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1. GİRİŞ 

Nükleer Tıp, tıbbın diğer uzmanlık alanları gibi sürekli gelişim gösteren klinik bir daldır. 1970’li yıllardan beri bir uzmanlık dalı olan Nükleer 

Tıpta en çok değişen özellikler görüntüleme sistemleri, kameralar ve radyofarmasötiklerdir. Her geçen yıl değişik alanlarda yeni 

radyofarmasötikler geliştirilmekte ve çeşitli hastalıkların tanısında yeni test yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Gama kameralar da sürekli evrim 

göstermekte ve gelişen teknoloji ile birlikte gerek cihazlarda gerekse yazılımlarda önemli değişimler olmaktadır.  Nükleer Tıp çeşitli 

hastalıkların tedavisinde de yer alan bir uzmanlık alanıdır. Radyoaktif maddelerle tedavideki  gelişmeler ve bu tedaviler için Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumunun tek yetki verdiği uzmanlık dalıdır.  

Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi 4 yıllık bir süreçtir. Bu süre zarfında Nükleer Tıp hekiminin tıpta geniş bilgi ve deneyim kazanmasının yanı sıra 

yeterli kuramsal tıbbi bilgi, mesleki becerilerde yetkinlik, iletişim becerileri, pratiğe dayalı öğrenme ve gelişme, profesyonellik, etik kurallara 

uyabilme ve uygulayabilme, sağlık sisteminin işleyişini kavrayabilme ve uyum sağlama gibi yetileri de geliştirmesi beklenmektedir. Mesleki 

yeterlik için, hastaların ve toplumun, mesleğini uygularken bir hekimden beklediği bilgi, beceri ve tutumların kazanılması, yaşam boyu 

öğrenme ve yeterliği sürdürme ile bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerinin kazanılması, her koşulda etik davranılması, hasta ve sağlık 

çalışanlarının haklarına saygı duyulması, dürüst ve adil olma yetisinin içselleştirilmesi, mesleki kurallara uymanın ve topluma hizmet etmenin 

esas olduğunun benimsenmesi gereklidir. 

Bu müfredat programında hedeflenen amaç yukarıda belirtilen kurallara uygun nitelikli bir uzman hekimin yetişmesi için Türkiye’de 

üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında verilen uzmanlık eğitiminin içerik, öğretim teknikleri ve değerlendirme 

yöntemleri bakımından standartlaştırılması; bu yolla yetiştirilen uzmanlar arasındaki farklılıkların azaltılması ve kalitenin arttırılmasıdır. 

Çekirdek Müfredat ve buna uyumlu olarak hazırlanan bir uzmanlık öğrencisi eğitim karnesi eğitim kurumlarımızın kendi şartlarını 

değerlendirmeleri, karşılaştırmaları ve geliştirmeleri için rehber olarak alabilecekleri bir kaynak oluşturarak akreditasyon (Eşyetkilendirme) 

çalışmalarını da kolaylaştıracaktır. Uzmanlık öğrencisi Çekirdek Müfredat bu program ile uyumlu olarak hazırlanan uzmanlık öğrencisi eğitim 
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karnesi ile takip edebilecektir. Bu müfredat Nükleer Tıp uzmanlık eğitiminde olması gereken asgari standartları (Çekirdek Müfredat) temsil 

etmekte olup her eğitim kurumu elindeki olanaklar çerçevesinde sınırları daha geniş (Genişletilmiş Müfredat) tutabilir.  

2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı 

Bu müfredatın amacı Nükleer Tıp uzmanlık öğrencilerinin eğitim sürecinde alacakları her türlü tıbbi ve diğer tamamlayıcı eğitimlerin 

içerik ve kapsamını oluşturmak, tanımlamaktır. Ayrıca, Nükleer Tıp uzmanlık eğitiminde yeterliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için 

ulusal standartları oluşturmak ve geliştirmek amaçlanmıştır.  

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Türkiye Nükleer Tıp Derneği ve Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu’nun Eğitim Programlarını Geliştirme Değerlendirme ve 

Eşyetkilendirme Komisyonunun 2009 yılında hazırladığı Nükleer Tıp Uzmanlık Eğitimi Programı esas alınarak T.C Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) ’nun hedefleri doğrultusunda komisyon tarafından geliştirilmiştir. 

c. Müfredat Haritası  

Nükleer Tıp uzmanlık eğitim süresi  4 yıl  olup bu sürenin  1. yılında 1 ay süreli Kardiyoloji, 1 ay süreli Endokrinoloji ve 

Metabolizma Hastalıkları, 2. yılında 2 ay süreli Tıbbi Onkoloji ve 1 ay süreli Radyasyon Onkolojisi 3. yılında 4 ay süreli Radyoloji  

rotasyonlarını içermektedir.  Eğitimin rotasyonları kapsayan süresi dışında teorik ve uygulamalı Nükleer Tıp eğitimi  

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

Tıpta Uzmanlık Sınavından Nükleer Tıp alanında uzmanlık öğrencisi olmaya hak kazanan tıp fakültesi mezunları kayıt 

yapar. 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Tam görme engelli olmayan, radyasyon ile çalışmaya engel bir durumu bulunmayan adaylar 

e. Asistanlık Süresi 

4 yıl 

f. Yan Dallar 

Yok 
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT  İÇERİĞİ 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

Multidisipliner yaklaşımı gerektiren tanı ve tedavi uygulamaları (radyoimmünoterapi, Y-90 mikroküre, radyopeptid tedaviler, radyosinovektomi 

gibi) 

PET/MR gibi  Nükleer Tıp alanındaki yeni veya geliştirilmekte olan görüntüleme yöntemleri veya radyofarmasötikler 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

Teorik ders programı , uygulamalı beceriler, rotasyon eğitimleri, grup çalışmaları, birebir eğitim, kişisel çalışma, görsel-işitsel eğitim, 

simülasyon çalışmaları, kıdemliden öğrenme, ortak araştırma projelerinde görev alma, multidisipliner toplantı, sempozyum, kongre, kurs 

katılımları, yurtiçi/yurtdışı staj tahsil programları öğrenme ve öğretme yöntemleri olarak kullanılır.  

 

6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 
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Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Eğiticilerin Nükleer Tıp alanında T.C Sağlık Bakanlığı 

tarafından tanımlanmış eğitici niteliğine sahip ve tercihen 

eğitici eğitiminden geçmiş olması gerekmektedir. Eğiticiler 

eğitime aktif olarak katılan, öğretme ve eğitme yeteneği 

olan, Nükleer Tıp uzmanlık alanında ve eğitimde 

yenilikleri izleyen bireyler olmalıdır. İki uzmanlık 

öğrencisine 1 eğitici eğitim vermelidir. 

Fiziksel  

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

1) SPECT yapabilen en az bir gama kamera ve ilgili 

parçaları ve beraberinde rutin kalite kontrolü yapabilecek 

düzeyde  kalite kontrol donanımları 

2) Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi 

Sistemi,  ve beraberinde rutin kalite kontrolü yapabilecek 

düzeyde kalite kontrol donanımları 

3) Kardiyak görüntülemeler için stres testini yapmaya 

yeterli sistem ve ek donanımlar (treadmill/ergometre, acil 

durumlar için gerekli ilaç ve donanımlar)  

 

4) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 

lisanslandırılmış yataklı radyonüklid tedavi birimi  

5) Radyofarmasi laboratuvarı ve kalite kontrolü ile 
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ilgili donanım,  

 

6) Eğitim araç-gereçlerine ve kütüphaneye erişilebilirlik 

7)  Radyasyon sağlığı ve güvenliği ekipmanı 

8) Hasta arşiv sistemi (dijital ve/veya dosya) 

Yardımcı Personel 1) Yasal olarak tanımlanan kriterlere uygun Sağlık fizikçisi 

ve radyofarmasi laboratuvarı çalışanı 

2) Yasal olarak tanımlanan kriterlere uygun 

teknisyen/tekniker 

3) Hemşire, yardımcı sağlık personeli 
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Portföy  

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

Uzmanlık eğitimi veren kurum, uzmanlık eğitimi süresince 

aşağıda belirtilen asgari Nükleer Tıp tetkik ve tedavi uygulama 

sayı ve çeşitliliğine sahip olmalıdır. 

Tetkik/Tedavi Sayı 

Kas İskelet sistemi  1000 

Kardiyovasküler sistem 1000 

Pulmoner sistem 200 

Gastrointestinal sistem 100 

Ürogenital sistem 500 

Endokrin sistem 500 

Hematopoetik/ lenfatik 100 

Onkoloji-Tümör Görüntüleme  1000 

Inflamasyon/ Enfeksiyon 50 

Santral sinir sistemi  50 
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Radyonüklid Tedavi (benign) 100 

Radyonüklid Tedavi (malign) 100 

 

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

 Uzmanlık öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilebilmesi için her öğretim yılının sonunda bir gelişim sınavı  

yapılması önerilir. 

 

ii. Karne 

Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan ve belirli periyodlarla güncellenen dernek web 

sayfasında (www.tsnm.org) güncel örneği bulunan asistan karnesinin kullanılması önerilir.  

 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

Uzmanlık eğitimi süresince belirtilen asgari Nükleer Tıp tetkik ve tedavi uygulamalarını tamamlayan, asistan karnesinin 

gerekliliklerini yerine getiren, bilgi ve becerilerinin değerlendirilebilmesi için yapılan gelişim sınavlarında başarılı olan uzmanlık 

öğrencileri Uzmanlık Bitirme Sınavı’na girmeye hak kazanır. 
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8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

 

Uzmanlık öğrencilerinden en az yılda bir kez eğiticiler ve eğitim programı hakkında hazırlanmış formlar aracılığı ile geri bildirim 

istenir. Geri bildirimler üst yönetim ile paylaşılarak uygun görülmesi halinde gerekli iyileştirici tedbirler alınır. 

 

 

 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

 

T.C Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenmiş olan Çekirdek Eğitim Müfredatı uygulanır. Yeterli altyapının 

sağlanması halinde Genişletilmiş Eğitim Müfredatının uygulanması hedeflenir. Çekirdek Eğitim Müfredatında belirlenen kriterleri 

herhangi bir nedenle sağlayamayan eğitim kurumu, uzmanlık öğrencilerinin eksiklerini başka bir eğitim kurumunda sağlamaktan 

sorumludur.  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Temel Bilimler ile ilgili 
Uygulamalar/Görevler Temel Radyasyon Fiziği Maddenin Temel Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Temel Yapısı ve Özelliklerini 
Açıklar Atomun Yapısı

Atom Çekirdeği, Elektron
Nükleer Aileler (İzotop, İzomer, İzoton, 
İzobar)
Nükleer Enerji, Bağlanma Enerjisi

Radyasyonu Tanımlar ve Çeşitlerini Açıklar Radyoaktif Bozunma ve Bozunum Çeşitleri

Radyasyonun Madde ile Etkileşimi
Partiküler Radyasyonun Madde ile 
Etkileşimi ( İyonizasyon, Uyarılma, LET)
Partiküler Radyasyonun Madde ile 
Etkileşimi, Kompton Saçılımı, Fotoelektrik 
Etki, Çift Oluşumu

Radyasyon Birimleri Aktivite Birimleri (Curie, Becquerel)
Maruz Kalma Birimleri (Coulomb/kg, 
Röntgen)
Doz Birimleri (RAD, Gray)
Efektif Doz Birimleri (REM, RBE, Sievert)
Radyasyon Birimlerinin Bir Diğerine 
Çevrilmesi

Radyonüklidlerin Elde Edilmesi Nükleer Reaktörler
Parçacık Hızlandırıcılar
Radyonüklid Jeneratörler

Temel Radyofarmasi ve kalite kontrol Temel Radyofarmasi
Radyofarmasi, Radyofarmasötik Tanımı ve 
Karakteristikleri
Tanı ve Tedavi Amaçlı İdeal 
Radyofarmasötik Özellikleri
Radyofarmasötiklerin Formülasyonu, 
Üretimi, İşaretleme Yöntemleri
Lokalizasyon Mekanizmaları
Radyofarmasötiklerin Farmasötik Dozaj 
Şekilleri, Yan Etkileri ve Tedavileri

Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolü
Radyonüklidik, Kimyasal Radyokimyasal 
Saflık
Biyolojik Testler (Sterilite, Apirojenite, 
Toksisite)
Kromatografik, Radyokromotografik Kalite 
Kontrol Yöntemleri

Hücre İşaretleme
Eritrosit, Denatüre Eritrosit, Beyaz Küre 
İşaretleme

Mo-99/Tc-99m Jeneratörü Çalışma Prensipleri
Mo-99 Bozunma Şemaları
Kalite Kontrol Testleri

Radyoassay

Radyoimmünoassay (RIA), 
Immünoradyometrik Assay (IRMA), 
Radyoreseptör Assay (RRA), 
Radyoenzimatik Assay (REA)

İyonlaştırıcı Radyasyonun biyolojik etkileri İyonlaştırıcı Radyasyonun biyolojik etkileri İyonlaştırıcı radyasyonu tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Nonstokastik (deterministik) etkileri 
tanımlar
Stokastik etkileri tanımlar
İyonlaştırıcı radyasyonun embriyo ve fetüs 
üzerindeki etkilerini tanımlar
İyonlaştırıcı radyasyona bağlı kanserleri ve 
kanser oluşumunu açıklar
Radyasyon kazalarınını sebepleri ve 
sonuçlarıyla birlikte açıklar

İyonlaştırıcı radyasyondan korunma Radyasyondan Korunmada Temel Prensipler
Doz Limitleri (Radyasyon Görevlisi, 
Normal Popülasyon, Hamileler)
Radyasyondan Korunmada Yasal/İşlevsel 
Limitler

Radyasyondan Korunmada Temel 
Kavramlar

Absorbe Edilen Doz (D), Kalite Faktörü 
(QF), Ağırlık Faktörü (WT), Doz Eşdeğeri 
(HT)
Etkin Doz Eşdeğeri (HE), Yüklenen Etkin 
Doz Eşdeğeri (HE, 50), Toplam Organ Dozu 
Eşdeğeri (TODE), Yüzeysel Doz Eşdeğeri 
(SDE), Lens Doz Eşdeğeri (LDE), Total 
Efektif Doz Eşdeğeri (TEDE)

Radyasyona Maruz Kalma Dış (Eksternal), İç (internal) Radyasyon
Radyasyon Güvenliği ve Yasal Mevzuat
Radyasyondan Korunmada Temel Kurallar 
(Mesafe, Zırhlama (Engel), Zaman)
İç Radyasyondan Korunma Yöntemleri
Radyasyon ile Çalışılan Alanların 
Planlanması Denetimsiz , Denetimli ve Gözetimli Alanlar

Radyoaktif Atıklar
Radyoaktif Atıkların Sınıflandırılması, 
Taşınması ve Depolanması
Radyoaktif Atıklar ve Taşınması ile İlgili 
Mevzuat

Radyoaktif Maddelerin Taşınması Nakliye ve Kaza Anında Alınacak Önlemler
Radyoaktif Hastanın Taşınması

Radyasyon Ölçümü
Radyasyon Ölçüm Cihazlarının Temel 
Özellikleri Gaz Dolu İyonizasyon Detektörleri

Doz Kalibratörü, Geiger-Müller Sayaçları, 
İyon Odaları

Yarı İletken Detektörler
Sintilasyon Detektörleri

Kişisel Dozimetreler

TLD, film, elektronik, kalem tipi, cep tipi 
dozimetrelerin kullanımı ve 
değerlendirilmesi

Radyasyon Dozimetri
Radyasyon Dozimetri Tanımı ve İlgili 
Kavramlar
Dozimetri Hesaplamaları
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Görüntüleme Sistemleri Gamma Kameralar
Gamma Kameranın bileşenleri ve temel 
çalışma prensipleri Kolimatörün amacını ve yapısını açıklar.

Kolimatör çeşitlerini sıralar
Sintilasyon Kristalinin yapısı ve görevini 
açıklar
Fotomultiplier (PMT) tüpleri açıklar
X, Y ve Z sinyallerini açıklar
Puls yüksekliği analizörleri tanımlar
Katod ışın tüpünü tanımlar
Gamma Spektrumu açıklar

Görüntülemede temel kavramlar
Bilgisayarın temel özellikleri, kayıt, hafıza 
ve matriks’i açıklar
Statik, Dinamik, Tüm Vücut, Gated 
Çekimler
ROI ve zaman / aktivite eğrisini tanımlar ve 
uygular

Görüntünün teknik açıdan değerlendirilmesi Ölü zaman, saçılma ve gürültüyü tanımlar
Sayım etkinliği, sayım istatistiğini tanımlar
Geri plan aktiviteyi tanımlar
Rezolusyonu ve sensitiviteyi tanımlar
Hasta-kollimatör uzaklığının ve 
pozisyonlamanın önemini açıklar

PET görüntüleme sistemi Görüntülemede temel kavramlar
PET görüntülemenin temel prensiplerini 
açıklar
Uzaysal rezolüsyon, saçılma ve 
rastlantısallığı tanımlar
Atenuasyon düzeltmesini tanımlar
Dedektör çeşitlerini, özelliklerini ve 
görevini tanımlar
2D ve 3D görüntülemeyi açıklar

Görüntünün teknik açıdan değerlendirilmesi

Hibrid Sistemler PET/MR
Görüntülemenin temel prensipleri ve teknik 
özelliklerini açıklar

SPECT/BT
PET/BT

Kemik Mineral Dansitometresi Görüntülemede temel kavramlar
Tek-foton, Çift-enerji x-ray 
absorbsiyometriyi tanımlar

Görüntünün teknik açıdan değerlendirilmesi
Görüntü kalitesine etki eden faktörleri 
açıklar
Artefaktları açıklar

Cihazların Kalite Kontrolu Gama Kamera ve SPECT
PET/BT ve PET/MR
Kemik Mineral Dansitometre

Doz Kalibratörü Performans Testleri
Doğruluk, Stabilite, Linearite, Geometri 
Testleri

Korelatif Görüntüleme Yöntemlerinde 
görüntüleme ve işlemede temel prensipler BT Görüntüleme

BT görüntüleme ve görüntü işlemlemede 
temel prensipler

BT görüntülemenin temel çalışma 
prensiplerini sayar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
BT görüntülemede teknik parametreleri 
(kesit kalınlığı, Voltaj, mA, MAS vb.) 
açıklar

MR Görüntüleme
MR görüntüleme ve görüntü işlemlemede 
temel prensipler
MR görüntülemede teknik parametreleri 
açıklar

US Görüntüleme US görüntülemede temel prensipler
US görüntülemede teknik parametreleri 
açıklar

Radyasyon Güvenliği ve yasal mevzuat

asistan karnesini tutar
Asistan karnesini uygun olarak yılına göre 
doldurur.
İlgili öğretim üyesine onaylatır.

uzmanlık tezini hazırlar

2.yıl sonunda, tez konusu, kendi görüş ve 
önerileri de değerlendirilerek ilgili öğretim 
üyesi ile birlikte belirler.
Eğitim süresinin bitiminden önceki altıncı 
ayda, uzmanlık öğrencisi tezini tez 
danışmanının da bulunduğu anabilim dalı 
kurulunda savunur.

bilimsel araştırmalara aktif olarak katılır
bölüm içinde yürütülen bilimsel 
araştırmalara kıdemine uygun olarak katılır

Verileri toplar, kaydeder,inceler, 
değerlendirir, yorumlar
yazım aşamasında katkıda bulunur
Bilimsel toplantılarda sunumuna katkıda 
bulunur

Mesleki becerilerini geliştirir İletişim becerilerini uygular

Hasta ve yakınları, nükleer tıp ve 
radyolojideki diğer hekimler, diğer 
kliniklerden hastayı gönderen hekimler, 
nükleer tıp teknisyenleri,nükleer tıp 
hemşireleri, kurumdaki diğer çalışanlar ile 
iletişimi düzenler

profesyonel eğitimini akademik eğitim ile 
birleştirir

Mesleki sorumluluk ve etik ilkelere sıkı 
sıkıya bağlı olur. Hastanın sosyokültürel 
seviyesine uygun profesyonel davranış 
gösterir.

Hastaların yaş, etnik köken, cinsiyet, cinsel 
eğilim ve özürlülük konusunda ayırımcılık 
yapmaz
Hastaların ihtiyaçlarını bütünüyle 
değerlendirir, ilgi ve dürüstlükle yaklaşır, 
hastanın özel hayatına ve mahremiyetine 
saygı gösterir

Ülkenin sağlık ve sosyal sigorta sisteminin 
özelliklerini sınıflar, en uygun sağlık 
hizmetini verebilmek için sağlık sisteminin 
diğer kaynaklarını kullanır.

Hastanelerde, poliklinik merkezlerinde, özel 
hastane ve özel tıp merkezlerindeki çalışma 
koşullarını düzenler
Varolan sağlık sistemini etkin bir şekilde 
çalıştırabilmek için temel ekonomik ve 
işleyiş becerilerine sahip olur
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tıbbi harcamaların kontrolünde özel veya 
Medula, SGK gibi resmi sağlık sigorta 
sistemlerinin işleyiş yöntemlerini kullanır

Nükleer tıpla ilgili mevzuat ve yasal 
yükümlülüklerini tanımlar ve bunlara uygun 
davranır.

Türkiye atom enerjisi kurumunun tüzük ve 
yönetmeliklerini özetler

Radyasyon güvenliği kurallarını tanımlar, 
ulusal düzenleyici kuruluşlarca yayınlanan 
kuralları uygular

Uluslararası radyasyon güvenliği 
kurumlarının yönetmelik ve tüzüklerini izler

Radyasyon güvenliği kurallarını tanımlar, 
uluslararası düzenleyici kuruluşlarca 
yayınlanan kuralları değerlendirir.

Klinik Bilimler ile ilgili 
Uygulamalar/Görevler Tanısal Uygulamalar/Görevleri

Kas-iskelet sisteminde tanısal uygulamaları 
yapar. Kemik Sintigrafisi Uygular

İskelet sisteminin anatomisi ve fizyolojisini 
tanımlar
İskelet sistemini etkileyen hastalıkların 
kliniği ve tanı yaklaşımlarını açıklar.
Kemik Sintigrafisi Endikasyonlarını sayar.
Kemik sintigrafisi için kullanılan 
radyofarmasötikleri, özelliklerini sıralar.
Görüntüleme protokollerini, endikasyona 
uygun protokol seçimini ve uygulamasını 
açıklar.
Görüntüyü değerlendirir ve işlemlemeden 
geçirir.
Normal varyantları ve artefaktları 
değerlendirir.
Patolojik bulguyu tanımlar, ayırıcı tanısını 
yapar.
Sintigrafik görüntüyü kılavuzlara uygun 
olarak yorumlar.

Kan Havuzu Görüntüleme Uygular
Kan Havuzu Görüntülemenin 
Endikasyonlarını sayar.
Kan Havuzu Görüntüleme için kullanılan 
radyofarmasötikleri, özelliklerini sıralar.
Görüntüleme protokollerini, endikasyona 
uygun protokol seçimini ve uygulamasını 
açıklar.
Görüntüyü değerlendirir ve işlemlemeden 
geçirir.
Normal varyantları ve artefaktları 
değerlendirir.
Patolojik bulguyu tanımlar, ayırıcı tanısını 
yapar.
Sintigrafik görüntüyü kılavuzlara uygun 
olarak yorumlar.

18F-Sodyum Florür PET/BT Uygular.
Kemik mineral yoğunluğu ölçümü uygular.

Endokrinolojide tanısal uygulamalar
Tiroid Hastalıklarında Tanı Yöntemlerini 
Uygular.

Tiroid bezi anatomisi ve fizyolojisini 
tanımlar
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Öykü alınması, tiroid ve sistemik fizik 
muayene, tiroid bezi hastalıklarının kliniği 
ve tanı yaklaşımlarını açıklar.
Tiroid Sintigrafisi Endikasyonlarını sayar.
Tiroid sintigrafisi için kullanılan 
radyofarmasötikleri, özelliklerini sıralar.
Tiroid Sintigrafisi görüntüleme 
protokollerini, endikasyona uygun protokol 
seçimini ve uygulamasını açıklar.
Tiroid sintigrafisini değerlendirir ve 
işlemlemeden geçirir.
Tiroid sintigrafisi normal varyantları ve 
artefaktları değerlendirir.
Tiroid Sintigrafisi patolojik bulguyu 
tanımlar, ayırıcı tanısını yapar.
Tiroid Sintigrafisini kılavuzlara uygun 
olarak yorumlar.
Tiroid Uptake testi endikasyonlarını 
tanımlar.
Tiroid Uptake testi protokollerini uygular.
Tiroid uptake testini etkileyen faktörleri 
sıralar.

Tiroid ve Boyun Ultrasonografisini Uygular.
Boyun ve Tiroidin normal ve patolojik 
ultrasonografik bulgularını tanımlar.
İnce iğne aspirasyon biyopsisi uygulamasını 
tanımlar.
İnce iğne aspirasyon biyopsisi endikasyon 
ve kontrendikasyonlarını sayar.
İnce iğne aspirasyon biyopsisi materyalinin 
patolojik inceleme için uygun koşullarda 
hazırlanmasını tanımlar.
Tiroid hastalıklarının tanı/ayırıcı tanısında 
kullanılan laboratuvar tetkiklerini ve 
değerlendirilmesini açıklar.

Paratiroid Hastalıklarında Tanı Yöntemlerini 
Uygular.

Paratiroid bezi anatomisi ve fizyolojisini 
tanımlar.
Öykü alınması ve sistemik fizik muayeneyi 
açıklar.
Paratiroid bezi hastalıklarının kliniği ve tanı 
yaklaşımlarını açıklar.
Paratiroid Sintigrafisi Endikasyonlarını 
sayar.
Paratiroid sintigrafisi için kullanılan 
radyofarmasötikleri, özelliklerini sıralar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Paratiroid sintigrafisi görüntüleme 
protokollerini, endikasyona uygun protokol 
seçimini ve uygulamasını açıklar.
Paratiroid sintigrafisini değerlendirir ve 
işlemlemeden geçirir.
Paratiroid sintigrafisi normal varyantları ve 
artefaktları değerlendirir
Paratiroid Sintigrafisi patolojik bulguyu 
tanımlar, ayırıcı tanısını yapar.
Paratiroid Sintigrafisini kılavuzlara uygun 
olarak yorumlar.
Paratiroid hastalıklarının tanı/ayırıcı 
tanısında kullanılan laboratuvar tetkiklerini 
ve değerlendirilmesini açıklar.

Sürrenal Bez Hastalıklarında Tanı 
Yöntemlerini Uygular.

Sürrenal bez anatomisi ve fizyolojisini 
tanımlar.
Sürrenal bez hastalıklarının kliniği ve tanı 
yaklaşımlarını açıklar.
Sürrenal Bez Sintigrafisi Endikasyonlarını 
sayar.
Sürrenal bez sintigrafisi için kullanılan 
radyofarmasötikleri, özelliklerini sıralar
Sürrenal bez sintigrafisi görüntüleme 
protokollerini, endikasyona uygun protokol 
seçimini ve uygulamasını açıklar.
Sürrenal bez sintigrafisini değerlendirir ve 
işlemlemeden geçirir.
Sürrenal bez sintigrafisi normal varyantları 
ve artefaktları değerlendirir
Sürrenal Bez Sintigrafisinde patolojik 
bulguyu tanımlar, ayırıcı tanısını yapar.
Sürrenal Bez Sintigrafisini kılavuzlara 
uygun olarak yorumlar.
Sürrenal bez hastalıklarının tanı/ayırıcı 
tanısında kullanılan laboratuvar tetkiklerini 
ve değerlendirilmesini açıklar.

Pulmoner sistemde tanısal uygulamalar 
yapar. Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi Uygular

Pulmoner sisteminin anatomisi ve 
fizyolojisini tanımlar.
Pulmoner sistemi etkileyen hastalıkların 
kliniği ve tanı yaklaşımlarını açıklar.
Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi 
Endikasyonlarını sayar.
Akciğer perfüzyon sintigrafisi için 
kullanılan radyofarmasötikleri, özelliklerini 
sıralar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Görüntüleme protokollerini, endikasyona 
uygun protokol seçimini ve uygulamasını 
açıklar.
Görüntüyü değerlendirir ve işlemlemeden 
geçirir.
Normal varyantları ve artefaktları 
değerlendirir.
Patolojik bulguyu tanımlar, ayırıcı tanısını 
yapar.
Sintigrafik görüntüyü kılavuzlara uygun 
olarak yorumlar.

Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi Uygular.
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi 
Endikasyonlarını sayar.
Akciğer ventilasyon sintigrafisi için 
kullanılan radyofarmasötikleri, özelliklerini 
sıralar.
Görüntüleme protokollerini, endikasyona 
uygun protokol seçimini ve uygulamasını 
açıklar.
Görüntüyü değerlendirir ve işlemlemeden 
geçirir.
Normal varyantları ve artefaktları 
değerlendirir.
Patolojik bulguyu tanımlar, ayırıcı tanısını 
yapar.
Sintigrafik görüntüyü kılavuzlara uygun 
olarak yorumlar.

Gastroenterolojide tanısal uygulamalar Tükrük Bezi Sintigrafisi Uygular.
Tükrük bezlerinin anatomisi ve fizyolojisini 
tanımlar.
Tükrük bezlerini etkileyen hastalıkların 
kliniği ve tanı yaklaşımlarını açıklar.
Tükrük Bezi Sintigrafisi Endikasyonlarını 
sayar.
Tükrük bezi sintigrafisi için kullanılan 
radyofarmasötikleri, özelliklerini sıralar.
Görüntüleme protokollerini, endikasyona 
uygun protokol seçimini ve uygulamasını 
açıklar.
Görüntüyü değerlendirir ve işlemlemeden 
geçirir.
Normal varyantları ve artefaktları 
değerlendirir.
Patolojik bulguyu tanımlar, ayırıcı tanısını 
yapar.
Sintigrafik görüntüyü kılavuzlara uygun 
olarak yorumlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Özefagus transit zamanı ölçümü sintigrafisi 
uygular.

Özefagus anatomisi ve fizyolojisini 
tanımlar.
Özofagusu etkileyen hastalıkların kliniği ve 
tanı yaklaşımlarını açıklar.
Özofagus Sintigrafisi Endikasyonlarını 
sayar.
Özofagus sintigrafisi için kullanılan 
radyofarmasötikleri, özelliklerini sıralar.
Görüntüleme protokollerini ve uygulamasını 
açıklar.
Görüntüyü değerlendirir ve işlemlemeden 
geçirir.
Normal varyantları ve artefaktları 
değerlendirir.
Patolojik bulguyu tanımlar, ayırıcı tanısını 
yapar.
Sintigrafiyi kılavuzlara uygun olarak 
yorumlar.

Gastroösefageal reflü sintigrafisi uygular.

Gastrointestinal kanama sintigrafisi uygular.
Meckel divertikülü sintigrafisi uygular.
Hepatobiliyer Sintigrafi Uygular.
Karaciğer-Dalak sintigrafisi uygular.

Kardiyovasküler sistemde tanısal 
uygulamalar Myokard Perfüzyon Sintigrafisi Uygular Kalbin anatomisi ve fizyolojisini tanımlar.

Koroner arter hastalığının kliniği ve tanı 
yaklaşımlarını açıklar.
Myokard Perfüzyon Sintigrafisi 
Endikasyonlarını sayar.
Myokard perfüzyon sintigrafisi için 
kullanılan radyofarmasötikleri, özelliklerini 
sıralar.
Görüntüleme protokollerini, endikasyona 
uygun protokol seçimini ve uygulamasını 
açıklar.
Görüntüyü değerlendirir ve işlemlemeden 
geçirir.
Normal varyantları ve artefaktları 
değerlendirir.
Patolojik bulguyu tanımlar, ayırıcı tanısını 
yapar.
Sintigrafik görüntüyü kılavuzlara uygun 
olarak yorumlar.

Onkolojide tanısal uygulamalar
Hematopoetik ve lenfatik sistemde tanısal 
uygulamalar
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Santral sinir sisteminde tanısal uygulamalar
Üriner ve genital sistemde tanısal 
uygulamalar
Enfeksiyon-inflamasyon da tanısal 
uygulamalar
İn-vitro tanısal yöntemler

Tedavi Uygulamaları/Görevleri Tiroid hastalıklarında tedavi uygulamaları Hipertiroidi Tedavi ve Takibini Uygular.
Hipertiroidi etiyolojisi ve tanı yöntemlerini 
açıklar.
Hipertiroidi tedavi yöntemlerini tanımlar
Hipertiroidi tedavi planlanması için gerekli 
laboratuvar ve görüntüleme işlemlerini 
açıklar.
Radyoaktif iyot (RAİ), cerrahi ve medikal 
tedavilerin endikasyonlarını tanımlar.
RAİ ve medikal tedavi planlama ve 
uygulamalarını açıklar.
Radyasyon güvenliği ile ilgili kuralları 
açıklar, hasta takibindeki gerekli kriterleri 
tanımlar.
Tedavi yan etkilerini ve yönetimini açıklar.
Hasta takip sürecini tanımlar ve planlar.

Hipotiroidi Tedavi ve Takibini Uygular.
Hipotiroidi etiyolojisi ve tanı yöntemlerini 
açıklar.
Hipotiroidi tedavi yöntemlerini tanımlar.
Hipotiroidi tedavi planlanması için gerekli 
laboratuvar ve görüntüleme işlemlerini 
açıklar.
Medikal tedavinin endikasyonlarını 
tanımlar.
Medikal tedavi planlama ve uygulamalarını 
açıklar.
Tedavi yan etkilerini ve yönetimini açıklar.
Hasta takip sürecini tanımlar ve planlar.

Nodüler Guatr Tedavi ve Takibini Uygular. Nodüler guatr tedavi yöntemlerini tanımlar.
Tedavi planlanması için gerekli laboratuvar 
ve görüntüleme işlemlerini açıklar.
Medikal, cerrahi ve girişimsel tedavi 
endikasyonlarını tanımlar.
Medikal ve girişimsel tedavi planlama ve 
uygulamalarını açıklar.
Tedavi yan etkilerini ve yönetimini açıklar.
Hasta takip sürecini tanımlar ve planlar.

Tiroid Kanserlerinin Tedavi ve Takibini 
Uygular.

Tiroid Kanserlerinin histopatolojik alt 
gruplarını ve özelliklerini sıralar.
Klinik değerlendirme ve prognostik 
faktörleri açıklar.
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Tiroid kanserlerinin tedavi yöntemlerini 
tanımlar
Medikal, cerrahi ve girişimsel tedavi 
endikasyonlarını tanımlar. Cerrahi tedaviye 
kılavuzluk edecek uygulamaları (gama-
probe, ROLL vb.) tanımlar.
Tedavi planlanması için gerekli laboratuvar 
ve görüntüleme işlemlerini açıklar.
Radyonüklid ve medikal tedavi planlama ve 
uygulamalarını açıklar.
Tedavi yan etkilerini ve yönetimini açıklar.
Hasta takip sürecini tanımlar ve planlar.

Nöroendokrin tümörlerde tedavi 
uygulamalarını acıklar

nöroendokrin tümörleri ve metastazlarını 
tanımlar, tanı yöntemlerini açıklar

Korelatif radyolojik yöntemleri sayar, 
sintigrafik görüntüleme yöntemlerini açıklar

nöroendokrin tümörlerde tedavi 
yöntemlerini tanımlar

Radyonüklid tedavi endikasyonlarını ve 
kontrendikasyonlarını sınıflar
laboratuar ve görüntüleme sonuçlarını 
değerlendirir, tedavi planlamada laboratuar 
ve görüntüleme kriterlerini açıklar

tedavi planlanması için gerekli laboratuar ve 
görüntüleme işlemlerimini açıklar

Radyofarmasötikleri tanımlar, tedaviye 
uygun radyofarmasötik seçimini ve dozunu 
açıklar

radyasyon güvenliği ile ilgili kuralları 
açıklar, hasta takibindeki gerekli kriterleri 
tanımlar

Tedavinin yan etkilerini sayar ve hasta 
takibinde yapılması gerekenleri açıklar

İntrakaviter tedavi uygulamaları Intrakaviter tedavi endikasyonlarını sıralar Hasta seçim kriterlerini tanımlar
Diğer tedavi yöntemlerini tanımlar ve 
değerlendirir

tedavi planlanması için gerekli laboratuar ve 
görüntüleme işlemlerini açıklar

Radyofarmasötikleri tanımlar, tedaviye 
uygun radyofarmasötik seçimini ve dozunu 
açıklar

radyasyon güvenliği ile ilgili kuralları 
açıklar, hasta takibindeki gerekli kriterleri 
tanımlar

Tedavinin yan etkilerini sayar ve hasta 
takibinde yapılması gerekenleri açıklar

Kemik metastazlarında tedavi uygulamaları
Kemik metastazı yapan hastalıkları sayar, 
tanı yöntemlerini açıklar

Metastaza bağlı ağrıyı açıklar ve 
sınıflandırır

Kemik metastazlarında tedavi yöntemlerini 
tanımlar

Radyonüklid tedavi endikasyonlarını ve 
kontrendikasyonlarını sınıflar
Laboratuar ve görüntüleme sonuçlarını 
değerlendirir, tedavi planlamada laboratuar 
ve görüntüleme kriterlerini açıklar

tedavi planlanması için gerekli laboratuar ve 
görüntülnme işlemlerimini açıklar

Radyofarmasötikleri tanımlar, tedaviye 
uygun radyofarmasötik seçimini ve dozunu 
açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
radyasyon güvenliği ile ilgili kuralları 
açıklar, hasta takibindeki gerekli kriterleri 
tanımlar

Tedavinin yan etkilerini sayar ve hasta 
takibinde yapılaması gerekenleri açıklar

Hematopoetik ve lenfoproliferatif 
hastalıklarda tedavi uygulamaları

Radyonüklid tedavi endikasyonu olan 
hematopoetik ve lenfoproliferatif 
hastalıkları sayar, tanı yöntemlerini açıklar
Bu hastalıklarda tedavi yöntemlerini 
tanımlar

Radyonüklid tedavi endikasyonlarını ve 
kontrendikasyonlarını sınıflar
laboratuar ve görüntüleme sonuçlarını 
değerlendirir, tedavi planlamada laboratuar 
ve görüntüleme kriterlerini açıklar

tedavi planlanması için gerekli laboratuar ve 
görüntüleme işlemlerimini açıklar

Radyofarmasötikleri tanımlar, tedaviye 
uygun radyofarmasötik seçimini ve dozunu 
açıklar

Radyasyon güvenliği ile ilgili kuralları 
açıklar, hasta takibindeki gerekli kriterleri 
tanımlar

Tedavinin yan etkilerini sayar ve hasta 
takibinde yapılması gerekenleri açıklar

İntraarteriyel tedavi uygulamaları
Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinde 
tanı yöntemlerini açıklar
Bu hastalıklarda tedavi yöntemlerini 
tanımlar, radyonüklid tedavi 
endikasyonlarını açıklar

Radyonüklid tedavi endikasyonlarını ve 
kontrendikasyonlarını sınıflar
laboratuar ve görüntüleme sonuçlarını 
değerlendirir, tedavi planlamada laboratuar 
ve görüntüleme kriterlerini açıklar

tedavi planlanması için gerekli laboratuar ve 
görüntüleme işlemlerimini açıklar

Radyofarmasötikleri tanımlar, tedaviye 
uygun radyofarmasötik seçimini ve dozunu 
açıklar

Radyasyon güvenliği ile ilgili kuralları 
açıklar, hasta takibindeki gerekli kriterleri 
tanımlar

Tedavinin yan etkilerini sayar ve hasta 
takibinde yapılması gerekenleri açıklar

Eğitim ve Araştırma uygulama/görevleri Eğitim programlarına katılır
Bölüm içi seminer/dergi klubü vb 
toplantılara aktif olarak katılır

seminer /olgu sunumu, makale tartışması 
hazırlar ve sunar

Düzenli olarak belli başlı nükleer tıp 
dergilerini takip eder
Bilgisayar teknolojisini, internet ve eğitim 
disklerini izler

Disiplinler arası toplantılara, olgu sunumu 
vb toplantılara katılır

Hastane içinde diğer disiplinlerle yapılan 
tümör konseyleri,vb toplantılara vaka 
götürerek veya dinleyici olarak katılır.

Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara 
katılır

Eğitimi boyunca en az bir kez ulusal, bir kez 
de uluslararası Nükleer Tıp toplantısına aktif 
veya dinleyici olarak katılır.

Dış rotasyonlarını gerçekleştirir
Müfredata uygun olarak rotasyonlarını 
gercekleştirir.

Teorik derslere ve pratik uygulamalara 
katılır

Müfredat programı çerçevesindeki teorik 
derslere girer Konu ile ilgili literatür ve kitap okur

25/26



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredataları Nükleer	  Tıp,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  13/13

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Bölüm içindeki rotasyon uygulamalarını 
gerçekleştiri Sintigrafik çalışmaları yürütür

İstenilen test ile ilgili olarak hastadan öykü 
alır, dosyasını inceler, gerekirse fizik 
muayene yapar ve istemi yapan hekimle 
konuşur.
-Hastanın en uygun testi seçer (uygun 
radyofarmasötik, doz, ve uygun 
görüntüleme yöntemini seçer, çekilen 
görüntüleri gözden geçirir, diğer 
görüntüleme yöntemleriyle karşılaştırır, veri 
analizi ve görüntüyü sunar
Sonuçları hızlı bir şekilde değerlendirir ve 
gönderen hekime veya ilgili kişiye bildirir

Radyonüklid tedavileri düzenler

- Radyonüklid tedavi ile ilgili olarak 
hastaları değerlendirir, endikasyonları 
saptar, tedavi dozunu hesaplar,
hastanın kimliğini kontrol eder ve 
aydınlatılmış onamı (bilgilendirilmiş onayı) 
açıklar, gebelik olasılığını sorgular ve 
belgeler
hasta ve yakınlarını radyasyon güvenliği 
hakkında bilgilendirir ve hastayı tedavi 
sonrası kontrole çağırır. Tedavi işlemleri 
sırasında mutlaka uzman hekim ile işbirliği 
içinde olur.

Yönetim ve İletişim Uygulama ve Görevleri
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