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ÖNSÖZ 

 

Son 15-20 yılda belki de hiçbir bilim dalına nasip olmayan gelişmeler yaşadı radyoloji bilim dalı. Zaman zaman takip etmekte, yeni gelişmelere 

adapte olmakta güçlük çektik. Bir yandan bilgisayar ve bilişim teknolojisindeki yenilikler, diğer yandan tıptaki ilerlemeler, tıpla teknolojinin 

birleştiği radyoloji alanında baş döndürücü gelişmeleri beraberinde getirdi. Gelinen nokta, çok daha büyük gelişmelerin habercisi gibi 

görünmektedir. Bu hızlı gelişim ve değişim  hayatı kolaylaştırırken kendi içindeki zorlukları de beraberinde getirdi. Kolaylıklar hizmet alanlar için, 

zorluklarsa uygulayan yani biz radyologlar için oldu genelde.  

 

Günümüz dünyasında birşeyi yapmanın ötesinde, nasıl yaptığınız, standardınızın ne olduğu, kalite puan ve belgeleriniz ön plana çıkmaktadır. 

Ulaşım ve bilgi transferindeki hızlı gelişim insanları daha iyiye yöneltmiş bulunmaktadır. Herkes her yere ulaşabilmekte, yapılanları 

sorgulamakta, her konuda karşılaştırma yapabilmektedir. Bu durum, kurumların kendilerini yeniden kontrol etmelerini, akreditasyon 

merkezlerinden belge almalarını, standartlarını hergün biraz daha yükseltmelerini zorunlu hale getirmiştir.  Önceleri yerel ölçekte olan bu yarış, 

küreselleşen dünyada uluslar arası boyuta taşınmıştır. Yaptığınız işin kalitesi ile doğru orantılı olarak dünyadaki yeriniz belli olmaktadır. Kaliteyi 

belirleyen önemli parametrelerden biri ise standardizasyondur. 

 

Ülkemiz radyoloji alanında verilen eğitim konusunda çok mesafe katetmiş olmasına rağmen istenilen düzeye ulaştığını söylemek henüz mümkün 

değildir. Bazı kurumların çok iyi olması yetmemektedir. Tüm eğitim kurumlarını, en iyi olan düzeyine ulaştırmak en iyi olanı da dünyanın en 

iyileri arasına ulaştırmak temel hedefimiz olmalıdır. Ülkemizde radyolojinin problemleri çoktur. Problemlerin çokluğu dinamizmin, bu da kısmen 

de olsa gelişimin göstergesidir. Bu gelişim doğru yönetilirse sınıf atlarız. Aksi takdirde hayal kırıklığı kaçınılmazdır. Bunu başarmak için herkesin 

kıstas alabileceği kriterlere ihtiyaç vardır. Tüm eğitim kurumlarımızın uygulayabileceği bir rehberin olması, çıtanın sürekli yukarı çekilmesi 

gelişmenin modern dünyada yer alabilmenin olmazsa olmaz şartlarındandır. İşte bu rehber, bu yolda atılmış önemli bir adımdır. Oluşturulan bu 
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müfredat programı bir radyoloji uzmanının neleri bilmesi gerektiği, bunları hangi sıra ile nasıl öğreneceği, klinik uygulama yanında iletişim, 

yönetim, akademik, etik ve hukuk alanında neleri bilmesi gerektiğini göstermektedir. Her kurum ve kişi için bir ayna görevi görecek, herkes 

buradaki standartları taşıyıp taşımadığına, neleri düzeltmesi gerektiğine karar verebilecektir. Eğitici ne öğreteceğini, asistan ne öğreneceğini, 

yöneticiler neyi nasıl takip edeceğini, hukukçular nasıl karar alacaklarını bu kitapçığa bakarak karara verebileceklerdir.  

 

Ülke tarihinde belki de ilk defa yapılan bu çalışmada şüphesiz bir çok hata bulunacaktır. Belki kısa süre sonra güncellenme ihtiyacı ortaya 

çıkacaktır. Ama en azından bir radyoloji eğitimi standartları, gerek teknolojik alt yapı ve fizik mekan olarak gerekse eğitici yönü ile ortaya 

konmuş oldu. Komisyon üyelerinin yoğun çalışması ile ortaya konan bu rehber umarız ki radyoloji eğitimi standartları ve kalitesi noktasında bir 

milat olur, ülkemiz radyoloji ailesi dünyadaki hak ettiği yerini alır.  

 

1. GİRİŞ 

 

 

 

2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı 

Türkiye’de radyoloji uzmanlık eğitimi veren tüm eğitim kurumlarında standardizasyonu sağlamak ve bu eğitimin düzeyini uluslararası 

kabul görmüş en üst dereceye yükseltmektir.  

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Tıpda Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS) içerisinde, Ocak  2010 tarihinde Antalya’da çalışmalara başlandı. Bu 

çalışmada TUKMOS görevlileri genel bilgilendirme yaptılar. Daha sonra radyoloji grubu kendi içerisinde görev bölümü yaparak genel 

gereksinimleri, hedef kitlenin öğrenim gereksinimlerini, amaç ve öğrenim hedeflerini belirledi. Bu bağlamda grubu oluşturan üyelerin 

görev listesi, görev grupları saptandı. Yine bu toplantıda radyoloji uzmanlık dalının gereksinim duyduğu dış rotasyon saptandı ve Sağlık 

Bakanlığına bildirildi. 
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Antalya’daki toplantıdan sonra radyoloji müfredat kurulu üyeleri kendi görev alanları içinde konularının görev analizlerini ve öğrenim 

hedeflerini belirledi ve bunları TUKMOS veri tabanına aktardı. 

c. Müfredat Haritası 

Uzmanlık öğrencisi dört yıl içerisinde 

Direkt Grafi 

Ultrasonografi 

Bilgisayarlı Tomografi 

Manyetik Rezonans 

Mammografi 

Girişimsel Radyoloji  

PET/BT ve PET/MR 

Sistemlerini kullanmayı öğrenir ve bu süre içerisinde iki ay nükleer tıp rotasyonu yapar. Tezini hazırlar ve sınava girer. 

 

1. Yıl  

 

Rotasyon Çekim Sayısı Rapor izleme sayısı 

Direkt Grafi 3000/Yıl 3000/Yıl 

İndirekt Grafi 200/Yıl 200/Yıl 

BT 1000/Yıl 1000/Yıl 

US 1000/Yıl 1000/Yıl 

MRG 1000/Yıl 1000/Yıl 
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2.-3. Yıl  

 

Rotasyon Çekim Sayısı Rapor izleme sayısı 

Kas-İskelet 200 200 

Tanısal Meme 1000 1000 

Nöroradyoloji 500 500 

Abdominal Radyoloji 500 500 

Toraks Radyoloji 500 500 

Acil Radyoloji 500 500 

Baş-Boyun 500 500 

Pediatrik Radyoloji 500 500 

Kardiak Görüntüleme 100 100 

Girişimsel Radyoloji 300 300 
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4.Yıl 

 

Rotasyon Uygulama Sayısı Raporlama 

MR 1000/Yıl 1000/Yıl 

BT 1000/Yıl 1000/Yıl 

US 1000/Yıl 1000/Yıl 

Mammografi 100/Yıl 100/Yıl 

Floroskopi 100/Yıl 100/Yıl 

Anjiografi 100 - 

 

 

d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

TC Sağlık bakanlığı’nca  kabul edilmiş Tıp Fakültesi mezunu olmak ve TUS sınavında radyoloji uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanmış olmak.  

 

e. Asistanlık Süresi 

4 (Dört) yıldır. 

f. Yan Dallar 

Çocuk Radyolojisi 
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 PET/BT ve PET/MR gibi hibrid görüntüleme ve modern görüntüleme (İleride çıkacak yöntemler de dahil olmak üzere) yöntemleri uygulamaktır. 

Görüntüleme -Tedavi cihazlarının entegre kullanıldığı  (Cyberknife- tomoterapi gibi) sistemlerin görüntüleme modüllerini yönetmek ve 

yorumunu yapmak. 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

Kuramsal eğitimler kürsü dersi, seminer, grup tartışması, olgu sunumu, vb. şeklinde düzenlenmiş olabilir. Bunun yanında uzmanlık 

öğrencilerinin karar verme yetilerini geliştirmek, kendi karar oluşturma süreçlerini izlemelerine olanak sağlamak amacıyla probleme dayalı 

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

kendine öğrenme fırsatı oluşturur. Bu aktivite ile uzmanlık öğrencilerinin amaca yönelik kütüphane araştırması yapma, makale 

değerlendirme ve mevcut kanıtı kıymetlendirme becerilerini artırmak hedeflenir. 
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6. STANDARTLAR 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Profesör- Doçent- Yardımcı doçent-Şef-şef yardımcısı- 

başasistan ve uzman doktordan oluşan eğitici kadrosu için her 

bir eğiticiye en fazla 3(üç) uzmanlık öğrencisi düşecek şekilde 

eğitim verilir. 

Fiziksel  

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

a. En az 1 Adet Manyetik rezonans görüntüleme cihazı ( 

En az1.5 T gücünde) 

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

cihazı (Var olan cihazlar ömrü dolduruncaya kadar 

kullanılabilir) 

c. En az 5 (Beş) adet Ultrasonografi- Doppler 

ultrasonografi 

d. En az bir adet Mammografi cihazı 

e. En az 5 (beş) Direkt grafi cihazı 

f. En az 1 (Bir) adet skopi cihazı 

g. En az 1 (bir) adet kemik mineral dansitometre 
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h. En az 1 (Bir) adet girişimsel radyoloji ünitesi 

i. 1 (Bir) adet DSA ünitesi olması tercih sebebidir 

j. PACS-Teleradyoloji  

k. PET/BT olması tercih sebebidir 

l. En az 1 (Bir) adet raporlama ünitesi 

m. En az 1 (Bir) adet toplantı salonu 

 

Portföy  

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

Direkt Grafi 

US 

BT 

MRG 

Mammografi 

Girişimsel  işlemleri yapar. 

Önerilen en az sayılar karne bölümünde belirtilmiştir. 
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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 

b. Karne  

 

 

Eğiticinin verdiği dersler: 

Dersin Adı Tarih  Onay Kredisi 
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Öğrencinin verdiği seminerler: 

Seminerin Adı Tarih  Onay Kredisi 
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Literatür ve olgu sunumları: 

Tarih  Onay Kredisi 
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Bilimsel- Mesleki Toplantılara Katılımı: 

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

 

Kongre-Sempozyum Adı Sunumun Adı Tarih Kredisi 
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Kurum içi multidisipliner toplantılara katılımı : 

 

Toplantının Adı Tarih Onay Kredisi 
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1. Yıl  

 

Rotasyon Çekim Sayısı Rapor izleme sayısı 

Direkt Grafi 3000/Yıl 3000/Yıl 

İndirekt Grafi 200/Yıl 200/Yıl 

BT 1000/Yıl 1000/Yıl 

US 1000/Yıl 1000/Yıl 

MRG 1000/Yıl 1000/Yıl 
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2.-3. Yıl  

 

Rotasyon Çekim Sayısı Rapor izleme sayısı 

Kas-İskelet 200 200 

Tanısal Meme 1000 1000 

Nöroradyoloji 500 500 

Abdominal Radyoloji 500 500 

Toraks Radyoloji 500 500 

Acil Radyoloji 500 500 

Baş-Boyun 500 500 

Pediatrik Radyoloji 500 500 

Kardiak Görüntüleme 100 100 

Girişimsel Radyoloji 300 300 
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4.Yıl 

 

Rotasyon Uygulama Sayısı Raporlama 

MR 1000/Yıl 1000/Yıl 

BT 1000/Yıl 1000/Yıl 

US 1000/Yıl 1000/Yıl 

Mammografi 100/Yıl 100/Yıl 

Floroskopi 100/Yıl 100/Yıl 

Anjiografi 100 - 

 

(Uygulama ve Raporlamalar Eğitici Denetiminde Yapılır) 

 

 

c. Değerlendirme Ölçütleri 

i. Bilim sınavı öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlaması beklenir.  

Seminer; En az 2 /yılda (dersler hariç)  

Literatür; En az 2/yılda  

Kongre, sempozyum katılımı;   1 / 4 yıl içinde 

Tez dışı araştırma; En az   2 /4 yıl içinde  (katılımcı olarak) 
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8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri 

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

b. Eğitimin Standardizasyonu  

Sağlık Bakanlığı müfredat komisyonu tarafından 5 (beş) yılda bir gözden geçirilir. 
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KLİNİK
Acil radyoloji hizmetlerinin yerine 
getirilmesi Direkt grafiler Radyolojik tetkike hazırlar Temel konvansiyonel röntgen fiziğini açıklar

Konvansiyonel tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak 
tanımlar
Dijital röntgen fiziğini açıklar
Dijital tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini açıklar
Konvansiyonel röntgen filmi banyosunun nasıl yapıldığını tam olarak 
açıklar
Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları 
tanımlar ve bunları giderici çözümleri açıklar
Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında sık karşılaşılan arızaların 
nedenlerini kısaca açıklar
Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonlamayı açıklar)

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

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder Acil durumlar için anatomiyi ayrıntılı açıklar

Direkt radyografide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını 
sıralar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarda fizyopatolojiyi kısaca özetler
Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıkların 
radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
Direkt radyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Direkt radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve 
lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile 
tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda radyogramları 
rapor eder

Kontrastlı acil grafileri Radyolojik tetkike hazırlar
Kontrastlı konvansiyonel röntgen incelemelerde kullanılacak kontrast 
maddeleri açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Kontrastlı incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Acil durumlar için anatomiyi ayrıntılı açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar
Kontrastlı radyografi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast 
madde dozlarını açıklar
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Kontrastlı radyografi çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları 
anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Acil bölgesinin kontrastlı radyografi çekimi ile incelemesi uygun 
hastalık ve durumlarını sıralar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

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

Acil radyoskopileri Radyolojik tetkike hazırlar
Kontrastlı radyoskopik incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri 
açıklar
Radyoskopi incelemesi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Radyoskopik incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Radyoskopik anatomiyi ayrıntılı açıklar
Radyoskopi için kullanılan pozisyonları sıralar
Radyoskopide kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde dozlarını 
açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyoskopide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara 
uygun olarak açıklar
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Radyoskopi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen ilgili acil bölge 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının 
radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Radyoskopide görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Radyoskopi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda 
radyoskopi görüntülerini ve radyogramları rapor eder

Acil ultrasonografi incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar
Ultrason ve çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Acil ultrasonografik anatomisini ayrıntılı açıklar
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Ultrason çekimi sırasında kullanacağı pozisyonları ve probun tutuluş 
biçimini açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Ultrason çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Ultrason çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Ultrason çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
Ultrason çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Ultrason ile incelenmesi uygun ve sık görülen ilgili acil bölge 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Ultrason çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Ultrason çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda ultrason 
görüntülerini rapor eder

Bilgisayarlı tomografi acil incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar Kontrastlı BT incelemelerinde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
BT çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
BT incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar
Acil durumlar için BT anatomisini ayrıntılı açıklar
BT çekimi için kullanılan pozisyonları açıklar
BT çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde dozlarını 
açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

BT çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara 
uygun olarak açıklar
BT çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
BT çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
BT çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen ilgili acil bölge 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının radyolojik 
ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
BT çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar

BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında 
oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile tartışır
BT çekiminde elde edilen görüntülerden reformat/rekonstrüksiyon 
görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT 
görüntülerini rapor eder.

Manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) acil 
incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar MRG incelemelerinde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
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MRG çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
MRG incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini koruyacak 
önlemleri tam olarak tanımlar
MRG anatomisini ayrıntılı açıklar
MRG çekimi için kullanılan pozisyonları açıklar
MRG çekiminde kullanılan tekniği tanımlar, kontrast madde dozlarını 
açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

MRG çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
MRG çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
MRG incelemesi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıkların radyolojik 
ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
MR görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
MRG incelemesini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
MRG incelemesinde elde edilen görüntülerden 
reformat/rekonstrüksiyon görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda MR 
görüntülerini rapor eder

Anjiyografi ve DSA acil incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar Anjiyografik incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
Anjiyografi çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Anjiyografik incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlamleri tam olarak tanımlar
Anjiyografik anatomiyi ayrıntılı açıklar
Anjiyografi çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar
Anjiyografi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde 
dozlarını açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Anjiyografi çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Anjiyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Anjiyografi çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
Anjiyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarda 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Anjiyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıkların 
radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Anjiyografi çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili 
olarak yorumlar
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Anjiyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Anjiografi çekiminde elde edilen görüntülerden 
reformat/rekonstrüksiyon görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda 
radyogramları rapor eder

Abdomen radyolojisi hizmetlerinin yerine 
getirilmesi Direkt grafiler Radyolojik tetkike hazırlar Temel konvansiyonel röntgen fiziğini açıklar

Konvansiyonel tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak 
tanımlar
Dijital röntgen fiziğini açıklar
Dijital tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini açıklar
Konvansiyonel röntgen filmi banyosunun nasıl yapıldığını tam olarak 
açıklar
Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları 
tanımlar ve bunları giderici çözümleri açıklar
Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonlamayı açıklar)

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

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder Abdomen anatomisini ayrıntılı açıklar

Direkt radyografide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde 
sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Abdomen bölgesinin direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun 
hastalık ve durumlarını sıralar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen 
bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
Direkt radyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Direkt radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve 
lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile 
tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda radyogramları 
rapor eder

Kontrastlı abdomen grafileri Radyolojik tetkike hazırlar
Kontrastlı konvansiyonel röntgen incelemelerde kullanılacak kontrast 
maddeleri açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Kontrastlı incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
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Abdomen anatomisini ayrıntılı açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar
Kontrastlı radyografi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar Kontrast 
madde dozlarını açıklar
Kontrastlı radyografi çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları 
anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Abdomen bölgesinin Kontrastlı radyografi çekimi ile incelemesi uygun 
hastalık ve durumlarını sıralar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

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

Abdomen radyoskopileri Radyolojik tetkike hazırlar
Kontrastlı radyoskopik incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri 
açıklar
Radyoskopi incelemesi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Radyoskopik incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Radyoskopik abdomen anatomisini ayrıntılı açıklar
Radyoskopi için kullanılan pozisyonlamayı sıralar
Radyoskopide kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde dozlarını

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyoskopide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara 
uygun olarak açıklar
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Abdomen bölgesinin Radyoskopi ile incelemesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Radyoskopide görüntüsünü, bildiren klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Radyoskopi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda 
radyoskopi görüntülerini ve radyogramları rapor eder

Abdomen ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi 
incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar Temel ultrason ve Doppler ultrason fiziğini açıklar
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Ultrason ve Doppler ultrason tanı cihazının bölümlerini ve işleyişini 
tam olarak tanımlar
Ultrason ve Doppler Ultrason aracında karşılaşılabilen artefaktları 
tanımlar, bunları giderici çözümleri açıklar
Ultrason ve Doppler Ultrason aracında karşılaşılabilen artefaktların 
önemini tanımlar, bunların tanısal değerini açıklar
Ultrason ve Doppler Ultrason aracında sık karşılaşılan arızaların 
nedenlerini kısaca açıklar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Ultrason ve Doppler Ultrason çekimi için hastayı hazırlar (sürecin 
tanımı, pozisyonların açıklanması)
Ultrason ve Doppler Ultrasonda Abdomen anatomisini ayrıntılı açıklar
Ultrason ve Doppler Ultrason çekimi için kullanılan pozisyonlamayı 
açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Ultrason ve Doppler Ultrason çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen 
yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Ultrason ve Doppler Ultrason çekimi ile incelenmesi uygun ve 
abdomen bölgesinde sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Abdomen bölgesinin Ultrason ve Doppler Ultrason çekimi ile 
incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
Ultrason ve Doppler Ultrason çekimi ile incelenmesi uygun ve sık 
görülen abdomen bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Ultrason ve Doppler Ultrason ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
abdomen bölgesi hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak 
tanımlar
Ultrason ve Doppler Ultrason çekimi görüntüsünü, bildiren klinik ön 
tanı ile ilişkili olarak yorumlar
Ultrason ve Doppler Ultrason çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı 
yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman 
öğretim üyesi ile tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda Ultrason 
ve Doppler Ultrason görüntülerini rapor eder

Abdomen bilgisayarlı tomografi incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar Kontrastlı BT incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
BT çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
BT incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Abdomen anatomisini ayrıntılı açıklar
BT çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar
BT çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar Kontrast madde dozlarını 
açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

BT çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara 
uygun olarak açıklar
BT çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Abdomen bölgesinin BT çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

BT çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
BT çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar

BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında 
oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile tartışır
BT çekiminde elde edilen görüntülerden reformat/rekonstrüksiyon 
görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT 
görüntülerini rapor eder.

Abdomen manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) 
incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar MRG incelemelerinde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar

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

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
MRG incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini koruyacak 
önlemleri tam olarak tanımlar
MRG abdomen anatomisini ayrıntılı açıklar
MRG çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar
MRG çekiminde kullanılan tekniği tanımlar, kontrast madde dozlarını 
açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

MRG çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
MRG çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Abdomen bölgesinin MRG çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
MRG çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
MR ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
MR çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
MR çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
MR çekiminde elde edilen görüntülerden rekonstrüksiyon görüntüler 
elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda MR 
görüntülerini rapor eder

Anjiyografi ve DSA abdomen incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar Anjiyografik incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
Anjiyografi çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Anjiyografik incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Abdomenin anjiyografi anatomisini ayrıntılı açıklar
Anjiyografi çekimi için kullanılan pozisyonlamayı sıralar
Anjiyografi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde 
dozlarını açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Anjiyografi çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Anjiyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık 
görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Abdomen bölgesinin anjiyografi çekimi ile incelenmesi uygun hastalık 
ve durumlarını sıralar
Anjiyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen 
bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Anjiyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Anjiyografi çekimi görüntüsünü, bildiren klinik ön tanı ile ilişkili 
olarak yorumlar
Anjiyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Anjiyografi çekiminde elde edilen görüntülerden rekonstrüksiyon 
görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda anjiyografi 
tetkikini rapor eder

Hibrid görüntüleme yöntemleriyle (HGY) abdomen 
incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar

HGY incelemelerinde kullanılacak kontrast ve radyoaktif maddeleri 
açıklar
HGY çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
HGY incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar
HGY incelemelerindeki abdomen anatomisini ayrıntılı açıklar
HGY için kullanılan pozisyonları sıralar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

HGY çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
HGY çekimi ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Abdomen bölgesinin HGY çekimi ile incelenmesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
HGY çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
HGY ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
HGY çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
HGY çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda HGY 
incelemesinin sonuçlarını rapor eder

Moleküler görüntüleme yöntemleriyle (MGY) 
abdomen incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar

MGY incelemelerinde kullanılacak kontrast ve radyoaktif maddeleri 
açıklar
MGY çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
MGY incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar
MGY incelemelerinde abdomen anatomisini ayrıntılı açıklar
MGY çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

MGY çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
MGY ile incelenmesi uygun ve abdomen bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Abdomen bölgesinin MGY çekimi ile incelenmesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
MGY ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
MGY ile incelenmesi uygun ve sık görülen abdomen bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
MGY çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
MGY çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda MGY 
tetkikinin sonuçlarını rapor eder

Girişimsel radyolojisi hizmetlerinin yerine 
getirilmesi Tanısal anjiyografi Radyolojik tetkike hazırlar Konvansiyonel anjiografinin temel fizik prensiplerini sayar

Dijital subtraksiyon anjiografi (DSA) nın temel fizik prensiplerini 
sıralar
Radyasyonun zararlı etkilerinden hastayı,kendisini ve diğer sağlık 
personelini koruyucu tedbirleri açıklar
Anjiografide kullanılan farklı iyodlu kontrast maddelerin temel 
kimyasını ve anjiografide birbirlerine olan üstün ve zayıf yönlerini 
tanımlar
Anjiografi öncesi yapılacak kanama testlerini sıralar
Temel anjiografik girişim tekniklerini sayar
Direkt ponksiyon ve Seldinger tekniklerinin ne zaman tercih edileceğini 
açıklar
Arter ve ven ponksiyonlarında Seldinger tekniğini ayrıntılı tanımlar
Femoral arter girişimi için; femoral arter,femoral ven ve sinir 
anatomisini komşulukları ile açıklar
Brakiyal,aksiller ve radyal gibi alternatif arteryel ponksiyon tekniklerini 
ayrıntılı tanımlar
Tanısal anjiografide kullanılan öncü tel, kılıf(sheath) ve kateter tiplerini 
sıralar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tanısal anjiografide kullanılan öncü tel,kılıf(sheath) ve kateter 
yerleştirme tekniklerini açıklar
Manuel kompresyon ve damar kapatma cihazları gibi ponksiyon yeri 
hemostazı mekanizmalarını ayrıntılı tanımlar
Konvansiyonel anjiografi ve DSA cihazlarının temel bölümlerinin 
çalışma mekanizmalarını açıklar
Konvansiyonel anjiografi ve DSA cihazlarında sık karşılaşılan arızalar 
ile bunların giderilme yollarını sıralar
Konvansiyonel anjiografi ve DSA cihazlarında sık karşılaşılan 
artefaktları ve bunların giderilme yollarını tartışır
DSA da "bolus chase", "road mapping" ve "pixel shift" tekniklerini ve 
ne amaçla kullanıldıklarını ayrıntılı tanımlar
Tüm vücudun arteryel ve venöz anatomi ve sık karşılaşılan 
varyasyonlarını sıralar
Tanısal anjiografi için gönderilen hastaların fizik muayenelerinde nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı açıklar
Tanısal anjiografi için gönderilen hastaların laboratuvar testlerinin neler 
olması gerektiğini sıralar
Tanısal anjiografi için gönderilen hastaların fizik muayene ve 
laboratuvar bulgularını danışman öğretici ile tartışır
Sık yapılan tanısal anjiografik işlemlerin endikasyonlarını sayar
Sık yapılan tanısal anjiografik işlemlerin komplikasyonlarını ve 
bunların oralanlarını sıralar
Tanısal anjiografi için gönderilen hastalar için ne zaman ve hangi 
durumlarda diğer kliniklerden konsültasyon istenmesi gerektiği 
konusunu danışman öğretici ile tartışır
Hastayı anjiografi işlemine hazırlar(sürecin tanımı,kontrast maddelerin 
niteliğinin açıklanması)
Hastayı hazırlama sürecinde;hastanın bilgilendirilmesi,aydınlatılması 
ve bilgilendirilmiş onam formu alınması hususlarında tıbbi etik ve yasal 
yönlerden nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı tanımlar
Anjiografi işlemi için gerekli reçetelendirmeyi yapar
Tüm tanısal anjiografi incelemelerinden önce başka hangi modalitelere 
ve hangi durumlarda ihtiyaç duyulabileceğini sayar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Tüm arteryel ve venöz anjiografilerin danışman öğretici tarafından 
yapılışını izler
Anjiografi işlemi esnasında ekip elemanlarının işlevlerini ayrıntılı 
olarak sıralar
Periferik arteryel ve venöz anjiografi,abdominal aortografi,torasik 
aortografi,karotid,vertebral ve subklavian anjiografi,renal anjiografi 
gibi sık yapılan tanısal anjiografi işlemlerini izleyerek,birbirlerine 
benzer ve farklı yaklaşım özelliklerini
Alt ekstremite venografisi,inferior ve superior vena kavografi 
tetkiklerini izler ve bunların arteryografilerden farklarını sıralar
Tüm tanısal anjiografi incelemelerinden sonra başka hangi modalitelere 
ihtiyaç duyulabileceğini danışman öğretici ile tartışır

35/77



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Radyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  12/53

Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tüm vücutta anjiografi ile incelenebilecek ve sık karşılaşılan hastalık 
ve durumlarıı sıralar
Anjiografi ile incelenebilecek ve sık karşılaşılan hastalıkların 
fizyopatolojisini kısaca özetler
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda sık yapılan arteryel 
ve venöz tanısal anjiografi işlemlerini yapar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Tanısal anjiografi tetkiki ile elde ettiği görüntüleri,bildirilen klinik ön 
tanı ile ilişkili olarak yorumlar
Tanısal anjiografi görüntülerini yorumladıktan sonra, gördüğü olağan 
dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüşlerini danışman 
öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda tanısal anjiografi 
tetkiklerini rapor eder

Komplikasyonları yönetir
Yüksek riskli hastalarda iyotlu kontrast maddeler ile oluşabilecek 
nefrotoksisiteyi azaltacak işlemleri sıralar
İyotlu kontrast maddelerle oluşabilecek minör ve majör allerjik 
reaksiyonların tedavi sıra ve ilkelerini ayıntılı tanımlar
Standart tanısal anjiofrafik işlemlerin işlem sonrası takip esaslarını 
ayrıntılı açıklar
Tanısal anjiografik işlemlerde oluşabilecek komplikasyonlarda hangi 
durumlarda diğer kliniklerden yardım isteneceğini ayrıntılı olarak 
tanımlar

Vasküler Girişimsel Radyoloji Radyolojik tetkike hazırlar
Vasküler girişimsel işlem için gönderilen hastalarda daha önce 
yapılması gereken non-invaziv görüntüleme yöntemlerini sıralar
Vasküler girişimsel işlem için gönderilen hastalarda,hastanın bu işleme 
uygunluk kriterlerini sayar
Yapılacak vasküler girişimsel işlemin sonuçlarını ayrıntılı tanımlar
İşlem öncesinde;kardiyoloji,anestezi,cerrahi veya iç hastalıkları gibi 
başka branşlardan yardım istenecek durumları sıralar
Vasküler girişimsel işlem için gönderilen hastaların fizik 
muayenelerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı açıklar
Vasküler girişimsel işlem için gönderilen hastaların laboratuvar 
testlerinin neler olması gerektiğini sıralar
Vasküler girişimsel radyoloji işlemi için gönderilen hastaların fizik 
muayene ve laboratuvar bulgularını danışman öğretici ile tartışır
Sık yapılan vasküler girişimsel radyolojik işlemlerin endikasyonlarını 
sayar
Sık yapılan vasküler girişimsel radyolojik işlemlerin 
komplikasyonlarını ve bunların oranlarını sıralar
Hastayı vasküler girişimsel radyolojik işleme hazırlar(sürecin bütün 
yönleri ile tanımlanması)
Hastayı hazırlama sürecinde;hastanın bilgilendirilmesi,aydınlatılması 
ve biilgilendirilmiş onam formu alınması hususlarında tıbbi etik ve 
yasal yönlerden nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı tanımlar

Vasküler girişimsel radyolojik işlem için gerekli reçetelendirmeyi yapar

36/77



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Radyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  13/53

Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Vasküler girişimsel radyolojik işlem esnasında -kontrast maddeler 
dışında- kullanılabilecek ilaçların istenmeyen etkilerini ayrıntılı 
tanımlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Vasküler girişimsel radyolojik işlem esnasında kullanılan 
monitörizasyon cihazlarını sıralar
Vasküler girişimsel radyolojik işlem esnasında kullanılan 
monitörizasyon cihazlarında meydana gelebilecek arızaları ayrıntıları 
ile açıklar
Sık yapılan vasküler girişimsel radyolojik 
işlemlerin(anjioplasti,embolizasyon,arteryel/venöz stentleme,venöz 
ulaşım,venoplasti ve stentleme,inferior vena kavaya filtre yerleştirme 
gibi)danışman öğretici tarafından yapılışını izler
Sık yapılan vasküler girişimsel radyolojik işlemlerin temel prensiplerini 
danışman öğretici ile tartışır
Vasküler girişimsel radyolojik işlem esnasında ekip elemanlarının 
işlevlerini ayrıntılı olarak sıralar
Vasküler girişimsel radyolojik işlemlerde bilincin açık olduğu 
sedasyonun tercih edildiği durumları sayar
Vasküler girişimsel radyolojik işlemin yapıldığı birimde radyasyon 
güvenliği için gereken unsurları ayrıntılı tanımlar
Vasküler girişimsel radyoloji biriminde kan ve vücut sıvıları ile kaza 
eseri temesta bulunma risklerinin nasıl azaltılacağını ayrıntılı olarak 
açıklar
Vasküler girişimsel radyolojik işlemlerden sonra hastayı 
değerlendirmek için başka hangi modalitelere ihtiyaç duyabileceğini 
danışman öğretici ile tartışır
Tüm vücutta,vasküler girişimsel radyolojik işlem uygulanabilecek ve 
sık karşılaşılan hastalık ve durumları sıralar
Vasküler girişimsel radyolojik işlem uygulanabilecek ve sık karşılaşılan 
hastalıkların fizyopatolojisini kısaca özetler
Anjioplastinin değişik anatomik bölgelerdeki sonuçlarını sayar
Anjioplastide kullanılan ilaçları sıralar
Anjioplasti balon dinamiklerini,anjioplasti mekanizmalarını tanımlar
Embolizasyon ajanlarının çeşitlerinini sayar
Embolizasyon endikasyonlarını sıralar
Embolizasyon komplikasyonlarını tanımlar
İntraarteryel basınç çalışmalarını ayrıntılı açıklar
Stent açma tekniklerini ayrıntılı açıklar
Stent yapılarını tanımlar
Stent yerleştirme endikasyonlarını danışman öğretici ile tartışır
Stent sonuçlarını danışman öğretici ile tartışır
Diyaliz kateterlerinin çeşitlerini sıralar
Santral ve periferik venöz kateterler ile portların çeşitlerini sayar
Diyaliz kateterleri,venöz kateterler ve portların kullanım 
endikasyonlarını danışman öğretici ile tartışır
Jugular ve subklavian venlere giriş tekniklerini açıklar
Venöz ulaşım tekniklerinin sonuçlarını ayrıntılı açıklar
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Venoplasti ve stentleme işlemlerinin başarı oranlarını danışman öğretici 
ile tartışır
İnferior ve superior vena kavaya filtre yerleştirme endikasyonlarını 
danışman öğretici ile tartışır
"Çıkarılabilen"ler dahil olmak üzere mevcut değişik inferior ve superior 
vena kava filtre tiplerini sıralar
İnferior ve superior vena kava filtrelerinin başarı oranlarını açıklar
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda sık yapılan vasküler 
girişimsel radyolojik işlemleri yapar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Vasküler girişimsel radyolojik işlemden önce elde ettiği 
görüntüleri,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
Vasküler girişimsel radyolojik işlemden sonra elde ettiği 
görüntüleri,işlemin amacına ulaşıp ulaşmadığı yönünden yorumlar
Vasküler girişimsel radyolojik işlemden sonra elde ettiği 
görüntülerde,işleme bağlı komplikasyon gelişip gelişmediğini açıklar
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda vasküler 
girişimsel radyolojik işlemleri rapor eder

Komplikasyonları yönetir

İyotlu kontrast maddelere,vasküler girişimsel radyolojik işlemlerde 
değişik amaçlarla kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişebilecek allerjik 
reaksiyonları ve istenmeyen etkileri sıralar,bunların tedavi yollarını 
ayrıntılı olarak tanımlar
Standart ve sık yapılan vasküler girişimsel radyolojik işlemlerin,işlem 
sonrası bakım esaslarını ayrıntılı açıklar
Standart ve sık yapılan vasküler girişimsel radyolojik işlemlerin,işlem 
sonrası takip esaslarını ayrıntılı tanımlar
Vasküler girişimsel radyolojik işlemlerde oluşabilecek 
komplikasyonlarda diğer kliniklerden hangi durumlarda yardım 
isteneceğini ayrıntılı olarak tanımlar

Nonvasküler Girişimsel Radyoloji Radyolojik tetkike hazırlar
Nonvasküler girişimsel işlem için gönderilen hastalarda daha önce 
yapılması gereken non-invaziv görüntüleme yöntemlerini sıralar
Nonvasküler girişimsel işlem için gönderilen hastalarda,hastanın bu 
işleme uygunluk kriterlerini sayar
Yapılacak nonvasküler girişimsel işlemin sonuçlarını ayrıntılı tanımlar
İşlem öncesinde,kardiyoloji,anestezi,cerrahi veya iç hastalıkları gibi 
başka branşlardan yardım istenecek durumları sıralar
Nonvasküler girişimsel işlem için gönderilen hastaların fizik 
muayenelerinde nelere diikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı açıklar
Nonvasküler girişimsel işlem için gönderilen hastaların laboratuvar 
testlerinin neler olması gerektiğini sıralar
Nonvasküler girişimsel radyoloji işlemi için gönderilen hastaların fizik 
muayene ve laboratuvar bulgularını danışman öğretici ile tartışır
Sık yapılan nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerin 
endikasyonlarını sayar
Sık yapılan nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerin 
komplikasyonlarını ve bunların oranlarını sıralar
Hastayı nonvasküler girişimsel radyolojik işleme hazırlar(sürecin bütün 
yönleri ile tanımlanması)
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Hastayı hazırlama sürecinde;hastanın bilgilendirilmesi,aydınlatılması 
ve bilgilendirilmiş onam formu alınması hususlarında tıbbi etik ve yasal 
yönlerden nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı tanımlar
Nonvasküler girişimsel radyolojik işlem için gerekli reçetelendirmeyi 
yapar
Nonvasküler girişimsel radyolojik işlem esnasında kullanılabilecek 
ilaçların ve kontrast maddelerin istenmeyen etkilerini,bu ilaç ve ajanlar 
ile oluşabilecek allerjik reaksiyonları ayrıntılı tanımlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir

Sık yapılan nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerin(biyopsi,sıvı 
aspirasyonu ve abse drenajı,hepatobiliyer girişim,ürogenital 
girişim,besleyici tüp yerleştirme,RF 
ablasyon,radyoembolizasyon,özofagus stenti yerleştirme gibi) 
danışman öğretici tar
Nonvasküler işlemlerin hangisinde hangi modalitenin tercih edileceğini 
açıklar
Sık yapılan nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerin temel 
prensiplerini danışman öğretici ile tartışır
Nonvasküler girişimsel radyolojik işlem esnasında ekip elamanlarının 
işlevlerini ayrıntılı olarak sıralar
Nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerde gerekebilecek sedasyon 
ve anestezi çeşitlerini sayar
Nonvasküler girişimsel radyolojik işlemin yapıldığı birimde radyasyon 
güvenliği için gereken unsurları ayrıntılı tanımlar
Nonvasküler girişimsel radyoloji işlemi esnasında kan ve vücut sıvıları 
ile kaza eseri temasta bulunma risklerinin nasıl azaltılacağını ayrıntılı 
olarak açıklar
Nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerden sonra hastayı 
değerlendirmek için başka hangi modalitelere ihtiyaç duyulabileceğini 
danışman öğretici ile tartışır
Tüm vücutta,nonvasküler girişimsel radyolojik işlem uygulanabilecek 
ve sık karşılaşılan hastalık ve durumları sıralar
Nonvasküler girişimsel radyoloji uygulanabilecek ve sık karşılaşılan 
hastalıkların fizyopatolojisini kısaca özetler
İnce iğne veya kalın iğne biyopsilerinde kullanılacak iğne seçimini 
sıralar
İnce iğne,kalın iğne(core) biyopsi endikasyonlarını sayar
Biyopsi yapılacak lokalizasyona en emin yaklaşım yollarını tanımlar
Sıklıkla kullanılan toraks tüpleri ve abse drenaj kateterlerini sayar
Toraks drenajı,sıvı aspirasyonu ve abse drenajı endikasyonlarını sıralar
Toraks tüpü yerleştirme esaslarını tanımlar
Loküle veya kompleks ampiyemli hastalarda kullanılacak fibrinolitik 
ajanları sayar
Abse drenajı için en emin yaklaşım yollarını tanımlar
Abse drenajından önce kullanılacak antibiyotikleri sıralar
Kateter yerleştirmede kullanılan trokar ve Seldinger tekniklerini 
tanımlar
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Birden fazla veya daha kalın çaplı kateter yerleştirme endikasyonlarını 
sayar
Hepatobiliyer girişimden önce kullanılacak antibiyotikleri sıralar
Perkütan transhepatik kolanjiografinin temel özellillerini tanımlar
Biliyer drenaj için kullanılacak iğne,kateter ve stentleri açıklar
Biliyer girişimendikasyon ve komplikasyonlarını ayrıntılı tanımlar
Perkütan nefrostom iendikasyonlarını sıralar
Perkütan nefrostomi öncesi kullanılacak antibiyotikleri sayar
Perkütan nefrostomide kullanılan kateterleri tanımlar
Perkütan nefrostomi komplikasyonlarını sıralar
Beslenme tüplerinin çeşitlerini sayar
Özofagusa stent yerleştirilmesinin endikasyon ve komplikasyonlarını 
sayar
Beslenme tüpü ve özafagusa stent yerleştirilmesinin temel özelliklerini 
tanımlar
RF ablasyon uygulamasının temel esaslarını ayrıntılı olarak açıklar
RF ablasyon uygulamasının hangi organlarda hangi durumlarda 
yapılacağını ayrıntılı olarak tanımlar
Radyoembolizasyon işleminin temel özelliklerini sıralar
Radyoembolizasyon endikasyonlarını sayar
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda sık yapılan 
nonvasküler girişimsel radyolojik işlemleri yapar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerden önce değişik 
modalitelerden elde ettiği görüntüleri,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili 
olarak yorumlar
Nonvasküler girişimsel radyoloji işleminden sonra elde ettiği 
görüntüleri işlemin amacına ulaşıp ulaşmadığı yönünden yorumlar
Nonvasküler girişimsel radyoloji işleminden sonra elde ettiği 
görüntülerde,işleme bağlı komplikasyon gelişip gelişmediğini açıklar
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda nonvasküler 
girişimsel radyolojik işlemleri rapor eder

Komplikasyonları yönetir

Nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerde kullanılabilecek ilaçlara 
bağlı olarak gelişebilecek istenmeyen etkilerin ve allerjik reaksiyonların 
tedavi yollarını ayrıntılı olarak tanımlar
Standart ve sık yapılan nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerin 
işlem sonrası bakım esaslarını ayrıntılı açıklar
Standart ve sık yapılan nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerin 
işlem sonrası takip esaslarını ayrıntılı tanımlar
Nonvasküler girişimsel radyolojik işlemlerde oluşabilecek 
komplikasyonlarda diğer kliniklerden hangi durumlarda yardım 
isteneceğini ayrıntılı olarak tanımlar
İşlem sonrası kateter bakımının temel özelliklerini sıralar
İşlem sonrası ne zaman kateter çıkarılacağının ana ilkelerini tanımlar

Kardiyovasküler radyoloji hizmetlerinin 
yerine getirilmesi Radyolojik tanı

Kardiyavasküler hastalıklarda direkt grafi, 
ultrasonografi, MRG, BT, MRA, BTA ve 
DSA tetkikleri.

Endokard hastalıklarının direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, 
BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
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Myokard hastalıklarının direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, 
BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Perikard hastalıklarının direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, 
BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Konjenital kalp hastalıklarının direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, 
MRA, BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Akkiz kalp hastalıklarının direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, 
BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Koroner arter hastalıklarının direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, 
MRA, BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Santral ve periferik arter hastalıklarının direkt grafi, ultrasonografi, 
MRG, BT, MRA, BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Angina pektorisin direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, BTA ve 
DSA bulguları sayar, grafide gösterir.
Aort anevrizmasının direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, BTA 
ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Arter ve ven yaralanmalarının direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, 
MRA, BTA ve DSA bulgularını sayar grafide gösterir.
Aterosklerozun direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, BTA ve 
DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Ekstremite iskemisinin direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, 
BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Hipertansiyonun direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, BTA ve 
DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Kalp kapak hastalıklarının direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, 
MRA, BTA ve DSA bulgularını sayar grafide gösterir.
Kalp yetmezliğinin direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, BTA 
ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Karotis arter hastalıkların direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, 
BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.
Miyokard infarktüsünün direkt grafi, ultrasonografi, MRG, BT, MRA, 
BTA ve DSA bulgularını sayar, grafide gösterir.

Çok kesitli BT (ÇKBT) ve MRG fiziği. ÇKBT ve MRG’ nin cihaz özelliklerini sayar
ÇKBT ve MRG’de görüntü oluşumunun temel prensiplerini sayar.
ÇKBT ve MRG’de görüntüyü işleyip, rekonstruksiyonları yapar.
MR/BT venografi tekniklerini tanımlar ve yapar.
Koroner arterlerin MR/BT görüntüleme tekniklerini tanımlar ve yapar.

Kardiyovasküler hastalıklarda çok kesitli BT 
ve (ÇKBT) ve MRG çekim protokolleri.

Değişik kardiyovasküler sistem hastalıklarında ÇKBT, MRG ve 
DSA’da değişik çekim protokollerini sayar ve uygular.
Bağımsız klinik araştırma yapmak için klinik çalışma protokolleri 
tasarlar.
ÇKBT ve MRG'nin birbirlerine üstünlüklerini ve eksikliklerini sayar.

Kas-iskelet radyolojisi hizmetlerinin yerine 
getirilmesi

Konvansiyonel ve Dijital Radyografi ile 
Kemik/Yumuşak Doku ve Eklem Grafileri Radyolojik tetkike hazırlar Temel konvansiyonel röntgen fiziğini açıklar

Konvansiyonel radyografi cihazının bölümlerini ve işleyişini tanımlar
Dijital radyografi fiziğini açıklar
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Dijital radyografi cihazının bölümlerini ve işleyişini tanımlar
Konvansiyonel radyografi film banyosunun temel fizik özelliklerini 
açıklar
Konvansiyonel radyografi fim banyosunun nasıl yapıldığını tanımlar
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafilerinin çekimi için hastayı hazırlar 
(sürecin tanımı, pozisyonların açıklanması)
Konvansiyonel ve dijital radyografi cihazı ile çalışırken hastayı, 
kendisini ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak önlemleri 
tanımlar
Eklem, kemik ve komşu yumuşak dokuların anatomisini açıklar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Konvansiyonel ve dijital radyografi cihazında karşılaşılabilen 
artifaktları tanımlar, bunları giderici çözümleri açıklar
Konvansiyonel ve dijital radyografi cihazında sık karşılaşılan arızaların 
nedenlerini açıklar
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri için kullanılan pozisyonlamayı 
sıralar
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri çekiminde kullanılan 
dozlamayı tanımlar
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafilerinde elde etiği görüntüde 
gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri ile incelenmesi uygun vücut 
bölgelerinde sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri ile incelenmesi uygun vücut 
bölgelerinin uygun hastalık ve durumlarını sıralar
Kemik/yumuşak doku ve eklem grafileri ile incelenmesi uygun vücut 
bölgelerinin hastalıklarında fizyopatolojiyi özetler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Kemik/yumuşak doku ve eklemlerin direkt radyografi ile incelenmesi 
uygun ve sık görülen hastalıklarının radyolojk ayırıcı tanısını tam 
olarak tanımlar
Kemik/yumuşak doku ve eklemlerin direkt radyogramlarını bildirilen 
klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
Kemik/yumuşak doku ve eklemlerin direkt radyogramlarını yorumlar, 
gözlediği olağandışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve 
öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda kemik/yumuşak 
doku ve eklemlerin direkt radyogramlarını rapor eder
Görüntü arşivleme ve iletişim sistemlerinin (PACS) temel özelliklerini 
ve bileşenlerini sıralar, direkt grafilerin PACS ile nasıl 
değerlendirilebileceğini tartışır

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Radyolojik tetkike hazırlar BT'nin temel fizik prensiplerini sıralar
BT cihazının bölümlerini göstererek işleyişini açıklar
BT'de görüntü oluşumunu tanımlar
BT ile kullanılan film basma cihazlarını özellikleriyle sıralar
BT çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, kontrast verilecekse 
bununla ilgili açıklama dahil)
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Kas-iskelet sistemi BT'sinde kullanılan kontrast maddeleri; 
özelliklerini, komplikasyonlarını ve kullanış biçimlerini içerecek 
şekilde sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde kas-iskelet sistemi BT için gerekebilecek her 
türlü reçetelendirmeyi sıralar
BT cihazında çalışırken hastayı, kendisini ve diğer sağlık personelini 
radyasyondan koruyacak önlemleri tanımlar
Kas-iskelet sisteminin BT anatomisini (kemik, eklem ve diğer yumuşak 
dokular dahil) açıklar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Kas-iskelet sisteminin BT tetkik protokollerini sayar
Kas-iskelet sisteminin BT tetkik protokollerini tartışır
BT'de karşılaşılabilen artifaktları tanımlar, nedenlerini sıralar, bunları 
giderici çözümleri açıklar
BT cihazında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini açklar
Kas-iskelet sisteminin BT çekimlerinde kullanılan dozlamayı tanımlar
Kas-iskelet sisteminin BT'sinde elde edilen görüntülerde gözlenen 
yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Kas-iskelet sisteminin BT ile incelenmesi uygun yerlerinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Kas-iskelet sisteminin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık 
ve durumlarını sıralar
Kas-iskelet sisteminin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarında fizyopatolojiiyi özetler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Kas-iskelet sisteminin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarının BT ayırıcı tanılarını tanımlar
Kas-iskelet sisteminin BT görüntülerini bildirilen klinik ön tanıyla 
ilişkili olarak yorumlar
Kas-iskelet sisteminin BT görüntülerini yorumladıktan sonra, gözlediği 
olağandışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri 
danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda kas-iskelet 
sisteminin BT tetkiklerini rapor eder
Görüntü arşivleme ve iletişim sistemlerinin (PACS) temel özelliklerini 
ve bileşenlerini sıralar, BT'nin PACS ile nasıl değerlendirilebileceğini 
tartışır

Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRG) Radyolojik tetkike hazırlar MRG'nin temel fizik prensiplerini sıralar
MRG'de kullanılan temel sekansları tanımlar

MRG'de kullanılan sekansları ve bunların kullanıldığı durumları tartışır
MRG'de görüntü oluşumunu açıklar
MRG'de görüntü oluşumuna etki eden parametreleri sıralar

MR cihazının bölümlerini, bölümlerdeki bileşenleri, işlevlerini tanımlar
MR cihazının kurulum özelliklerini ve işleyişini açıklar
MRG ile kullanılan film basma cihazlarını özellikleri ile sıralar
Kas-iskelet MRG incelemeleri için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
kontrast verilecekse bununla ilgili açıklama dahil)
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

MRG'de kullanılan kontrast maddeleri özelliklerini, komplikasyonlarını 
ve kullanış biçimlerini içerecek şekilde sıralar
MRG tetkikine hazırlanan hastanın bu tetkikin yapılmasına engel 
ferromanyetik maddeleri taşıyıp taşımadığını sorgular
MRG için kontrendikasyon oluşturan tüm durumları sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde kas-iskelet MRG için gerekebilecek her türlü 
reçetelendirmeyi sayar
MRG'deki manyetik alanın hasta ve/veya fetüs üzerinde 
oluşturabileceği zararlı etkileri tanımlar
Kas-iskelet sisteminin MRG anatomisini (eklemler, diğer yumuşak 
dokular ve kemik yapılar dahil) açıklar
MRG'nin ileri görüntüleme yöntemlerinin (difüzyon MR, perfüzyon 
MR, MR spektroskopi) temel fizik prensiplerini açıklar
İleri MRG yöntemlerinin kas-iskelet MRG incelemelerindeki yerini 
tanımlar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Kas-iskelet sisteminin MRG inceleme protokollerini sayar
Kas-iskelet sisteminin MRG inceleme protokollerini tartışır
Kas-iskelet sisteminin MRG'sinde karşılaşılabilen artifaktları tanımlar, 
nedenlerini sıralar, bunları giderici çözümleri açıklar
MRG cihazında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini tanımlar
Kas-iskelet sistemi MRG'sinde elde ettiği görüntülerde gözlenen 
yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Kas-iskelet sistemi MRG'si ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Kas-iskelet sisteminin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalık ve durumlarını sıralar
Kas-iskelet sisteminin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarında fizyopatolojiyi özetler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

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

BT ve MRG İçin Artrografi Radyolojik tetkike hazırlar
BT- ve MR-artrografisi incelemeleri için hastayı hazırlar (sürecin 
tanımı, işlemle ilgili açıklama dahil)
BT- veya MR-artrografisi için kullanılan ilaçları ve kontrast maddeleri; 
özelliklerini, komplikasyonlarını ve kullanış biçimlerini içerecek 
şekilde sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde BT- veya MR-artrografisi için gerekebilecek 
her türlü reçetelendirmeyi sayar
Kas-iskelet sisteminin BT- veya MR-artrografisi ile incelenmesi uygun 
ve sık görülen hastalık ve durumlarını sıralar
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Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT- veya MR-
artrografisi için eklem ponksiyonunu yapar
İşleme başlamadan hemen önce ve işlemden hemen sonra 
hastaya/yakınına söyleyeceklerini sıralar
BT- veya MR-artrografisinin yapılışını izler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

BT- veya MR-artrografisi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarının ayırıcı tanılarını açıklar
BT- veya MR-artrografisi görüntülerini bildirilen klinik ön tanı ile 
ilişkili olarak yorumlar
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT- veya MR-
artrografisi tetkiklerini rapor eder

Ultrasonografi (US) ve Doppler US Radyolojik tetkike hazırlar US ve Doppler US fizik prensiplerini sıralar
US cihazının ana bölümlerini ve işleyiş mekanizmalarını tartışır

US ve Doppler US'nin kas-iskelet sistemi radyolojisindeki yerini tartışır
Kas-iskelet sisteminin US kesitsel anatomisini tanımlar
Kas-iskelet sistemi US için hastayı hazırlar (hastaya veya yakınına 
süreci tanımlar)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir US prob tiplerini ve hangi amaçla kullanıldıklarını tanımlar
US artifaktlarını ve tanısal değerlerini açıklar
US cihazlarında sık karşılaşılan arızaları ve bunların giderilme yollarını 
açıklar
Kas-iskelet sisteminin US ile inceleme düzlemlerini sıralar
Kas-iskelet sisteminde US'nin nasıl yapıldığını danışman öğreticiyi 
izleyerek tanımlar
Kas-iskelet sisteminde US'de elde edilen görüntülerde gözlenen yapıları 
anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Kas-iskelet sistemi US'sinde elde edilen görüntüleri eğer yapıldı ise BT 
ve MRG ile elde edilen görüntülerle karşılaştırır ve birbirlerine olan 
üstün ve zayıf yönlerini sıralar
Kas-iskelet sisteminin US'si ile elde edilen görüntülerden sonra hastaya 
ayrıca BT ve MRG incelemesi gerekip gerekmediğini danışman öğretici 
ile tartışır
Kas-iskelet sisteminin US ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık 
ve durumlarını sıralar
Kas-iskelet sisteminin US ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarında fizyopatolojiyi özetler
Kas-iskelet sisteminin US tetkikini danışman öğreticinin gözetiminde 
ve sorumluluğunda yapar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

US ile incelenmesi uygun ve sık görülen kas-iskelet sistemi 
hastalıklarında US-Doppler US ayırıcı tanılarını tanımlar
Kas-iskelet sisteminin US-Doppler US görüntülerini,bildirilen klinik ön 
tanı ile lişkili olarak yorumlar
Kas-iskelet sisteminin US-Doppler US görüntülerini yorumladıktan 
sonra,gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
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Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda US-Doppler US 
tetkiklerini rapor eder

Kemik Dansitometrisi Radyolojik tetkike hazırlar Kemik dansitometrisinin temel fizik prensiplerini sıralar
Kemik dansitometrisinin sık endikasyonlarını sıralar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Kemik dansitometrisinin gerçekleştirilmesine nezaret eder
Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder Kemik dansitometrisinin değerlendirme parametrelerini açıklar

Pozitron Emisyonu Tomografisi-BT (PET-BT) Radyolojik tetkike hazırlar PET-BT fiziğinin temel prensiplerini sıralar
PET-BT'de kullanılan radyoaktif maddenin temel özelliklerini açıklar
PET-BT'de kullanılan radyoaktif maddenin zararlı etkilerinden hastayı, 
kendisini ve diğer sağlık personelini korumak için gerekli önlemleri 
sayar
Hibrid görüntüleme sistemlerinin temel prensiplerini açıklar
PET-BT endikasyonlarını sıralar
PET-BT incelemesi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, kullanılacak 
radyoaktif/kontrast maddelerin niteliklerini açıklama)
Tetkike hazırlık sürecinde kas-iskelet sistemi PET-BT incelemesi için 
gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
PET-BT'de sık karşılaşılan artifaktlar ile aldatıcı görüntüleri ayrıntılı 
olarak tanımlar
Kas-iskelet sistemi PET-BT incelemelerinde elde ettiği görüntülerde 
gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Kas-iskelet sistemi PET-BT incelemelerinde elde edilen görüntülerin 
PET'i ilgilendiren bileşenlerini ve bunların BT anatomik görüntüleri ile 
birleşmiş şekillerini bir bütünlük sağlayacak şekilde danışman öğretici 
ile tartışır
Kas-iskelet sisteminin PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalık ve durumlarını sıralar
PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen kas-iskelet sistemi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi özetler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen kas-iskelet sistemi 
hastalıklarının PET-BT ayırıcı tanılarını tam olarak tanımlar
Kas-iskelet sisteminin PET-BT görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile 
ilişkili olarak yorumlar
PET-BT görüntülerini yorumladıktan sonra,gözlediği olağan dışı yapı 
ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri danışman öğretici 
ile tartışır
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda kas-iskelet 
sisteminin PET-BT tetkiklerini rapor eder

Meme radyolojisi hizmetlerinin yerine 
getirilmesi Mamografi incelemesi Mamografi incelemesi için hazırlık yapar Mamografi fiziğini, tekniğini bilir

Mamografi cihazının özelliklerini sıralar
Mamografi banyosu, filmi ve negatoskoplarının özekliklerini sıralar
Mamografide kalite kontrolünün önemini ve kalite kontrol testlerini 
açıklar
Mamografide kalite kontrolünde radyolog, teknisyen, medikal 
fizikçinin görevlerini sıralar
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Mamografide artefaktları ve sebeplerini açıklar
Mamografi filmlerinin standart şekilde etiketlenmesini bilir
Mamografide kompresyonun önemini ve gerekliliğini açıklar
Görüntü kalitesini etkileyen faktörleri sıralar
Tarama ve tanısal mamografisini tanımlar
Meme kanseri tarama programlarının özelliklerini, başarısını etkileyen 
faktörleri bilir
Analog ve Dijital mamografi farklarını sıralar
Dijital Mamografi için kullanılan dedektörlerin özelliklerini sıralar

Mamografi incelemesinin gerçekleşmesine 
süpervizörlük yapar

Kendini, hastayı ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak 
önlemleri tam olarak tanımlar
Mamografide kullanılan dozlamayı sıralar
mammografide kullanılan standart projeksiyonları sıralar
Mamografide tamamlayıcı ek projeksiyonların önemini ve 
endikasyonlarını bilir
Protezli olgularda kullanılan projeksiyonları bilir

Mamografi incelemesini 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder Görüntü kalitesini değerlendirir

Normal mamografik anatomiyi ve parankim paternlerini açıklar
Tipik benign bulguları tanımlar
Kalsifikasyon, asimetrik opasite, kitle ve yapısal bozulma gibi 
bulguların varlığında mamografik ayırıcı tanı kriterlerini tanımlar
BI-RADS terminoloji ve kategorilerini tanımlar
Spot tekniğini ve endikasyonlarını bilir
Magnifikasyon tekniğini ve endikasyonlarını bilir
Tek projeksiyonda görülen lezyonların yerinin nasıl belirlenebileceğini 
bilir
Kitle, kalsifikasyon ve asimetrik opasite için biyopsi ve takip 
kriterlerini tanımlar
Önceki incelemelerle karşılaştırmanın ve çift okumanın önemini bilir
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda radyogramları 
rapor eder

Meme US incelemesi Meme US incelemesi için hazırlık yapar Temel US fiziğini bilir
Meme US tekniğini ve uygulamaları bilir
Memede US endikasyonlarını tanımlar
Normal meme US anatomisini bilir

Meme US incelemesini gerçekleştirir Kist ayrımını, malign ve benign solid kitlelerin ayırıcı tanısını yapar
US incelemesinin meme görüntülemesindeki sınırlılıklarını bilir
implant rüptüründe tanı kriterlerini ve güvernirliliklerini bilir

Meme US incelemesini raporlar
US raporlamada kullanılan BI-RADS terminolojisini ve kategorilerini 
bilir
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda incelemeyi rapor 
eder

Meme MR incelemesi Meme MR incelemesi için hazırlık yapar Meme görüntülemesinde MR'nin yerini, endikasyonları tanımlar
MR incelemesine süpervizörlük eder MR inceleme protokolünü tanımlar
MR incelemesini 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder Malign ve benign lezyonlarda MR bulgularını tanımlar
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MR da kullanılan BI-RADS terminolojisi ve kategorilerini bilir
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda incelemeyi rapor 
eder

Meme girişimsel işlemleri Meme girişimsel işlemlerine hazırlık yapar

US eşliğinde biyopsi (aspirasyon/ kesici iğne), stereotaksik biyopsi, 
ameliyat öncesi tel yerleştirme ve galaktografi işlemlerinin temel 
prensiplerini bilir
Yukarıda sayılan işlemlerin endikasyonlarını/ kontrendikasyonlarını 
tanımlar
Hangi lezyonda hangi işlemin tercih edilmesi gerektiğini tanımlar
Girişimsel yöntemlerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını 
tanımlar
Girişimsel işlemler için gerekli ön hazırlıkları (hasta/cihaz) tanımlar
Girişimsel işlemler öncesi gerekli malzemeyi reçete eder
Girişimsel işlemler öncesi hastadan onam alır

Meme girişimsel işlemlerini gerçekleştirir US eşliğinde kist aspirasyonu izler
Danışman gözetiminde ve sorumluluğunda işlemi yapar
US eşliğinde kesici iğne biyopsisi izler
Danışman gözetiminde ve sorumluluğunda US eşliğinde kesici iğne 
biyopsisi yapar
Stereotaksik ve/US eşliğinde ameliyat öncesi tel yerleştirme işlemini 
izler
Danışman gözetiminde ve sorumluluğunda stereotaksik ve/US eşliğinde 
ameliyat öncesi tel yerleştirme işlemini yapar
Stereotaksik biyopsi izler
Galaktografi incelemesi izler
Spesmen radyografisini tanımlar
Spesmen radyografisinde sınır değerlendirmeyi bilir
Parafin blok radyografisini tanımlar
Patoloji sonuçları ile radyolojik korelasyon yapmanın önemini bilir
Yüksek riskli lezyonlara yaklaşımı bilir

Meme girişimsel işlemlerinde 
komplikasyonları yönetir

Girişimsel işlemler sonrası gelişebilecek olası komplikasyonları 
tanımlar
Olası komplikasyonlara müdahale etmeyi bilir

Sinir sistemi ve baş-boyun radyolojisi 
hizmetlerinin yerine getirilmesi Konvansiyonel ve Dijital Radyografi Kranyografi Radyolojik tetkike hazırlar

Temel konvansiyonel rontgen fiziğini açıklar
Konvansiyonel tanı cihazının bölümlerini ve işleyişini tam olarak 
tanımlar
Dijital rontgen fiziğini açıklar
Dijital tanı cihazının bölümlerini ve işleyişini tam olarak tanımlar
Konvansiyonel röntgen film banyosunun temel fizik özelliklerini 
açıklar
Konvansiyonel rontgen fim banyosunun nasıl yapıldığını tam olarak 
tanımlar
Kranyogram çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı,pozisyonların 
açıklanması)
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Konvansiyonel ve digital tanı cihazı ile çalışırken hastayı,kendisini ve 
diğer sağlık personelini radyosyondan koruyacak tedbirleri tam olarak 
tanımlar
Kafa anatomisini ayrıntılı açıklar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Konvansiyonel ve dijital tanı cihazında karşılaşılabilen artefaktları 
tanımlar,bunları giderici çözümleri açıklar
Konvasiyonel ve dijital tanı cihazında sık karşılaşılan arızaların 
nedenlerini kısaca açıklar
Kranyogramlar için kullanılan pozisyonlamayı sıralar
Kranyogram çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar
Kranyogramda elde etiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara 
uygun olarak açıklar
Kranyogram ile incelenmesi uygun ve kafa bölgesinde (kafa kemikleri 
ve kafa içi yumuşak yapılar) sık görülen normalin varyasyonlarını 
tanımlar
Kafa bölgesinin kranyogram ile incelenmesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
Kranyogram ile incelenmesi uygun ve sık görülen kafa bölgesi (kafa 
kemikleri ve kafa içi yumuşak yapılar) hastalıklarında fizyopatolojiyi 
kısaca özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Kranyogram ile incelenmesi uygun ve sık görülen kafa bölgesi(kafa 
kemikleri ve kafa içi yumuşak yapılar)hastalıklarının radyolojik ayırıcı 
tanısını tam olarak tanımlar
Kranyogram görüntüsünü,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Kranyogramı yorumlar,gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında 
oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda kranyogramları 
rapor eder

Temporal kemik,paranazal sinüsler,orbita ve 
boyun bölgesi yumuşak dokularına yönelik 
direkt radyogramlar Radyolojik tetkike hazırlar

Bu bölge radyogramlarının çekimi için hastayı hazırlar(sürecin 
tanımı,pozisyonların açıklanması)
Temporal kemik,paranazal sinüsler,orbita dahil tüm baş-boyun bölgesi 
anatomisini ayrıntılı açıklar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Bu bölgenin tümü için kullanılan pozisyonlamayı sıralar
Bu bölgenin radyogramları için kullanılan (yumuşak dokuların dozu 
dahil) dozlamayı tanımlar
Bu bölge radyogamlarında elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları 
anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Bu bölgenin direkt radyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
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Bu bölgenin direk radyografi ile incelenmesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
Bu bölgenin direkt radyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Bu bölgenin direkt radyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarının radyolojk ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Bu bölgenin direkt radyogramlarını,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili 
olarak yorumlar
Bu bölgenin direkt radyogramlarını yorumlar,gözlediği olağan dışı yapı 
ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici 
ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda bu bölgenin 
direkt radyogramlarını rapor eder

Tüm vertebral kolona yönelik direkt 
radyogramlar Radyolojik tetkike hazırlar

)Vertebral kolon direkt radyografisi için hastayı hazırlar(sürecin 
tanımı,pozisyonların açıklanması)
Vertebral kolon ve medülla spinalisin anatomisini ayrıntılı açıklar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Vertebral kolon radyogramları için kullanılan pozisyonlamayı sıralar
Vertebral kolon radyografisinde kullanılan dozlamayı tanımlar
Vertebral kolon direkt radyogramlarında elde ettiği görüntülerde 
gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar

Vertebral kolon direkt radyogramları ile incelenmesi uygun ve vertebral 
kolon bölgesinde sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Vertebral kolon bölgesinin direkt radyogramlar ile incelenmesi uygun 
hastalık ve durumlarını sıralar
Vertebral kolon direkt radyogramları ile incelenmesi uygun ve sık 
görülen vertebral kolon bölgesi (yumuşak dokular dahil) hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Vertebral kolon direkt radyogramları ile incelenmesi uygun ve sık 
görülen vertebral kolon bölgesi(yumuşak dokular dahil)hastalıklarının 
radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Vertebral kolon direkt radyogram görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı 
ile ilişkili olarak yorumlar
Vertebral kolon direkt radyogramlarını yorumlar,gözlediği olağan dışı 
yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman 
öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda vertebral kolon 
direkt radyogramlarını rapor eder

Bilgisayarlı tomografi(BT) Kranyal BT Radyolojik tetkike hazırlar
BT nin temel fizik prensiplerini sıralar
BT cihazının bölümlerini göstererek işleyişini tam olarak açıklar
BT de görüntü oluşumunu tanımlar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

BT ile kullanılan film basma cihazlarını özellikleriyle sıralar
Kranyal BT çekimi için hastayı hazırlar(sürecin tanımı,kontrast 
verilecekse bununla ilgili açıklama dahil)
BT de kullanılan kontrast maddeleri; özelliklerini,komplikasyonlarını 
ve kullanış biçimlerini içerecek şekilde sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde kranyal BT için gerekebilecek her türlü 
reçetelendirmeyi sıralar
BT cihazında çalışırken hastayı,kendisini ve diğer sağlık personelini 
radyasyondan koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Kranyal BT anatomisini (kemik,beyin ve diğer yumuşak dokular dahil) 
ayrıntılı açıklar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Kranyal BT inceleme protokollarını sayar
Kranyal BT inceleme protokollarını tartışır
BT de karşılaşılabilen artefaktları tanımlar,nedenlerini sıralar,bunları 
giderici çözümleri açıklar
BT cihazında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini kısaca açklar
Kranyal BT çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar
Kranyal BT de elde ettiği görüntülerde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Kranyal BT ile incelenmesi uygun ve kafa bölgesinde(kafa 
kemikleri,beyin ve kafa içi diğer yumuşak dokular dahil) sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Kafanın (kafa kemikleri,beyin ve kafa içi diğer yumuşak dokular dahil) 
BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve durumlarını sıralar
Kranyal BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen kafa bölgesi (kafa 
kemikleri,beyin ve kafa içi diğer yumuşak dokular dahil) 
hastalıklarında fizyopatolojiiyi kısaca özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Kranyal BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen kafa bölgesi(kafa 
kemikleri,beyin ve kafa içi diğer yumuşak dokular dahil)hastalıklarının 
BT ayırıcı tanılarını tam olarak tanımlar
Kranyal BT görüntülerini,bildirilen klinik ön tanıyla ilişkili olarak 
yorumlar
Kranyal BT görüntülerini yorumladıktan sonra,gözlediği olağan dışı 
yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri danışman 
öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda kranyal BT 
tetkiklerini rapor eder
Komplikasyonları yönetir
Kontrast madde allerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Tüm baş-boyun bölgesine yönelik BT 
incelemesi Radyolojik tetkike hazırlar

Bu bölge BT çekimleri için hastayı hazırlar(sürecin tanımı,kontrast 
verilecekse bununla ilgili açıklama dahil)
Tetkike hazırlık sürecinde bu bölge BT incelemesi için gerekebilecek 
her türlü reçetelendirmeyi sıralar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Temporal kemik,paranazal sinüsler,orbita dahil tüm baş-boyun bölgesi 
BT anatomisini ayrıntılı(komşulukları ile) açıklar.
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Baş-boyun bölgesinin BT inceleme protokollarını sayar
Baş-boyun bölgesinin BT inceleme protokollarını tartışır
Bu bölgenin BT çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar
Baş-boyun bölgesinin BT incelemesinde elde ettiği görüntülerde 
gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Baş-boyun bölgesinin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Bu bölgenin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve 
durumlarını sıralar
Baş-boyun bölgesinin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Bu bölgenin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının BT 
ayırıcı tanılarını tam olarak tanımlar
Bu bölgenin BT görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Baş-boyun bölgesinin BT incelemelerini yorumladıktan sonra,gözlediği 
olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri 
danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda bu bölgenin BT 
incelemelerini rapor eder
Komplikasyonları yönetir
Kontrast madde allerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Tüm vertebral kolona yönelik BT incelemesi Radyolojik tetkike hazırlar
Bu bölge BT çekimleri için hastayı hazırlar(sürecin tanımı,kontrast 
verilecekse bununla ilgili açıklama dahil)
Tetkike hazırlık sürecinde bu bölge BT incelemesi için gerekebilecek 
her türlü reçetelendirmeyi sıralar
Tüm vertebral kolon bölgesinin(kemik yapılar,medülla spinalis,diğer 
yumuşak dokular ve paravertebral bölge dahil) BT anatomisini 
ayrıntılı(komşulukları ile)açıklar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Tüm vertebral kolonun BT inceleme protokollarını sayar
Tüm vertebral kolonun BT inceleme protokollarını tartışır
Bu bölgenin BT çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar
Tüm vertebral kolonun(kemik yapılar,medülla spinalis,diğer yumuşak 
dokular ve paravertebral bölge dahil)BT incelemesinde elde ettiği 
görüntülerde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Tüm vertebral kolon bölgesinin BT ile incelenmesi uygun ve sık 
görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Bu bölgenin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve 
durumlarını sıralar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tüm vertebral kolon bölgesinin BT ile incelenmesi uygun ve sık 
görülen hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Bu bölgenin BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının BT 
ayırıcı tanılarını tam olarak tanımlar
Bu bölgenin BT görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Tüm vertebral kolon bölgesinin BT incelemelerini yorumladıktan 
sonra,gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda bu bölgenin BT 
incelemelerini rapor eder
Komplikasyonları yönetir
Kontrast madde allerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır

BT myelografi Radyolojik tetkike hazırlar
BT myelografi endikasyonlarını sıralar
BT myelografi endikasyonlarını tartışır
BT myelografi için hastayı hazırlar(sürecin bütünüyle tanımlanması)
BT myelografide kullanılan kontrast maddeleri tanımlar
BT myelografi hazırlık sürecinde,gerekebilecek her türlü 
reçetelendirmeyi sıralar
BT myelografi kontrendikasyonlarını açıklar
BT myelografide karşılaşılabilecek komplikasyonları tartışır
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
BT myelografinin yapılışını izler
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT myelografi 
işlemini yapar
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Danışman öğretici ile,BT myelografide elde ettiği görüntüleri tartışır
BT myelografi görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT myelografi 
incelemesini rapor eder
Komplikasyonları yönetir
Kontrast madde allerisinde yapılacakları açıklar ve tartışır
BT myelografi komplikasyonlarında yapılacakları açıklar ve tartışır

Manyetik rezonans görüntüleme(MRG) Beyin MRG Radyolojik tetkike hazırlar
MRG nin temel fizik prensiplerini sıralar
MRG de kullanılan tüm sekansları tanımlar

MRG de kullanılan sekansları ve bunların kullanıldığı durumları tartışır
MRG de görüntü oluşumunu açıklar

MRG de görüntü olşumuna etki eden parametreleri ayrıntıları ile sıralar
MR Anjiografinin temel ilkelerini tanımlar
MR Anjiogrfinin çeşitlerini,kullanıldığı durumları,birbirlerinden 
farklarını ayrıntılı biçimde açıklar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

MR cihazının bölümlerini,bölümlerdeki oluşumları,işlevlerini tam 
olarak tanımlar
MR cihazının kurulum özelliklerini ve işleyişini tam olarak açıklar
MRG ile kullanılan film basma cihazlarını özellikleri ile sıralar
Beyin MRG incelemesi için hastayı hazırlar(sürecin tanımı,kontrast 
verilecekse bununla ilgili açıklama dahil)
MRG de kullanılan kontrast maddeleri;özelliklerini,komplikasyonlarını 
ve kullanış biçimlerini içerecek şekilde sıralar
MRG tetkikine hazırlanan hastanın bu tetkikin yapılmasına engel 
ferromanyetik maddeleri taşıyıp taşımadığını sorgular
MRG için kontrendikasyon oluşturan tüm durumları sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde beyin MRG için gerekebilecek her türlü 
reçetelendirmeyi sayar
Sabit manyetik alanın hasta ve/veya fetüs üzerinde oluşturabileceği 
zararlı etkileri tam olarak tanımlar
Beyin MRG anatomisini(beyin,diğer yumuşak dokular ve kemik yapılar 
dahil) ayrıntılı açıklar
MRG nin ileri görüntüleme yöntemlerinin(difüzyon MR,perfüzyon 
MR, MR spektroskopi, fonksiyonel MR) temel fizik prensiplerini tam 
olarak açıklar
Bu ileri MRG yöntemlerinin beyin MRG incelemesindeki yerini tam 
olarak tanımlar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Beyin MRG inceleme protokollarını sayar
Beyin MRG inceleme protokollarını tartışır
MRG de karşılaşılabilen artefaktları tanımlar,nedenlerini sıralar,bunları 
giderici çözümleri açıklar
MRG cihazında sık karşılaşılan arızaların nedenlerini kısaca tanımlar
Beyin MRG de elde ettiği görüntülerde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Beyin MRG ile incelenmesi uygun ve bu bölgede(beyin,diğer yumuşak 
dokular ve kemik yapılar dahil)sık görülen normalin varyasyonlarını 
tanımlar
Bu bölgenin(beyin,diğer yumuşak dokular ve kemik yapılar dahil) 
MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve durumlarını 
sıralar
Beyin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen beyin,diğer yumuşak 
dokular ve kemik yapılara ait hastalıklarda fizyopatolojiyi kısaca 
özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Beyin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen beyin,diğer yumuşak 
dokular ve kemik yapılara ait hastalıkların MRG ayırıcı tanılarını tam 
olarak açıklar
Beyin MRG görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Beyin MRG görüntülerini yorumladıktan sonra,gözlediği olağan dışı 
yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri danışman 
öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda beyin MRG 
tetkiklerini rapor eder
Komplikasyonları yönetir
MRG kontrast madde alerjilerinde yapılacaklarıı açıklar ve tartışır
MRG kontrast maddelerine bağlı olarak oluşabilecek "Nefrojenik 
Sistemik Skleroz" konusunu danışman öğretici ile tartışır

Tüm baş-boyun bölgesine yönelik MRG 
incelemesi Radyolojik tetkike hazırlar

Bu bölge MRG incelemesi için hastayı hazırlar(sürecin tanımı,kontrast 
verilecekse bununla ilgili açıklama dahil)
Tetkike hazırlık sürecinde bu bölge MRG incelemesi için gerekebilecek 
her türlü reçetelendirmeyi sıralar
MR Anjiografinin baş-boyun bölgesindeki tanı değerini ayrıntılı irdeler
Temporal kemik,paranazal sinüsler,orbita dahil tüm baş-boyun bölgesi 
MRG anatomisini ayrıntılı(komşuluklarıyla)açıklar
İleri MRG yöntemlerinin(difüzyon MR,perfüzyon MR, MR 
spektroskopi,fonksiyonel MR) baş-boyun bölgesinin MRG 
incelemesinde yeri olup olmadığını tartışır
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Baş-boyun bölgesinin MRG inceleme protokollarını sayar
Baş-boyun bölgesinin MRG inceleme protokollarını tartışır
Baş-boyun bölgesinin MRG incelemesinde elde ettiği görüntülerde 
gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Baş-boyun bölgesinin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Bu bölgenin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve 
durumlarını sıralar
Baş-boyun bölgesinin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Baş-boyun bölgesinin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarının MRG ayırıcı tanılarını tam oalrak tanımlar
Bu bölgenin MRG görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili 
olarak yorumlar
Baş-boyun bölgesinin MRG incelemelerini yorumladıktan 
sonra,gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda bu bölgenin 
MRG incelemelerini rapor eder
Komplikasyonları yönetir
MRG kontrat madde allerjilerinde yapılacakları açıklar ve tartışır
MRG kontrast maddelerine bağlı olarak oluşabilecek "Nefrojenik 
Sistemik Skleroz" konusunu danışman öğretici ile tartışır
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Tüm vertebral kolona yönelik MRG 
incelemesi Radyolojik tetkike hazırlar

Bu bölge MRG incelemesi için hastayı hazırlar(sürecin tanımı,kontrast 
verilecekse bununla ilgili açıklama dahil)
Tetkike hazırlık sürecinde bu bölge MRG incelemesi için gerekebilecek 
her türlü reçetelendirmeyi sıralar
MR Anjiografinin tüm vertebral kolon bölgesindeki tanı değerini 
ayrıntılı irdeler
Tüm vertebral kolon bölgesinin(kemik yapılar,medülla spinalis,diğer 
yumuşak dokular ve paravertebral bölge dahil) MRG anatomisini 
ayrıntılı(komşulukları ile)açıklar
İleri MRG yöntemlerinin(difüzyon MR,perfüzyon MR, MR 
spektroskopi,fonksiyonel MR) tüm vertebral kolon bölgesinin MRG 
incelemesindeki yerini tartışır
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Tüm vertebral kolon bölgesinin(kemik yapılar,medülla spinalis,diğer 
yumuşak dokular ve paravertebral bölge dahil)MRG inceleme 
protokollarını sayar
Tüm vertebral kolon bölgesinin MRG inceleme protokollarını tartışır
Tüm vertebral kolonun (kemik yapılar,medülla spinalis,diğer yumuşak 
dokular ve paravertebral bölge dahil) MRG incelemesinde elde ettiği 
görüntülerde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Tüm vertebral kolon bölgesinin MRG ile incelenmesi uygun ve sık 
görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Bu bölgenin MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve 
durumlarını sıralar
Tüm vertebral kolon bölgesinin MRG ile incelenmesi uygun ve sık 
görülen hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Tüm vertebral kolonun((kemik yapılar,medülla spinalis,diğer yumuşak 
dokular ve paravertebral bölge dahil)MRG ile incelenmesi uygun ve sık 
görülen hastalıklarının MRG ayırıcı tanılarını tam olarak tanımlar
Bu bölgenin MRG görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili 
olarak yorumlar
Tüm vertebral kolon bölgesinin MRG incelemelerini yorumladıktan 
sonra,gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda bu bölgenin 
MRG incelemelerini rapor eder
Komplikasyonları yönetir
MRG kontrast madde allerjilerinde yapılacakları açıklar ve tartışır
MRG kontrast maddelerine bağlı olarak oluşabilecek "Nefrojenik 
Sistemik Skleroz" konusunu danışman öğretici ile tartışır

Sinir pleksuslarına ve periferik sinirlere 
yönelik MRG incelemesi Radyolojik tetkike hazırlar

Bu yapıların MRG incelemesi için hastayı hazırlar(sürecin 
tanımı,kontrast verilecekse bununla ilgili açıklama dahil)
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Tetkike hazırlık sürecinde bu bölge MRG incelemesi için gerekebilecek 
hertürlü reçetelendirmeyi sıralar
Brakiyal pleksus,lumbosakral pleksus ve MRG ile incelenmesi 
mümkün periferik sinirlerin MRG anatomisini ayrıntılı (komşulukları 
ile) açıklar
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Brakiyal pleksus,lumbosakral pleksus ve MRG ile incelenmesi 
mümkün periferik sinirlerin MRG inceleme protokollarını sayar ve 
tartışır
Brakiyal pleksus,lumbosakral pleksus ve MRG ile incelenmesi 
mümkün periferik sinirlerin MRG incelemesinde elde ettiği 
görüntülerde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Bu yapıların MRG ile incelenmesi mümkün ve sık görülen hastalık ve 
durumlarını sıralar
Bu yapıların MRG ile incelenmesi mümkün ve sık görülen 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
Bu yapıların MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının 
MRG ayırıcı tanılarını tam olarak tanımlar
Bu yapıların MRG görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili 
olarak yorumlar
Brakiyal pleksus,lumbosakral pleksus ve MRG ile incelenmesi 
mümkün periferik sinirlerin MRG incelemelerini yorumladıktan 
sonra,gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu 
görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda bu yapıların 
MRG incelemelerini rapor eder
Komplikasyonları yönetir
MRG kontrast madde allerjilerinde yapılacakları açıklar ve tartışır
MRG kontrast maddelerine bağlı olarak oluşabilecek "Nefrojenik 
Sistemik Skleroz" konusunu danışman öğretici ile tartışır

Myelografi Radyolojik tetkike hazırlar
Myelografi tetkiki için hastayı hazırlar(sürecin tanımı,tetkikin 
niteliği,pozisyonların açıklanması)
Myelografide kullanılan kontrast maddeleri; özelliklerini,kullanılış 
biçimlerini ve komplikasyonlarını içerecek şekilde sıralar
Tetkike hazırlık sürecinde miyelografi için gerekebilecek hertürlü 
reçetelendirmeyi sıralar
Myelografi endikasyonlarını,kontrendikasyonlarını,komplikasyonlarını 
tanımlar
Tüm vertebral kolon bölgesi anatomisini(kemik yapılar,medülla 
spinalis ve sinir kökleri dahil)ayrıntılı açıklar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Myelografi tetkikinin nasıl yapıldığını danışman öğreticiyi izleyerek 
tanımlar
Myelografide elde ettiği görüntülerde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
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Tüm vertebral kolon bölgesinin(kemik yapılar,medülla spinalis ve sinir 
kökleri dahil)miyelografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık 
ve durumlarını sıralar
Myelografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen tüm vertebral kolon 
bölgesi(kemik yapılar,medülla spinalis ve sinir kökleri dahil) 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Myelografi tetkikini danışman öğreticinin gözetiminde ve 
sorumluluğunda yapar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Myelografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen tüm vertebral kolon 
bölgesi(kemik yapılar,medülla spinalis ve sinir kökleri 
dahil)hastalıklarının myelografik ayırıcı tanılarını tam olarak tanımlar
Myelografi görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Myelografi görüntülerini yorumladıktan sonra,gözlediği olağan dışı 
yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri danışman 
öğretici ile tartışır
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda myelografi 
tetkiklerini rapor eder

Komplikasyonları yönetir Kontrast madde allerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır
Myelografik işlemde komplikasyon oluştuğunda,hangi klinikten hangi 
yardımın isteneceği konusunu danışman öğretici ile tartışır

Anjiografi Radyolojik tetkike hazırlar
Konvansiyonel anjiogrfi,digital subtraksiyon anjiografisi(DSA) nin 
temel fizik prensiplerini sıralar
Konvansiyonel anjiogrfi ve DSA cihazlarının bölümlerini ve işleyiş 
mekanizmalarını tanımlar
Tüm vücut ve özellikle kranyum ve baş-boyun bölgesinin ana arteryel 
ve venöz anatomi ve varyasyonlarını sıralar
Anjiografide kullanılan farklı iyotlu kontrast maddelerin temel 
kimyasını ve anjiografide birbirlerine olan üstün ve zayıf yönlerini 
tartışır
Yüksek riskli hastalarda iyotlu kontrast maddeler ile oluşabilecek 
nefrotoksisiteyi azaltacak mekanizmaları sıralar
Arkus aortografi; karotid,vertebral ve subklavian anjiografi ile spinal 
anjiograinin ve superior vena kavografinin endikasyonlarını açıklar
Arkus aortografi; karotid,vertebral ve subklavian anjiografi ile spinal 
anjiografinin ve superior vena kavografinin komplikasyonları ve 
bunların oranlarını sıralar
Sinir sistemi ve baş-boyun bölgesi tanısal anjiografi tetkikine 
gönderilen hastaların işlem öncesi yapılacak koagülasyon testlerini 
açıklar
Sinir sistemi ve baş-boyun bölgesi tanısal anjiografi tetkikine 
gönderilen hastaların tetkik öncesi onaylarının nasıl alınacağını 
ayrıntılıı olarak açıklar
Tanısal anjiografi hazırlık sürecinde,anjiografi için gerekebilecek her 
türlü reçetelendirmeyi sıralar
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Tanısal anjiografi tetkiki için hastayı hazırlar(sürecin tanımı,kontrast 
maddelerin neden olabileceği belirtiler ve komplikasyonların 
açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Konvansiyonel anjiografi ve DSA cihazlarında sık karşılaşılan arızaları 
ve bunların çözümlerini kısaca açıklar
Konvansiyonel anjiografi ve DSA ile elde edilen görüntülerdeki 
artefaktları ve bunların gideriliş yöntemlerini tanımlar
Direkt ponksiyon ve kateter le yapılabilecek arteryografi ve 
venografileri tartışır
Arter ve ven ponksiyonlarında Seldinger tekniğini tanımlar
Femoral arter girişi için;inguinal ligaman,femoral arter,femoral ven ve 
sinir anatomisini ayrıntılı olarak açıklar
Brakiyal,aksiller ve radyal gibi alternatif arteryel ponksiyon tekniklerini 
sıralar
Öncü tel.kılıf(sheath) ve kateter yerleştirme tekniklerini açıklar
Manuel kompresyon ve damar kapatma cihazları gibi ponksiyon yeri 
hemostazı mekanizmalarını sıralar
Tanısal anjiografinin nasıl yapıldığını danışman öğreticiyi izleyerek 
tanımlar
Tanısal anjiografide elde edilen görüntülerde gözlenen yapıları 
anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Tanısal anjiografide elde edilen görüntüleri eğer yapıldı ise BT-
Anjiografi ve MR-Anjiografide elde edilen görüntülerle karşılaştırır ve 
birbirlerine olan üstün ve zayıf yönlerini sıralar
Ekstrakranyal karotid arteryografide elde edilen görüntüleri;Doppler 
Ultrasonografide ve yapıldı ise BT-Anjiografide elde edilen 
görüntülerle karşılaştırarak karotid arterlerin değerlendirilmesinde 
birbirlerine olan üstün ve zayıf yönlerini açıklar
Spinal anjiografide elde edilen görüntüleri,MRG ve MR-Anjiografide 
elde edilen görüntülerle karşılaştırarak birbirlerine olan üstün ve zayıf 
yönlerini sıralar
Sinir sistemi ve baş-boyun bölgesinin anjiografi ile incelenmesi uygun 
ve sık görülen hastalık ve durumlarını sıralar
Anjiografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen sinir sistemi ve baş-
boyun bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Anjiografi tetkikini danışman öğreticinin gözetiminde ve 
sorumluluğunda yapar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Anjiografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen sinir sistemi ve baş-
boyun bölgesi hastalıklarının anjiografik ayırıcı tanılarını tam olarak 
tanımlar
Anjiografi görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Anjiografi görüntülerini yorumladıktan sonra,gözlediği olağan dışı yapı 
ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri danışman öğretici 
ile tartışır
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda anjografi 
tetkiklerini rapor eder
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tanısal anjiografide elde edilen bulguları,girişimsel br işlem gerekip 
gerekmediği bağlamında girişimsel radyoloji danışman ögreticisi ile 
tartışır

Komplikasyonları yönetir
İyotlu kontrast maddeler ile oluşabilecek minör ve majör allerjik 
reaksiyonları ve bunların tedavisini ayrıntılı olarak açıklar
Arkus aortografi;karotid,vertebral ve subklavian anjiografi ile spinal 
anjiografinin ve superior vena kavografinin işlem sonrası takibinde 
yapılacakları tanımlar
Arkus aortografi;karotid,vertebral ve subklavian anjiografi ile spinal 
anjiografi ve superior vena kavografi işlemleri sonrasında 
komplikasyon çıkması durumunda hangi kliniklerden nasıl yardım 
alınacağını danışman öğretici ile tartışır
Kontrast madde allerjilerinde yapılacakları açıklar ve tartışır

Ultrasonografi (US) ve Doppler Ultrasonografi 
(Doppler US) Transkranyal US Radyolojik tetkike hazırlar

US ve Doppler US fizik prensiplerini sıralar
US cihazının ana bölümlerini ve işleyiş mekanizmalarını tartışır
US ve Doppler US nin sinir sistemi ve baş-boyun radjolojisindeki 
yerini tartışır
Transkranyal US nin endikasyonlarını sıralar
Beyinin transkranyal US kesit anatomisini ayrıntılı tanımlar
Transkranyal US için hastayı hazırlar(çocuğun veli veya vasisine süreci 
tanımlar)
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
US prob tiplerini ve hangi amaçla kullanıldıklarını tanımlar
US artefaktlarını ve tanısal değerlerini açıklar
US cihazlarında sık karşılaşılan arızaları ve bunların giderilme yollarını 
kısaca açıklar
Kranyumun transkranyal US ile inceleme planlarını sıralar
Transkranyal US nin nasıl yapıldığını danışman öğreticiyi izleyerek 
tanımlar
Transkrayal US de elde edilen görüntülerde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Transkranyal US de elde edilen görüntüleri eğer yapıldı ise BT ve MRG 
ile elde edilen görüntülerle karşılaştırır ve birbirlerine olan üstün ve 
zayıf yönlerini sıralar

Transkranyal US ile elde edilen görüntülerden sonra hastaya ayrıca BT 
ve MRG incelemesi gerekip gerekmediğini danışman öğretici ile tartışır
Beyinin transkranyal US ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık 
ve durumlarını sıralar
Transkranyal US ile incelenmesi uygun ve sık görülen beyin 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Transkranyal US tetkikini danışman öğreticinin gözetiminde ve 
sorumluluğunda yapar
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
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Transkranyal US ile incelenmesi uygun ve sık görülen beyin 
hastalıklarında,transkranyal US ayırıcı tanılarını tam olarak tanımlar
Transkranyal US görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile lişkili olarak 
yorumlar
Transkranyal US görüntülerini yorumladıktan sonra,gözlediği olağan 
dışı yapı ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri 
danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda transkranyal US 
tetkiklerini rapor eder

Karotid US ve Doppler US ile baş-boyun 
bölgesi US Radyolojik tetkike hazırlar

Karotid US ve Doppler US nin endikasyonlarını sıralar
Boynun US kesit anatomisini ayrıntılı tanımlar
Karotid US ve Doppler US ile baş-boyun bölgesi US tetkiki için hastayı 
hazırlar(Sürecin tanımlanması)
Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Boynun US ile inceleme planlarını sıralar
Baş-boyun bölgesi US ile karotid US ve Doppler US nin nasıl 
yapıldığını danışman öğreticiyi izleyerek tanımlar
Baş-boyun bölgesi US ile karotid US ve Doppler US de elde edilen 
görüntülerde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Karotid US ve Doppler US de elde edilen görüntüleri eğer yapıldı ise 
BT,BT-Anjiografi,MRG,MR-Anjiografi ile elde edilen görüntülerle 
karşılaştırır ve birbirlerine olan üstün ve zayıf ynlerini sıralar
Karotid US ve Doppler US ile elde edilen görüntülerden sonra hastaya 
ayrıca BT,BT-Anjiografi,MRG,MR-Anjiografi,DSA incelemesi gerekip 
gerekmediğini danışman öğretici ile tartışır
Baş-boyun bölgesinin ve özellikle karotid arterlerin US ve Doppler US 
ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalık ve durumlarını sıralar
US ve Doppler US ile incelenmesi uygun ve sık görülen baş-boyun 
bölgesi ve özellikle karotid arter hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca 
özetler
Baş-boyun bölgesi US ile karotid US ve Doppler US tetkiklerini 
danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda yapar
Radyolojik tetkiki değerlendirir/yorumlar/rapor eder
US ve Doppler US ile incelenmesi uygun ve sık görülen baş-boyun 
bölgesi ve özellikle karotid arter hastalıklarında,US ve Doppler US 
ayırıcı tanılarını tam olarak tanımlar
Baş-boyun bölgesi US ile karotid US ve Doppler US 
görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
Baş-Boyun bölgesi US ile karotid US ve Doppler US görüntülerini 
yorumladıktan sonra,gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında 
oluşturduğu görüş ve önerileri danışman öğretici ile tartışır
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda baş-boyun bölgesi 
US ile karotid US ve Doppler US tetkiklerini rapor eder

Pozitron emisyon tomografisi-Bilgisayarlı tomografi 
(PET-BT) Radyolojik tetkike hazırlar PET fiziğinin temel prensiplerini sıralar
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PET de kullanılan radyoaktif maddenin temel özelliklerini açıklar
PET de kullanılan radyoaktif maddenin zararlı etkilerinden hastayı, 
kendisini ve diğer sağlık personelini korumak için gerekli tedbirleri 
sayar
Hibrid görüntüleme sistemlerinin temel prensiplerini açıklar
PET-BT endikasyonlarını sıralar
PET-BT incelemesi için hastayı hazırlar(sürecin tanımı,kullanılacak 
kontrast maddelerin niteliklerini açıklama)
Tetkike hazırlık sürecinde, sinir sistemi ve baş-boyun bölgesi PET-BT 
incelemesi için gerekebilecek her türlü reçetelendirmeyi sıralar

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
PET de sık karşılaşılan artefaktlar ile aldatıcı görüntüleri ayrıntılı olarak 
tanımlar
Sinir sistemi ve baş-boyun bölgesi PET-BT incelemelerinde elde ettiği 
görüntülerde gözlenen yapıları anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Sinir sistemi ve baş-boyun bölgesi PET-BT incelemelerinde elde edilen 
görüntülerin PET i ilgilendiren komponentlerini ve bunların BT 
anatomik görüntüleri ile birleşmiş şekillerini bir bütünlük sağlayacak 
şekilde danışman öğretici ile tartışır
Sinir sisteminin ve baş-boyun bölgesinin PET-BT ile incelenmesi 
uygun ve sık görülen hastalık ve durumlarını sıralar
PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen sinir sistemi ve baş-
boyun bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

PET-BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen sinir sistemi ve baş-
boyun bölgesi hastalıklarının PET-BT ayırıcı tanılarını tam olarak 
tanımlar
Sinir sisteminin ve baş-boyun bölgesinin PET-BT 
görüntülerini,bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
PET-BT görüntülerini yorumladıktan sonra,gözlediği olağan dışı yapı 
ve lezyonlar hakkında oluşturduğu görüş ve önerileri danışman öğretici 
ile tartışır
Danışman öğretici gözetiminde ve sorumluluğunda PET-BT tetkiklerini 
rapor eder

Komplikasyonları yönetir Kontrast madde allerjisinde yapılacakları açıklar ve tartışır
Toraks radyolojisi hizmetlerinin yerine 
getirilmesi Direkt grafiler Radyolojik tetkike hazırlar Temel konvansiyonel röntgen fiziğini açıklar

Konvansiyonel tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak 
tanımlar
Dijital röntgen fiziğini açıklar
Dijital tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini açıklar
Konvansiyonel röntgen filmi banyosunun nasıl yapıldığını tam olarak 
açıklar
Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları 
tanımlar ve bunları giderici çözümleri açıklar
Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında sık karşılaşılan arızaların 
nedenlerini kısaca açıklar
Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonları açıklar)

62/77



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Radyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  39/53

Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Kendini, hastayı ve diğer sağlık personelini radyasyondan koruyacak 
önlemleri tam olarak tanımlar
Direkt grafi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar
Pozisyonlamayı sıralar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder Toraks anatomisini ayrıntılı açıklar

Direkt radyografide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık 
görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Toraks bölgesinin direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun 
hastalık ve durumlarını sıralar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks 
bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
Direkt radyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Direkt radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve 
lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile 
tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda radyogramları 
rapor eder

Kontrastlı toraks grafileri Radyolojik tetkike hazırlar
Kontrastlı konvansiyonel röntgen incelemelerde kullanılacak kontrast 
maddeleri açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonların açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Kontrastlı incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Toraks anatomisini ayrıntılı açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi için kullanılan pozisyonlamayı sıralar
Kontrastlı radyografi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast 
madde dozlarını açıklar
Kontrastlı radyografi çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları 
anatomik yapılara uygun olarak açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks 
bölgesinde sık görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Toraks bölgesinin kontrastlı radyografi çekimi ile incelemesi uygun 
hastalık ve durumlarını sıralar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Kontrastlı radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
toraks bölgesi hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Kontrastlı grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Kontrastlı radyografi çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile 
ilişkili olarak yorumlar
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Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kontrastlı radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve 
lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim 
üyesi ile tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda 
radyogramları rapor eder

Toraks radyoskopileri Radyolojik tetkike hazırlar
Kontrastlı radyoskopik incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri 
açıklar
Radyoskopi incelemesi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonların açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Radyoskopik incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Radyoskopik toraks anatomisini ayrıntılı açıklar
Radyoskopi için kullanılan pozisyonlamayı sıralar
Radyoskopide kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde dozlarını 
açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyoskopide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara 
uygun olarak açıklar
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Toraks bölgesinin radyoskopi ile incelemesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Radyoskopide görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Radyoskopi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda 
radyoskopi görüntülerini ve radyogramları rapor eder

Toraks ultrasonografi incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar
Ultrason ve çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Toraksın ultrasonografik anatomisini ayrıntılı açıklar
Ultrason çekimi sırasında kullanacağı pozisyonları ve probun tutuluş 
biçimini açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Ultrason çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Ultrason çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Toraks bölgesinin ultrason çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
Ultrason çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Ultrason ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Ultrason çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Ultrason çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda ultrason 
görüntülerini rapor eder

Bilgisayarlı tomografi toraks incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar Kontrastlı BT incelemelerinde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
BT çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
BT incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar
Toraks anatomisini ayrıntılı açıklar
BT çekimi için kullanılan pozisyonları açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

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

BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında 
oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile tartışır
BT çekiminde elde edilen görüntülerden reconstruction görüntüler elde 
etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT 
görüntülerini rapor eder.

Manyetik rezonans görüntülemsi (MRG) toraks 
incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar MRG incelemelerinde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar

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

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
MRG incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini koruyacak 
önlemleri tam olarak tanımlar
Toraksın MRG anatomisini ayrıntılı açıklar
MRG çekimi için kullanılan pozisyonları açıklar
MRG çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde 
dozlarını açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

MRG çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
MRG çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Toraks bölgesinin MRG incelemesi ile incelemesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
MR görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
MRG incelemesini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
MRG incelemesinde elde edilen görüntülerden 
reformat/rekonstrüksiyon görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda MR 
görüntülerini rapor eder

Anjiyografi ve DSA toraks incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar Anjiyografik incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
Anjiyografi çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Anjiyografik incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlamleri tam olarak tanımlar
Toraksın anjiyografik anatomisini ayrıntılı açıklar
Anjiyografi çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar
Anjiyografi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde 
dozlarını açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Anjiyografi çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Anjiyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık 
görülen normalin varyasyonlarını tanımlar
Toraks bölgesinin anjiyografi çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
Anjiyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Anjiyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Anjiyografi çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili 
olarak yorumlar
Anjiyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Anjiografi çekiminde elde edilen görüntülerden reconstruction 
görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda 
radyogramları rapor eder

Hibrid görüntüleme yöntemleriyle (HGY) toraks 
incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar

HGY incelemelerinde kullanılacak kontrast ve radyoaktif maddeleri 
açıklar
HGY çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
HGY incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
HGY incelemelerinde toraks anatomisini ayrıntılı açıklar
HGY çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

HGY çekiminde elde ettiği görüntü(ler)de gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
HGY çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Toraks bölgesinin HGY çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar
HGY çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
HGY ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
HGY çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
HGY çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda sonuçları 
rapor eder

Moleküler görüntüleme yöntemleriyle (MGY) 
toraks incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar

MGY incelemelerde kullanılacak kontrast ve radyoaktif maddeleri 
açıkla
MGY çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
MGY incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar
MGY incelemelerinde toraks anatomisini ayrıntılı açıklar
MGY çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

MGY çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
MGY çekimi ile incelenmesi uygun ve toraks bölgesinde sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Toraks bölgesinin MGY ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını 
sıralar
MGY ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
MGY ile incelenmesi uygun ve sık görülen toraks bölgesi 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
MGY görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
MGY çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda sonuçları 
rapor eder

Pediatrik radyoloji hizmetlerinin yerine 
getirilmesi Direkt grafiler Radyolojik tetkike hazırlar Temel konvansiyonel röntgen fiziğini açıklar

67/77



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Radyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  44/53

Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Konvansiyonel tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini tam olarak 
tanımlar
Dijital röntgen fiziğini açıklar
Dijital tanı cihazlarının bölümlerini ve işleyişini açıklar
Konvansiyonel röntgen filmi banyosunun nasıl yapıldığını tam olarak 
açıklar
Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında karşılaşılabilen artifaktları 
tanımlar ve bunları giderici çözümleri açıklar
Konvansiyonel ve dijital tanı araçlarında sık karşılaşılan arızaların 
nedenlerini kısaca açıklar
Çekim için hastayı hazırlar (süreci tanımlar ve pozisyonlamayı açıklar)

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

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder Çocuk anatomisini ayrıntılı açıklar

Direkt radyografide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun hastalık ve durumlarını 
sıralar
Direkt radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
hastalıklarda fizyopatolojiyi kısaca özetler
Direkt grafi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıkların 
radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak sıralar
Direkt radyografi görüntüsünü bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Direkt radyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve 
lezyonlar hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretici ile 
tartışır
Danışman öğreticinin gözetiminde ve sorumluluğunda radyogramları 
rapor eder

Kontrastlı grafiler Radyolojik tetkike hazırlar
Kontrastlı konvansiyonel röntgen incelemelerde kullanılacak kontrast 
maddeleri açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Kontrastlı incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Çocuk anatomisini ayrıntılı açıklar
Kontrastlı radyografi çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar
Kontrastlı radyografi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast 
madde dozlarını açıklar
Kontrastlı radyografi çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları 
anatomik yapılara uygun olarak açıklar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kontrastlı radyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen 
normalin varyasyonlarını tanımlar
Kontrastlı radyografi çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve 
durumlarını sıralar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

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

Pediatrik radyoskopiler Radyolojik tetkike hazırlar
Kontrastlı radyoskopik incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri 
açıklar
Radyoskopi incelemesi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Radyoskopik incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak tedbirleri tam olarak tanımlar
Radyoskopik anatomiyi ayrıntılı açıklar
Radyoskopi için kullanılan pozisyonları sıralar
Radyoskopide kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde dozlarını 
açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Radyoskopide elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara 
uygun olarak açıklar
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Radyoskopi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen ilgili acil bölge 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
Radyoskopi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının 
radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Radyoskopide görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Radyoskopi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda 
radyoskopi görüntülerini ve radyogramları rapor eder

Ultrasonografi incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar
Ultrason ve çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir Pediatrik ultrasonografi anatomisini ayrıntılı açıklar
Ultrason çekimi sırasında kullanacağı pozisyonları ve probun tutuluş 
biçimini açıklar
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Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Ultrason çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Ultrason çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Ultrason çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
Ultrason çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Ultrason ile incelenmesi uygun ve sık görülen ilgili acil bölge 
hastalıklarının radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Ultrason çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar
Ultrason çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda ultrason 
görüntülerini rapor eder

Bilgisayarlı tomografi incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar Kontrastlı BT incelemelerinde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
BT çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
BT incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlemleri tam olarak tanımlar
Pediatrik BT anatomisini ayrıntılı açıklar
BT çekimi için kullanılan pozisyonları açıklar
BT çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde dozlarını 
açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

BT çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik yapılara 
uygun olarak açıklar
BT çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
BT çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
BT çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen ilgili acil bölge 
hastalıklarında fizyopatolojiyi kısaca özetler
BT ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarının radyolojik 
ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
BT çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak 
yorumlar

BT çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar hakkında 
oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile tartışır
BT çekiminde elde edilen görüntülerden reformat/rekonstrüksiyon 
görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda BT 
görüntülerini rapor eder.

Manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) 
incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar MRG incelemelerinde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar

MRG çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, pozisyonlamanın 
açıklanması)
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Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
MRG incelemelerinde hastayı ve sağlık personelini koruyacak 
önlemleri tam olarak tanımlar
MRG anatomisini ayrıntılı açıklar
MRG çekimi için kullanılan pozisyonları açıklar
MRG çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde 
dozlarını açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

MRG çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
MRG çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
MRG incelemesi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarında 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
MRG ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıkların radyolojik 
ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
MR görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili olarak yorumlar
MRG incelemesini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
MRG incelemesinde elde edilen görüntülerden 
reformat/rekonstrüksiyon görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda MR 
görüntülerini rapor eder

Anjiyografi ve DSA incelemeleri Radyolojik tetkike hazırlar Anjiyografik incelemelerde kullanılacak kontrast maddeleri açıklar
Anjiyografi çekimi için hastayı hazırlar (sürecin tanımı, 
pozisyonlamanın açıklanması)

Radyolojik tetkiki gerçekleştirir
Anjiyografik incelemelerde hastayı ve sağlık personelini radyasyondan 
koruyacak önlamleri tam olarak tanımlar
Anjiyografik anatomiyi ayrıntılı açıklar
Anjiyografi çekimi için kullanılan pozisyonları sıralar
Anjiyografi çekiminde kullanılan dozlamayı tanımlar, kontrast madde 
dozlarını açıklar

Radyolojik tetkiki 
değerlendirir/yorumlar/rapor eder

Anjiyografi çekiminde elde ettiği görüntüde gözlenen yapıları anatomik 
yapılara uygun olarak açıklar
Anjiyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen normalin 
varyasyonlarını tanımlar
Anjiyografi çekimi ile incelemesi uygun hastalık ve durumlarını sıralar
Anjiyografi çekimi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıklarda 
fizyopatolojiyi kısaca özetler
Anjiyografi ile incelenmesi uygun ve sık görülen hastalıkların 
radyolojik ayırıcı tanısını tam olarak tanımlar
Anjiyografi çekimi görüntüsünü, bildirilen klinik ön tanı ile ilişkili 
olarak yorumlar
Anjiyografi çekimini yorumlar, gözlediği olağan dışı yapı ve lezyonlar 
hakkında oluşturduğu yorum ve öneriyi danışman öğretim üyesi ile 
tartışır
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Anjiografi çekiminde elde edilen görüntülerden 
reformat/rekonstrüksiyon görüntüler elde etmeyi tanımlar
Danışman öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda 
radyogramları rapor eder

Radyolojik uygulamalarda ortaya çıkan acil 
durumların, yan etkilerin ve 
komplikasyonların yönetilmesi

Radyolojik uygulamalarda ortaya çıkan acil 
durumların yönetilmesi

Radyolojik uygulamalarda (hasta hazırlığı 
dahil) ortaya çıkabilecek acil durumları 
sıralar
Radyolojik uygulamalarda (hasta hazırlığı 
dahil) ortaya çıkabilecek acil durumlarda 
yapılacakları sıralar
Hangi hastalara kontrastlı tetkik 
yapılmayacağını sıralar
Temel resüsitasyon tekniğini açıklar
Kardiyak arest durumunda acilen aranacak 
numarayı söyler veya yapılacaklar 
prosedürünü açıklar
Radyolojik işlemler sırasında ortaya 
çıkabilecek acil durumlar hakkında hasta 
veya yakınına verilecek bilgileri sıralar

Radyolojik uygulamalarda ortaya çıkan yan etkilerin 
yönetilmesi Kontrast ilaç reaksiyonlarını sıralar

Temel resüsitasyon tekniğini açıklar
Kardiyak arest durumunda acilen aranacak 
numarayı söyler veya yapılacaklar 
prosedürünü açıklar
Kontrast ilaç reaksiyonlarında yapılacakları 
sıralar
Radyolojik işlemler nedeniyle ortaya 
çıkabilecek yan etkiler hakkında hasta veya 
yakınına verilecek bilgileri sıralar

Radyolojik uygulamalarda ortaya çıkan 
komplikasyonların yönetilmesi

Kardiyak arest durumunda acilen aranacak 
numarayı söyler veya yapılacaklar 
prosedürünü açıklar
Temel resüsitasyon tekniğini açıklar
Girişimsel radyolojik işlemlerin erken ve 
geç dönem komplikasyonlarını sıralar
Girişimsel radyolojik işlemlerin erken ve 
geç dönem komplikasyonlarında 
yapılacakları sıralar

Girişimsel radyolojik işlemlerin erken ve 
geç dönem komplikasyonları hakkında hasta 
veya yakınına verilecek bilgileri sıralar

AKADEMİK
Diğer uzmanlık dallarıyla ortak yapılan 
mesleki etkinliklerde yer alınması

Disiplinler arası yapılan ortak toplantılarda (olgu 
tartışması, mortalite toplantısı vs) dinleyici olarak 
yer alır.
İlgili kliniklerle olan ortak terminolojiyi açıklar.
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Diğer kliniklerin kullandığı diagnostik yöntemlerin 
(bronkoskopi, endoskopi, üroflowmetri, vs) 
radyolojik yöntemlerle olan benzerliklerini ve 
algoritmadaki yerlerini açıklar.
Disiplinler arası yapılan ortak toplantılarda (olgu 
tartışması, mortalite toplantısı vs) aktif olarak yer 
alır, yorumlar yapar.
Beyin ölümü kurullarında aktif görev alır.
Diğer kliniklerin kongrelerinde radyolojiyi 
ilgilendiren oturumlara katılır.

Radyasyon Güvenliği ve Sağlığı 
Kurulu'ndaki görevi gereği bu kapsamda 
yapılacak eğitim çalışmalarında yer alınması

Radyasyon Güvenliği ve Sağlığı Kurulu'ndaki 
görevi gereği bu kapsamda verilecek eğitimin ana 
noktalarını açıklar.

Meslekiçi yardımcı personelin eğitilmesi
Yeni başlayan personelin mevcut cihazları tanımaları 
ve doğru kullanımlarının sağlanması
Cihazların peryodik bakımlarının eğitiminin 
sağlanması
Direkt grafiler için pozisyon eğitiminin sağlanması
Kurşun önlük ve dozimetre kullanım bilgilerinin 
sağlanması
Hastane personeli ve hastalarla ilişkilerde dikkat 
edilmesi gereken kuralların eğitiminin sağlanması
Ylıda bir kez rütin tekiklerin yapılabilmesi 
konusunda eğitimin sağlanması

Radyolojiyle ilgili ve çok-disiplinli 
araştırma çalışmalarının planlanması, 
gerçekleştirilmesi ve sunulması

Radyolojiyle ilgili ve/veya çok-disiplinli araştırma 
çalışmalarını planlar Bilimsel araştırma çeşitlerini sıralar

Temel bilimsel etik kurallarını sıralar
Temel istatistik kavramlarını açıklar
Bir bilimsel araştırmayı danışman öğretim 
üyesi gözetiminde planlar
Etik kurul veya kurumsal gözden geçirme 
kurulu onayı sürecini açıklar
İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılacak 
bilimsel araştırmaların temel kurallarını 
sıralar

Radyolojiyle ilgili ve/veya çok-disiplinli araştırma 
çalışmalarını gerçekleştirir Bilgilendirilmiş onam kavramını açıklar

Planladığı bir bilimsel araştırmayı danışman 
öğretim üyesi gözetiminde gerçekleştirir
Veri kaydetme ve istatistiksel dahil analiz 
yöntemlerini açıklar

Radyolojiyle ilgili ve/veya çok-disiplinli araştırma 
çalışmalarını sunar

Planladığı ve gerçekleştirdiği bir bilimsel 
araştırmayı danışman öğretim üyesi 
gözetiminde yayına hazırlar/sunar
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Sunum tekniklerinin temel unsurlarını 
açıklar
Bilimsel makalelerin temel bileşenlerini ve 
bunların özelliklerini sıralar

DANIŞMAN
LIK

Radyolojik klinik konsültasyon 
hizmetlerinin yerine getirilmesi Radyolojik konsültasyon Teleradyoloji.

Teleradyolojide faturalandırma ve ücretlendirme işlemlerinde 
radyoloğun hak ve sorumluluklarını sayar
Teleradyolojinin gelişim sürecini, amacını, faydalarını, risklerini, 
haklarını, sorumluluklarını sayar

Klinik radyoloji.
Radyolojik konsültasyonun, amacını, faydalarını, risklerini, haklarını, 
sorumluluklarını sayar.

Radyasyon Güvenliği ve Sağlığı Kurulu'nda 
danışmanlık yapılması

Radyasyon Güvenliği ve Sağlığı Kurulu'nda 
danışmanlık yapar

Radyasyon Güvenliği ve Sağlığı Kurulu'nun 
yapısını, amacını ve görevlerini tanımlar

Radyolojik bilirkişi hizmetlerinin yerine 
getirilmesi Radyolojik bilirkişi hizmetlerini yapar

Radyolojik bilirkişi hizmetlerinde 
radyologdan olan beklentileri tanımlar
Radyolojik bilirkişi raporunun nasıl 
yazılacağını açıklar

Radyolojik hizmetlerin maliyet-etkinlik 
değerlendirmesinin yapılması

Radyolojik hizmetlerin maliyet-etkinlik 
değerlendirmesini yapar

Radyolojik hizmetlerin karşılaştırmalı 
fiyatları hakkında birkaç örnek verir
Radyolojik hizmetlerin geri ödeme 
süreçlerini anahatlarıyla açıklar
Hangi durumda hangi radyolojik 
görüntüleme isteneceğini açıklar
Radyolojik tetkiklerin geri ödemelerine 
engel oluşturabilecek durumları (radyoloji 
raporunda belirtilen veya belirtilmeyen 
konular bağlamında) açıklar
Danışman öğretim üyesi kılavuzluğunda 
radyoloji raporlarında ileri veya başka tetkik 
önerilerinde bulunur
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun Sağlık Uygulama Tebliği'nin ne 
olduğunu açıklar

Diğer klinisyenlere uygun radyolojik tetkik 
seçimi konusunda danışmanlık yapılması

Diğer klinisyenlere yönelik olarak hazırlanan 
algoritma cetvellerini öğrenir.
İstenen tetkikleri tanıya en hızlı gidebilecek şekilde 
ilgili klinisyenle konsülte eder.
Açılan radyoloji polikliniğinde kliniklerden gelen 
konsültasyon hizmetlerine cevap verir, radyolojik 
istemleri düzenler.

Yeni gelişmeler ışığında algoritma cetvellerini 
gözden geçirir ve düzenlemeleri klinisyenle paylaşır.
SUT'un güncelliğini takip eder ve radyolojiyi 
ilgilendiren konularda gerektiğinde danışmanlık 
yapar.
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YÖNETİMS
EL

Radyasyon Güvenliği ve Sağlığı Kurulu'nda 
yer alınması Radyasyon Güvenliği ve Sağlığı Kurulu'nda yer alır
Radyolojiyle ilgili donanım, yazılım, sistem 
ve hizmet alımlarında planlama, uygunluk 
denetimi, kurulum ve işletim aşamalarında 
yönetsel kurul üyeliği yapılması

Radyolojide kullanılan sarf ve demirbaş 
malzemelerinin tanınması ve piyasa araştırılmasının 
yapılması, bu konuda kalite ve ekonomik bilgilerinin 
idareyle paylaşılması

Kalite kontrolü ve iyileştirilmesi 
önlemlerinin alnması ve bunların izlenmesi

Radyolojik inceleme yöntemlerinin (konvansiyonel/ 
Dijital radyografi, US, Fluoroskopi, BT, MR, 
Mamografi, Anjiyografi) temel kalite kontrol 
standartlarını tanımlar
Kalite kontrolü uygulamalarında radyolog, teknisyen 
ve fizikçinin görevlerini sıralar
Çalışılan merkezde kalite kontrol standartlarının 
oluşturulmasında ve sürdürülmesinde işbirliği yapar

Radyasyon Guvenliği ve Sağlık Kurulunda 
Yer Alınması İlgili mevzuatı bilir ve takip eder Optimizasyon (ALARA) prensibini açıklar

TAEK ve Sağlık Bakanlığı gibi ilgili diğer kuruluşların yayınlamış 
oldukları radyasyondan korunma ve güvenliği mevzuatını bilir ve 
açıklar
Çalıştığı kurumun "Radyasyon Güvenliği El Kitabı'nı bilir ve açıklar

Radyoloji uzmanlığını ilgilendiren hukuksal 
ve etik gereklerin yerine getirilmesi

Radyoloji uzmanlığını ilgilendiren hukuksal 
metinleri (yasa, yönetmelik, tüzük) genel olarak 
sıralar
Radyoloji uzmanlığını ilgilendiren etik konuları 
sıralar

Radyolojiyle ilgili malzeme, ekipman, 
donanım, yazılım, sistem ve hizmet 
alımlarında planlama, uygunluk denetimi, 
kurulum ve işletim aşamalarında yönetsel 
kurul üyeliği yapılması İlgili mevzuatı bilir ve takip eder Radyolojide kullanılan ekipmanların teknik özelliklerini bilir

Radyolojiye ait bilişim teknolojisi uygulamalarını bilir
Radyolojide uygulanan satın alma yöntemlerini (hizmet alımı, ihale vs) 
birbirinden ayırt eder, açıklar ve bilir
Radyoloji kliniğinin alt bölümlerinin (girişimsel, BT vs) ve kliniğin 
tümünün verimliliğini ölçmek için kullanılan yönetimsel performans 
indikatörlerini bilir ve bunları yorumlar.
Kliniğin verimliliğini analiz edebilir, verimliliğin artması için gerekli 
önerilerde bulunabilecek yönetim bilgisine sahiptir.

Kalite kontrolü ve iyileştirilmesi 
önlemlerinin alnması ve bunların izlenmesi

Değişik kalite ssitemlerini (ISO, EFQMC, Toptan kalite vs.) bilir ve 
açıklar
Kalite kontrol uygulamalarında kullanılan indikatörleri bilir ve açıklar
Kalite kontrol uygulamalarında kullanılan indikatörleri yorumlar ve 
iyileştirici öneriler geliştirir.

Radyoloji biriminin verimli ve uyumlu 
çalışmasının sağlanması Ekip içinde etkili iletişimi sağlar

Temel iletişim beceilerine sahiptir, bunları tam olarak açıklar ve 
uygular
Ekip çalışması için gerekli olan temel yönetimsel becerilere sahiptir.
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kendine bağlı bir ekibi verilen hedefler doğrultusunda yönetecek 
donanıma sahiptir.

İLETİŞİM
Hasta ve yakınlarıyla uygun iletişimin 
sağlanması Hasta/hasta yakınlarına işlemin açıklanması

Hasta/hasta yakınlarına işlem basamaklarını 
tanımlar
Hasta/hasta yakınlarına işlem sıeasında nasıl 
hareket etmesini istediğini belirtir
Hasta/hasta yakınlarına işlemin olası 
zararlarını/kompliasyonlarını tanımlar
Hasta/hasta yakınının onayını alır

İşlem sonucunun Hasta/hasta yakınlarına 
açıklanması İşlem sonucunu doğru biçimde raporlar

Gerektiği durumlarda hasta/hasta 
yakınlarına işlem sonucunu birebir açıklar
Gerektiği durumlarda hastayı ek tetkike ve 
muayeneye yönlendirir

Komplikasyonun hasta/hasta yakınlarına 
açıklanması

Radyolojik işlemlerin komplikasyon ve 
risklerini sıralar
Komplikasyon durumunda hasta/hasta 
yakınlarına durumu açıklar
Komplikasyon durumunda hasta/hasta 
yakınlarına uygulayacağı ek işlemi açıklar

Diğer klinisyenler ve yardımcı personel ile 
uygun iletişimin sağlanması

Başteknisyenle klinik çalışma düzeni hakkında 
yakın temas kurar.
Birlikte çalışılan diğer klinisyen, bölümdeki 
teknisyen, sekreter ve personelle tanışır, gerekli 
olanların telefon ve elektronik posta adreslerini alır.
Birlikte çalışılan personelle olan iletişimi, saygı ve 
sevgi çerçevesinde pozitif enerji üreten uygun beden 
dili kullanarak gerçekleştirir
Birlikte çalışılan personelin mutluluklarını paylaşır, 
sorunlarına ortak çare üretir.
Uygun sosyal programlarla beraberliğin pekişmesini 
temin eder.

Radyolojik tetkik raporlamasının doğru 
biçimde yapılması Rapor hazırlığı yapar Radyoloji raporlarının bileşenlerini açıklar

Demografik bilgileri tanımlar
İlgili ön tanının ICD kodlarını kullanmayı açıklar
Yapılan radyolojik tetkik işlemini tanımlar
Anatomik, patolojik, radyolojik terminolojiyi açıklar

Tetkik kalitesini gözden geçirir
İncelemeyle ilgili sınırlılıkları (optimal olmama, suboptimal olma) 
tanımlar

Önceki radyolojik tetkiklerle karşılaştırır Radyolojik inceleme karşılaştırmalarının temel ilkelerini açıklar

Tıbbi yorum ve önerilerde bulunur
Ayırıcı tanı, olası tanı, ileri inceleme yöntemleri ve izlem kavramlarını 
açıklar
Klinik sorunun çözümü için açıklayıcı ve yol gösterici inceleme 
yöntemlerini tanımlar

Rapor üretir Yetkili öğretici denetiminde rapor hazırlar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Girişimsel ve akademik araştırma 
uygulamalarında doğru bilgilendirilmiş 
onam alınması Onam belgesini hazırlar Bilgilendirilmiş onam kavramını açıklar

Bilgilendirilmiş onamın unsurlarını tanımlar
Bilgilendirilmiş onamla ilgili yasal mevzuatı 
tanımlar
Bilgilendirilmiş onamın gerekliliğini tartışır
Bilgilendirilmiş onam belgesinin nasıl 
hazırlanacağını tanımlar
Hastanın bilgilendirilmiş onamının nasıl 
sağlanacağını tanımlar
Verilmiş durum için onam belgesini doğru 
olarak hazırlar

Onam belgesinin hasta ile iletişimini sağlar
Verilmiş durum için bilgilendirilmiş onamı 
doğru biçimde alır
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