kavrama 

8. Hastalıkların tedavisi ve korunmada uygulanacak yöntemlerin maliyet analizini yapabilme, yarar-zarar ilişkisini kurabilmenin önemini 

kavrama. 

9. Acil tedaviyi uygulayabilmenin değerini benimseme 

 

Ana Dalı Dermatoloji olan uzmanlar için: 

Allerjik ve immünolojik hastalıklar birden fazla organ ve dokuyu tutan ve yaşamı tehdit edici sonuçlara yol açabilen sistemik hastalıklardır. Bu 

nedenle, dermatoloji uzmanları immunoloji ve allerji yan dal  eğitimi almak istediklerinde temel olarak en az (yan dal uzmanlık eğitimi süresi 

haricinde) bir yıl iç hastalıkları eğitimi almaları zorunlu olduğu kanaatine oy birliğiyle karar verilmiştir. Üç yıllık yandal uzmanlık süresinden ayrı 

olarak bir yıl iç hastalıkları eğitimi aldıkları takdirde immünoloji ve alerji hastalıklar yan dalı yapabilecekleri düşünülmüştür. Bu durumda yan dal 

eğitimi dört yıl olacak şekilde düzenlenebilir. Aşağıda belirtildiği şekilde rotasyonları yapmaları uygun olacaktır: 

 Rotasyon yeri: İç Hastalıkları 

Süresi: 1 yıl 

 Rotasyon yeri: Romatoloji 

Süresi: 3 ay  
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Bilgi Hedefleri; 

1. İmmünolojik kaynaklı romatolojik hastalıkların immunopatogenezi, tanı ve tedavi basamaklarını bilmek, 

2. İnflamatuar artritler, kollajen doku hastalıkları ve sistemik vaskülitleri tanıma ve tedavi prensiplerini öğrenmek, 

3. Romatolojik hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik ve laboratuar incelemelerin bilinmesi 

4. İnflamatuar romatizmal hastalıklarla non immunolojik romatizmal hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilmek 

Beceri hedefleri; 

1. İmmünolojik kaynaklı romatolojik hastalıkların tanı ve tedavi becerisini kazanmak, 

2. İnflamatuar artritler, kollajen doku hastalıkları ve sistemik vaskülitleri tanıma ve tedavi becerisini kazanmak, 

3. Romatolojik hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik ve laboratuar incelemeleri değelendirme becerisini kazanmak 

4. İnflamatuar romatizmal hastalıklarla non immunolojik romatizmal hastalıkların ayırıcı tanı becerisini kazanmak 

Tutum hedefleri; 

1. Allerjik ve immünolojik hastalıklar ile romatolojik hastalıkların birden fazla organ ve dokuyu tutan ve yaşamı tehdit edici sonuçlara 

yol açabilen hastalıklar olduğu göz önüne alınarak hastaya bütüncül yaklaşımın önemini kavrayabilme 

2. Hastalıklarda kanıta dayalı bulgular ışığında tanı ve tedaviyi yönlendirebilmenin önemini benimseme 

3. Meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile etkili ve sıcak iletişim kurabilmenin önemini kavrama  

4. Hastalıkların tedavisinde meslektaşları, yardımcı sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının eğitiminin önemini benimseme  

5. Hasta takibinde düzenli ve tam hasta dosyası hazırlama ve tıbbi notları işlemenin gereğini kavrama 

6. Hastaların takibi ve tedavisi için yöntemleri etik kurallar içinde kullanabilme ve uygulayabilmeyi benimseme 

7. Hasta takibi, eğitimi ve adli yönden etkili konsültasyon mekanizmasını yürütebilmenin değerini kavrama 
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8. Hastalıkların tedavisi ve korunmada uygulanacak yöntemlerin maliyet analizini yapabilme, yarar-zarar ilişkisini kurabilmenin önemini 

kavrama. 

9. Acil tedaviyi uygulayabilmenin değerini benimseme 

 

Rotasyon yeri: Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

Süresi : 3 ay - Uzmanlık eğitiminin 2. Yılında 

Bilgi Hedefleri; 

1. Obstrüktif solunum yolu hastalıklarının tanı, ayırıcı tanı ve tedavisini bilme, 

2. Astım atak tanı ve tedavisini bilme, 

3. Allerjik astımın ayırıcı tanısına giren diğer hastalıkların (GÖR, KOAH, vokal kord disfonksiyonu, mesleksel astım) tanı ve tedavisini 

bilme, 

4. Kronik öksürüklü hastaya yaklaşımı bilme, 

5. Eozinofilik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisini bilme, 

6. Otoimmün hastalıkların solunum sistemi tutulumunu tanıma ve tedavisini bilme, 

7. Solunum fonksiyon testlerini bilme 

8. Bronş provokasyon testlerini bilme 
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Beceri hedefleri; 

1. Obstrüktif solunum yolu hastalıklarının tanı, ayırıcı tanı ve tedavisi becerisini kazanma, 

2. Astım atak tanı ve tedavi becerisini kazanma, 

3. Allerjik astımın ayırıcı tanısına giren diğer hastalıkların (GÖR, KOAH, vokal kord disfonksiyonu, mesleksel astım) tanı ve tedavi 

becerisini kazanma, 

4. Kronik öksürüklü hastaya yaklaşım becerisini kazanma, 

5. Eozinofilik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi becerisini kazanma, 

6. Otoimmün hastalıkların solunum sistemi tutulumunu tanıma ve tedavisi becerisini kazanma 

7. Solunum fonksiyon testlerini uygulayabilme ve yorumlayabilme 

8. İnhaler ilaç kullanma becerisini kazanma 

9. Bronş provokasyon testlerini yorumlayabilme 

10. Tanı ve ayırıcı tanıda görüntüleme yöntemlerine karar verebilme ve yorumlayabilme 

Tutum hedefleri; 

1. Kronik obstrüktif solunum yolu hastasına yaklaşımı bilme ve hastayı hastalığı konusunda aydınlatabilme 

2. Hastalıklarda kanıta dayalı bulgular ışığında tanı ve tedaviyi yönlendirebilmenin önemini benimseme 

3. Meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile etkili ve sıcak iletişim kurabilmenin önemini kavrama  

4. Hastalıkların tedavisinde meslektaşları, yardımcı sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının eğitiminin önemini benimseme  

5. Hasta takibinde düzenli ve tam hasta dosyası hazırlama ve tıbbi notları işlemenin gereğini kavrama 

6. Hastaların takibi ve tedavisi için yöntemleri etik kurallar içinde kullanabilme ve uygulayabilmeyi benimseme 

7. Hasta takibi, eğitimi ve adli yönden etkili konsültasyon mekanizmasını yürütebilmenin değerini kavrama 
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8. Hastalıkların tedavisi ve korunmada uygulanacak yöntemlerin maliyet analizini yapabilme, yarar-zarar ilişkisini kurabilmenin önemini 

kavrama. 

9. Acil tedaviyi uygulayabilmenin değerini benimseme 

 

  8.Ölçme ve değerlendirme 

 

UYGULAMALAR (SAYI)                          TARİH            ONAYLAYAN ÖĞRETİM ÜYESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 39/40 40/49



 

40 

40 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Primer ve sekonder immun 
yetmezliği olan hastanın yönetimi

Primer ve sekonder immun yetmezliği olan 
hastaya tanı koyma Bu hastalıkların immunpatogenezini açıklar

Anamnez alır
Semptomları belirler
Laboratuar testleri ister Temel İmmunoloji laboratuar teknikleri ve testleri uygular.

Temel İmmunoloji laboratuar teknikleri ve testleri değerlendirir
Primer ve sekonder immun yetmezliği olan hastanın 
klinik ve laboratuar verileri ile ayırıcı tanısını yapar.
Sık tekrarlayan ve kronik enfeksiyonlara yaklaşım
Klinik İmmünoloji

Primer ve sekonder immun yetmezliği olan 
hastanın tedavisi Hastanın medikal tedavisi İmmün modülasyon ve İmmünmodülatuar tedavi düzenler

İmmünobiyolojik tedaviler ve yöntemlerini düzenler
Hastanın korunması
Hastanın beslenmesinin düzenlenmesi

Alerjik Hastalıklar Alerjik rinit, sinüzit ve konjuktivit Alerjik rinit, sinüzit ve konjuktivit epidemiyolojisi
Alerjik rinit, sinüzit ve konjuktivit risk faktörleri
Alerjik rinit, sinüzit ve konjuktivit tanı ve ayırıcı tanısı Anamnez alır

Fizik muayenesini yapar
Mevsimsel ve perenial formları diğer akut ve kronik formlardan 
ayırabilir ve tanımlar
Tetikleyici etkenleri bilir, tanımlar ve hastaya öğretir
İnvivo ( deri testleri, rhinomanometri, provokasyon testleri) ve invitro 
testleri ( Spesifik IgE, ...) yapar ve yorumlar

Alerjik rinit, sinüzit ve konjuktivit tedavisi Farmakoterapiyi düzenler ve uygular
Spesifik immunoterapi kararını verir ve uygular
Koruma yöntemlerini bilir olguya öğretir

Bilgi Hedefleri 22. Eozinofilisi olan hastaya yaklaşım
23. IgE yüksekliği olan hastaya yaklaşım

Astım Astım epidemiyolojisi
Astımda risk faktörleri
Astım tanı ve ayırıcı tanısı Anamnez alır

Fizik muayenesini yapar
Tetikleyici etkenleri bilir, tanımlar ve hastaya öğretir
İnvivo ( deri testleri, kan gazları, solunum fonksiyon testleri , PEF, 
provokasyon testleri) ve invitro testleri ( Spesifik IgE, ...) yapar ve 
yorumlar
Astımı KOAH başta ayırıcı tanıya giren tüm obstrüktif hastalıklardan 
ayırır. Astım fenotiplerini ayırt eder.
ABPA tanı ve ayırıcı tanısını yapabilmeli

Astım tedavisi
Farmakoterapiyi seçer uygular. Kullanılan cihazları bilir ve kullanımını 
hastaya öğretir.
Spesifik immunoterapi kararını verir ve uygular
Tetikleyicilerden korunmayı tanımlar ve öğretir.
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Akut astım atağı nı tanır, sınıflar ve acil tedavisini yapar
ABPA tedavisini düzenleyebilmeli

Ürtiker / anjioödem sendromları Ürtiker / anjioödem epidemiyolojisi
Ürtiker / anjioödem risk faktörleri ve tetikliyeciler
Ürtiker / anjioödem tanı ve ayırıcı tanısı Anamnez alır

Fizik muayenesini yapar
Tetikleyici etkenleri bilir, tanımlar ve hastaya öğretir
İnvivo ( deri testleri, otolog serum deri testi, provokasyon testleri, ...) 
testleri yapar ve yorumlar. İnvitro testleri ( Spesifik IgE, C1 esteraz inh. 
konsantrasyon/aktivitesi, tiroid otoantikorları, gaitada özel antijenleri 
otoantikorlar...)
Ürtiker/ anjioödemi mast hücresi hastalıklarından(Ürtikeria 
pigmentosa,mastositozis,mast hücresi aktivasyon sendromları ) ayırır. 
Gereğinde ilgili uzmana sevk eder.

Ürtiker / anjioödem tedavisi
Tetikleyici etkenler ve alerjenlerden kaçınma yollarını tanımlar ve 
hastaya öğretir
Hastaya gereğinde acil yaklaşımları uygular.
Olgunun farmakoterapisini yapar ve izlemini programlar
Dirençli olgularda immunsupresif ve immunmodulatör ilaç ve 
yöntemleri seçer ve uygular
Psikiyatrik danışma gerekecek olguyu tanır ve uzmana yönlendirir.

Herediter anjioödem Herediter anjioödem epidemiyolojisi
Herediter anjioödem risk faktörleri tetikliyiciler Tetikleyicilerin araştırılması
Herediter anjioödem tanı ve ayırıcı tanısı Anamnez alma, ailesel anamnezin detaylandırılması

Fizik muayene
Laboratuar tanı yöntemlerini ( kompleman düzeyleri, C1 esteraz 
konsantrasyon ve fonksiyon, ...) yorumlar

Herediter anjioödem tedavisi Atağı tanır ve tedavisini yapar

Tetikleyicilerden kaçınmayı öğretir ve farmakolojik proflaksiyi uygular
Atopik dermatit Atopik dermatit epidemiyolojisi

Atopik dermatit risk faktörleri ve tetikleyiciler Tetikleyicilerin araştırılması
Atopik dermatit tanı ve ayırıcı tanısı Anamnez alır

Fizik muayene yapar
İnvivo ( deri testleri, provokasyon testleri, ...) testleri yapar ve 
yorumlar. İnvitro testleri ( total ve Spesifik IgE, )

Atopik dermatit tedavisi
Tetikliyicilerden kaçınmayı öğretir . Cildin kuruma ve nemlendirmesini 
öğretir. Gereğinde diyet uygular.
Lokal ve sistemik farmakolojik tedaviyi seçer ve uygular
Dirençli olgularda immunsupresif ve immunmodulatör ilaç ve 
yöntemleri , gereğinde PUVA seçer,uygular yada ilgili uzmana sevk 
eder.

Besin alerjileri Besin alerjisi epidemiyolojisi
Besin alerjisi etyolojisi Sık rastlanan besin alerjilerini tanır
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Besin katkı maddelerine bağlı reaksiyonları tanır

Besin alerjisi tanı ve ayırıcı tanısı Anamnez alır, etyolojiye yönelik detaylandırma yapar
Fizik muayene yapar
IgE aracılı besin alerjisini besin intoleransından ayırır.
İnvivo ( deri testleri, provokasyon testleri, ...) testleri yapar ve 
yorumlar. İnvitro testleri ( total ve Spesifik IgE,... ) yorumlar.
Tanı için gerekirse eliminasyon diyeti uygular.
Gastrointestinal eozinofilik hastalıklar ve gluten enteropatisini tanır, 
tanı testini yorumlar.

Besin alerjisi tedavisi Tetikliyicilerden kaçınmayı öğretir . Diyet programı uygular.
Olgunun farmakoterapisini yapar ve izlemini programlar
Hastaya gereğinde acil yaklaşımları uygular.

İlaç alerjisi İlaç alerjisi epidemiyolojisi
Farklı mekanizmalarla ortaya çıkan ilaç reaksiyonları Farklı mekanizmalarla ortaya çıkan ilaç reaksiyonları tanır.

Alerjinin doğal seyrini bilir
İlaç yan etkilerini tanır, sınıflar

İlaç alerjisi risk faktörleri ( sık rastlanan ilaçlar)

Hastaya alerjisi olan ilaç için uyarıcı taşımasını öğretir ( bilezik..) 
Sağlık kayıtlarına bu bilgiyi işler. Gereğinde diğer hekimleri bu konuda 
uyarır. Koruyucu önerilerde bulunur.

İlaç alerjisi tanı ve ayırıcı tanısı Anamnez alır. İlaç kullanım öyküsünü detaylandırır.
Fizik muayene yapar
İnvivo ( deri testleri, provokasyon testleri, ...) testleri yapar ve 
yorumlar. İnvitro testleri ( Spesifik IgE, ) yorumlar.
Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekrosiz, eritema 
multiformeyi tanır ve tedavisini düzenler

İlaç alerjisi tedavisi Çapraz reaksiyon yapabilen ilaçları bilir hastaya öğretir
Semptomlara yönelik farmakolojik tedaviyi seçer uygular
Hastaya gereğinde acil yaklaşımları uygular
Gerektiğinde desensitizasyon tedavisini uygular. ( Örn: ASA, 
penisilin...)

Venom alerjiler Venom alerjisi epidemiyolojisi

Venom alerjisi risk faktörleri ( sık rastlanan venomlar)
Arı türleri ve sokma şekillerini bilmek, sorgulamak ve hastalara 
öğretmek.

Venom alerjisi tanı ve ayırıcı tanısı Anaflaksiye yol açabilen diğer etkenlerden ayırt edebilmeli.
İnvivo ( deri testleri) testleri yapar ve yorumlar. İnvitro testleri ( 
Spesifik IgE ) yorumlar.

Venom alerjisi tedavisi
Reaksiyona yol açan arı/böcek sokmalarını tanır, sistemik ve lokal 
tedavin yi düzenler.
Sakınma prensiplerini ( giyisi seçimi, uzak durma...) bilir ve öğretir.
Acil durumda tedavi yaklaşımlarını hasta ve yakınlarına öğretir. ( 
Epinefrin oto enjektörü)
Gereğinde venom immunoterapisi kararını verir ve uygular

Anafilaksi Anafilaksi epidemiyoloji
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Anafilaksi nedenleri ve risk faktörleri
Hasta ve yakınlarına risk faktörlerini açıklar hasta üstünde ( bilezik, 
kolye, .. )buna yönelik önlem alır.

Anafilaksi tanı ve ayırıcı tanısı Mekanizma, klinik bulgular ve belirtilerini tanımlar
Anafilaksiye benzer reaksiyonları ayırır
Aileden , hastadan ve çevredekilerden anamnez alır.
Fizik muayene yapar
Laboratuar testlerini ister ve yorumlar ( Beta triptaz, idrarda histamin , 
...).
Etyoloji ve ayırıcı tanıya yönelik gerekli testlerin ne zaman gerektiği 
açıklar, zamanında ister ve yorumlar.
Gereğinde provokasyon testlerini ( ilaç, egzersiz, besin...) uygular.

Anafilaksi tedavisi Hastaya ve yakınlarına korunma önlemlerini öğretir.
Acil tedavi planlarını uygular.
Hasta ve yakınlarına epinefrin oto enjektörü kullanımını öğretir.

Mesleksel alerjiler Mesleksel alerjilerin epidemiyolojisi
Mesleksel alerjilere yol açan risk faktörleri ve korunma Mesleksel alerji nedenlerini tanımlar sınıflar.

Meslekler alerji risk faktörlerinden korunmayı tanımlar, işci ve 
işverene gösterir.
Mesleksel alerjilerde iş yasaları ve malüliyeti değerlendirebilir.

Mesleksel alerjilerde tanı ve ayırıcı tanı Anamnez alır. Meslek ve hobi öyküsünü detaylandırır.
fizik muayene yapar
İnvivo ( deri testleri, provokasyon testleri, PEF izlemi, ...) testleri yapar 
ve yorumlar. İnvitro testleri ( Spesifik IgE) yorumlar.
IgE aracılıklı mesleksel alerjileri diğer mekanizmalarla olan mesleksel 
hastalıklardan ayırabilir. (Hipersensitivite pnömonileri)

Lateks alerjisi Epidemiyolojisini, riskli meslekleri tanımlayabilir
Tanı ve ayırıcı tanısısı, anamnez, fizik muayene , invivo laboratuar ( 
deri testi, provokasyon) ve invitro laboratuar ( Spesifik IgE) yöntemler 
aracılığı ile yapar
Sistemik ve lokal farmakolojik tedaviyi ve gereğinde spesifik 
immunoterapisini yapar.
Korunma önlemlerini tanır, öğretir. Çapraz reaksiyona giren besinleri 
açıklar.

Alerjen spesifik immunoterapi İmmunoterapideki immunolojik mekanizmalar Tedavinin immunolojik temelini tanımlar

İmmunoterapinin klinik ve immunolojik etkileri
İmmunoterapinin erken ve geç dönemdeki klinik ve immunoljik 
etkilerini açıklar ve izler

İmmunoterapi endikasyon ve kontrendikasyonları
Uygun hasta seçimini yapar. Hasta için uygun yöntemi ve uygun 
alerjeni belirler, uygular, izler.

İmmunoterapi uygulaması
Farklı immunoterapi rejimlerini tanır( Rush, konvansiyonel, sublingual, 
tablet...) ve hastaya uygun olanını seçer.
İmmunoterapi yöntemlerini hastaya açıklar, etkinlik ve yan etki 
bilgilerini verir, aydınlatılmış onam alır
Uygulamayı yapar, gereğinde doz ayarlar, yan etkiler görüldüğünde 
müdahale eder
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Otoimmun romatolojik hastalıkların 
ve sistemik vaskülitlerin yönetimi

Otoimmun romatolojik hastalıkları ve 
sistemik vaskülitleri tanır ve ayırıcı tanısını 
yapar Bu hastalıkların immunpatogenezini açıklar

Anamnez alır
Fizik muayenesini yapar ve değerlendirir
Ayırıcı tanıda kullanacağı laboratuar testleri ister ve 
değerlendirir

Romatolojik hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik ve laboratuar 
incelemelerin bilinmesi

Ayırıcı tanıyı yapar ilgili birime sevk eder
İnflamatuar romatizmal hastalıklarla non immunolojik romatizmal 
hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilmek
İnflamatuar artritler, kollajen doku hastalıkları ve sistemik vaskülitleri 
tanıma ve tedavi prensiplerini öğrenir
Ayırıcı tanıyı yaparak gereğinde ilgili dala sevk eder

İmmunoloji ve alerji bilimde temel 
kavramlar

İmmunolojik ve alerjik hastalıkların 
fizyopatolojisi İmmunolojinin temel mekanizmaları İmmün sistemin hücreleri ve gelişim süreçleri tanımlar

Doğal ve kazanılmış immüniteyi öğrenme
Major histokompatabilite kompleksi – moleküler yapısı ve 
fonksiyonlarını kavrama
Antijen yapısı, antijen sunumu tanımlar
Antikor yapısı ve fonksiyonlarını tanımlar
İmmün yanıtın düzenlenmesi tanımlar
T hücresi – T hücre reseptörü, aktivasyonu ve B lenfosit aktivasyonu, T 
ve B hücre etkileşimi tanımlar
IgE yapısı, sentezi, regülasyonu, reseptörleri ni tanımlar
Kompleman sistemini tanımlar
Adezyon moleküllerini tanımlar
Sitokinler, kemokinler, büyüme faktörlerinin fonksiyonları tanımlar
Hipersensitivite reaksiyonlarını tanımlar
Alerjik inflamasyon – mediatörleri, effektör hücrelerini tanımlar
Mukozal immüniteyi tanımlar
Tolerans mekanizmalarını tanımlar
Apopitozis i tanımlar
Alerjenlerin temel özelliklerini tanımlar

İmmunpatogenez Alerjik ve immunolojik hastalıların immunopatogenezini tanımlar
Genetik İmmün genetik mekanizmaları tanımlar

Yan dalla ilgili diğer klinik ve pratik 
durumlar Yüksek eozinofilisi olan hastaya yaklaşım Anamnez alma

Fizik muayene
Laboratuar değerlerini yorumlamak ileri laboratuar 
incelemeleri istemek
Ayırıcı tanı yapmak
Tedavi düzenlemek, gereğinde ilgili uzmana sevk etmek 
ve hastayı izlemek

Yüksek IgE değeri olan hastaya yaklaşım Anamnez almak
Fizik muayene
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Laboratuar değerlerini yorumlamak ileri laboratuar 
incelemeleri istemek
Ayırıcı tanı yapmak
Tedavi düzenlemek, gereğinde ilgili uzmana sevk etmek 
ve hastayı izlemek

Kontakt dermatitli hastaya yaklaşım Anamnez almak
Fizik muayene
Gerekli testleri yapıp yorumlamak Yama testlerini yapabilmek- yorumlamak
Ayırıcı tanı yapmak iritatif dermatitden ayırabilmeli
Tedavisini bilme gereğinde ilgili uzamana yönlendirme. 
Koruyucu tedavisini bilme ve hastaya öğretme

Hipersentitivite pnömonisi olan hastaya 
yaklaşım Anamnez almak

fizik muayene
Radyolojik ve laboratuar testleri isteme yorumlayabilme

Ayırıcı tanı
İnfektif, neoplazik ve şimik etkenlerin yol açtığı pnömonilerden 
ayırmak

Tedavisini bilme ve ilgili uzmana yönlendirme. Koruma 
yöntemlerini bilerek hastaya öğretme

İmmunoloji ve alerjide laboratuar 
uygulamaları Temel ve Klinik Allerji Alanında

Allerji deri testleri yapma (Prick, İntradermal test, Patch 
test vb)
Nazal yayma yapma ve değerlendirme
Solunum Fonksiyon testleri yapabilme ve 
yorumlayabilme
Egzersiz testleri yapabilme ve yorumlayabilme
Allerjen spesifik provokasyon testlerini (nazal, bronşiyal, 
konjuktival) yapabilme ve yorumlayabilme
İndükte balgam alma ve değerlendirme
İlaçlarla oral provokasyon testleri
İlaçların parenteral formları ile deri ve provokasyon 
testleri
Besinler ile oral provokasyon testleri
Çevresel allerjenleri (polenler,ev tozu akarı, mantar vs.) 
mikroskopla inceleyebilme

Klinik İmmünoloji Alanında
İmmunoglobulinler, IgG alt grup ölçümleri ve yaşa göre 
değerlendirme
Hücre izolasyonu ve kültürü
Antijen ve mitojene lenfoproliferatif yanıt
Akım sitometri testleri
CH50 ve kompleman komponentleri ölçümü
C1 esteraz inhibitör tayini
Spesifik antikor yanıtı değerlendirme
Sitokin,kemokin ölçümleri
ELISA ve İmmunocap sistem
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Nefelometrik sistem
Jel elektroforez yöntemi
Kapiller elektroforez yöntemi
Serolojk doku tiplendirmesi
PCR yöntemi ile doku tiplendirmesi
İmmünfloresan yöntemle antikor tespiti
Western blot yönteminin uygulama alanları ile ilgili 
bilgilenme
Kan, Nazal sekresyon, BAL , balgam ve BOS da eozinofil 
ve bazofil hücrelerini inceleyebilme

Dermatoloji rotasyonu Dermatoloji rotasyonu
Elementer deri lezyonlarının tanıyabilmeli, alerjik deri hastalıklarının 
ayırıcı tanısını ve tedavisini açıklayabilmeli
Topikal tedavi yaklaşımlarının etki mekanizmaları ve kullanım 
şekillerinin kavranması
Ürtiker, anjioödem, atopik dermatit, kontakt dermatit, mastositozis, 
ilaca bağlı deri lezyonları, kutanöz vaskülitlerde ayırıcı tanı 
yaklaşımlarını ve tedaviyi açıklayabilir
Elementer lezyonlarla seyreden hastalıklarda bazı durumlarda hastanın 
ilgili uzmana sevki
Deri biyopsisi yapabilme ve sonucunu yorumlayabilme.

İç Hastalıkları- Romatoloji Bilim Dalı Romatoloji
İmmünolojik kaynaklı romatolojik hastalıkların immunopatogenezi, 
tanı ve tedavi basamaklarını kavramak
İnflamatuar artritler, kollajen doku hastalıkları ve sistemik vaskülitleri 
tanıma ve tedavi için gereğinde sevk etme
Romatolojik hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik ve laboratuar 
incelemelerini değerlendirir
İnflamatuar romatizmal hastalıklarla non immunolojik romatizmal 
hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilmek

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Göğüs hastalıkları rotasyonu
Obstrüktif solunum yolu hastalıklarının tanı, ayırıcı tanı ve tedavisini 
yapabilme
Astım atak tanısı koyabilmek ve tedavisini düzenlemek
Allerjik astımın ayırıcı tanısına giren diğer hastalıkların (GÖR, KOAH, 
vokal kord disfonksiyonu, mesleksel astım) tanı sını koyabilmek 
gereğinde ilgili uzmana sevk etmek
Kronik öksürüklü hastaya yaklaşımı açıklayabilmek ayırıcı tanısını 
tanımlamak
Eozinofilik akciğer hastalıklarının tanısını koymak ve tedavisini 
yapmak
Otoimmün hastalıkların solunum sistemi tutulumunu tanıma ve 
tedavisini düzenleyebilme
Solunum fonksiyon testlerini uygulama
Bronş provokasyon testlerini uygulama
İnhalaer aygıt kullanımını kavrama ve hastaya anlatma gösterme

Araştırma prensipleri Araştırmalarda etik kuralların bilinmesi
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Araştırma planlaması, iyi kilinik ve laboratuar 
uygulamaların öğrenilmesi
Proje hazırlamasını öğrenme
Veri analizi ve biyoistatistik temel ilkelerinin öğrenilmesi
Makale yazım kurallarının bilinmesi
Araştırmalarda etik kuralların bilinmesi
Araştırma planlaması, iyi kilinik ve laboratuar 
uygulamaların öğrenilmesi
Proje hazırlamasını öğrenme
Veri analizi ve biyoistatistik temel ilkelerinin öğrenilmesi
Makale yazım kurallarının bilinmesi
Araştırmalarda etik kuralların bilinmesi
Araştırma planlaması, iyi kilinik ve laboratuar 
uygulamaların öğrenilmesi
Proje hazırlamasını öğrenme
Veri analizi ve biyoistatistik temel ilkelerinin öğrenilmesi
Makale yazım kurallarının bilinmesi
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