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Önsöz	  

Tıbbi	  Genetik,	  klinik	  ve	   laboratuvar	  uygulamaları	  ayrılmaz	  bir	  bütün	  olarak	  gerçekleştiren	  ve	  Dahili	  Tıp	  Bilimleri	  bünyesinde	  yapılanmış	  bir	  uzmanlık	  
alanıdır.	  	  

Tıbbi	  Genetik;	  genetik	  komponenti	  olan	  (sporadik	  ve/veya	  kalıtsal)	  hastalıklara	  sahip,	  genetik	  hastalığa	  yakalanma	  yada	  genetik	  hastalıklı	  çocuk	  sahibi	  
olma	  kuşkusu	  taşıyan	  bireylere/çiftlere	  uygulanan,	  tedaviyi	  yönlendirici	  ve	  izlem	  şemalarının	  klinik	  ve	  laboratuar	  tanı	  testleri	   ile	  bir	  bütün	  olarak	  sunulduğu	  
hizmetleri	  tanımlar.	  	  

Tıbbi	  Genetik;	   preimplantasyon	   öncesi	   dönem	   ile	   başlayıp,	   prenatal	   dönem,	   ölüme	   kadar	   olan	   postnatal	   dönem	   ve	   postmortem	  dönemi	   kapsayan	  
uzmanlık	   alanıdır.	   Tıbbın	   hemen	  her	   disiplini	   ile	   ilişkili	   hastalıkları	   ve	   incelemeleri	   içermesi	   nedeni	   ile	   diğer	   anadal	   	   ve	   yandal	   uzmanlık	   alanları	   ile	   sıkı	   bir	  
işbirliğinde	  bulunur.	  En	  sık	  işbirliği	  yaptığı	  alanlar	  Dahili	  Tıp	  Bilimleri	  (Tıbbi	  Onkololoji,	  Hematoloji,	  Radyasyon	  Onkolojisi,	  Endokrinoloji,	  Romatoloji,	  Nefroloji,	  
Gastroenteroloji,	  İmmunoloji,	  Nöroloji,	  Kardiyoloji,	  Yenidoğan,	  Çocuk	  Nöroloji,	  Çocuk	  Kardiyoloji,	  Çocuk	  Endokrinoloji,	  	  Çocuk	  Metabolizma,	  Çocuk	  Nefroloji,	  
Çocuk	  Romatoloji),	  Cerrahi	  Bilimler	  (Patoloji,	  Kadın	  Hastalıkları	  ve	  Doğum,	  Üroloji,	  Ortopedi,	  Göz),	  Üreme	  Sağlığı	  Üniteleri,	  Organ	  ve	  Doku	  Nakli	  Üniteleri,	  Kök	  
hücre	  uygulama	  üniteleridir.	  	  	  

Tıbbi	   Genetik,	   sadece	   kişi/hastaya	   değil	   kan	   bağı	   olan	   üst	   kuşak	   ve	   gelecekte	   aileye	   katılacak	   bireylere	   ulaşabilen	   tüm	   aile	   fertlerine	   odaklıdır.	   Bu	  
amaçla	   anamnez,	   aile	   ağacı	   çizimi,	   fizik	   muayene,	   	   tanıya	   yönelik	   genetik	   test	   ve	   genetik	   olmayan	   testlerin	   planlanması,	   genetik	   testleri	   yapması,	   test	  
sonuçlarının	   yorumlanması,	   gerektiğinde	   ilgili	   birimlerden	   konsültasyon	   istenmesi,	   tanının	   konulması,	   genetik	   danışma	   verilmesi,	   aile	   içinde	   risk	   altındaki	  
bireylerin	   saptanması,	   yeni	   konsepsiyon/gebeliklerde	   preimplantason/prenatal	   genetik	   tanı	   gerçekleştirmesi,	   postmortem/postnatal	   genetik	  
değerlendirmeleri	   yapar.	   Bunu	   yaparken	   insan	   genomu	   ve	   ürünlerinde	   (DNA,	   RNA,	   protein	   vb.)	   çalışır.	   Tedavisi	   mümkün	   olan	   durumlarda	  
gen/genetik/hücresel	  tedavi	  uygulamalarında	  rol	  alır.	  

Tıbbi	  Genetik	  uzmanı,	  klinik	  tıp/	  embriyoloji/	  temel	  genetik	  teorik	  bilgilerine	  sahip,	  kendi	  başına	  ve	  ekip	  çalışmasına	  uyum	  davranış	  ve	  tutum	  gösteren,	  
hasta	   ve	   ailesinin	  mahremiyetine	   özenli	   ve	   etik	   davranan,	   tanı/ayırıcı	   tanı	   kriterleri	   doğrultusunda	   etkin	   laboratuvar	   testlerini	   isteyebilen,	   genetik	   testleri	  
yapabilen,	  test	  sonuçlarını	  yorumlayabilen,	  kesin	  tanı	  varlığında	  hasta	  ve	  ailesine	  genetik	  danışma	  çerçevesinde	  doğru	  iletişim	  becerileri	  kullanarak	  bu	  bilgileri	  
aktarabilen,	  hasta	  izlem/tedavi	  protokollerini	  uygulayabilen	  bilgi	  ve	  beceriye	  sahip	  kişidir.	  Bu	  hizmetleri	  gerçekleştirirken	  evrensel	  etik	  kurallar	  ve	  toplumun	  
moral	  değerlerine	  uygun	  davranır.	  	  
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1. GİRİŞ	  
	  
	  
	  
2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı	  
	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  

	  
c. Müfredat	  Haritası	  

	  
1. Yıl	  	  	  	  6	  ay	  klinik	  ,	  	  6	  ay	  	  laboratuar	  	  
2. 	  Yıl	  	  	  	  4	  ay	  klinik	  genetik	  	  4	  ay	  rotasyon	  	  4	  ay	  laboratuar	  	  
3. Yıl	  	  	  	  	  4	  ay	  klinik	  genetik	  	  4	  ay	  rotasyon	  	  4	  ay	  laboratuar	  	  
4. 	  Yıl	  	  	  	  	  4	  ay	  klinik	  genetik	  	  4	  ay	  rotasyon	  	  4	  ay	  laboratuar	  	  
	  

d. Asistanlık	  Süreci	  
i. Kayıt	  Şekli	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

e. Asistanlık	  Süresi	  	  
	  

48	  aydır.	  	  	  
	  

f. Yan	  Dallar	  
	  

Yan	  dal	  yapılanması	  yoktur.	  
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3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
	  

Elektronik	  ortamda	  bulunmaktadır.	  	  
	  
4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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6. STANDARTLAR	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Eğitim	  sorumlusu	  hekim	  olmalıdır.	  	  

Eğitim	  veren	  kurumda	  en	  az	  iki	  eğitici	  olmalıdır.	  	  

Fiziksel	  	  

(Araç,	  Gereç,	  Donanım	  Ameliyathane,	  Yatak	  

Sayısı,	  Vb.)	  

Klinik:	  	  

Muayene	  odası	  	  (en	  az	  bir)	  	  

Genetik	  danışma	  odası	  (en	  az	  bir)	  	  

Arşiv	  

Bilgisayar,	  internet	  	  ulaşımı,	  	  	  veri	  tabanları	  (	  LMD,	  POSSUM)	  	  	  

Hasta	  muayenesi	  için	  gerekli	  araç	  ve	  gereçler	  

Acil	  müdahele	  seti	  

Laboratuar.	  	  

Sitogenetik	  	  ve	  Doku	  kültürü	  laboratuarı	  :	  

-‐	  Laminar	  Flow	  Air	  (Hood),	  	  

-‐	  Etüv	  (	  En	  az	  iki	  tanesi	  %	  5	  CO²	  ’li,	  nem	  ve	  ısı	  ayarlı	  olmak	  üzere),	  	  

-‐	  Inverted	  mikroskop,	  	  

-‐Doku	  kültürü	  seti	  (preparat	  hazırlanması	  aşamalarında	  kullanılan	  sarf	  ve	  kimyasal	  maddelerin	  
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tümü).	  	  

-‐	  Etüv	  (	  37	  C°	  ,	  ayarlanabilir	  sıcaklıkta),	  	  

-‐	  Santrifüj	  (	  Açılabilir	  başlıklı,	  en	  az	  1000	  rpm),	  	  

-‐	  Su	  banyosu	  (	  20	  -‐	  100	  C°	  arasında	  ayarlanabilir),	  	  

-‐	  Soğutucu	  +5	  C°	  ,	  Derin	  Dondurucu	  -‐	  20	  C°	  (Kombine	  olabilir),	  	  

-‐	  Hassas	  terazi	  (	  0,01	  gr.	  tartabilen),	  	  

-‐	  Görüntü	  analiz	  sistemli	  veya	  standart	  fotoğraf	  ataşmanlı	  mikroskop,	  	  

-‐	  PH	  metre,	  	  

-‐	  Distile	  su	  cihazı,	  	  

-‐	  Vortex,	  	  

-‐	  Çeker	  ocak	  ve	  magnetik	  karıştırıcı	  	  

	  

Moleküler	  sitogenetik	  laboratuar	  	  

-‐	  Floresan	  ataşmanlı	  mikroskop,	  	  

-‐	  Hot	  Plate	  	  

Moleküler	  genetik	  laboratuarı	  	  

	  Elektroforez	  seti	  (Elektroforez	  tankları,	  güç	  kaynakları),	  	  

-‐	  Soğutmalı	  Santrifüj	  (12.000	  rpm’e	  kadar	  ),	  	  

-‐	  Mikrosantrifüj	  (Ependorf	  tüpler	  için,	  6000-‐	  12000	  rpm),	  	  

-‐	  Termal	  	  Cycler,	  	  
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-‐	  Buz	  makinesi,	  	  

-‐	  Karıştırıcı,	  	  

-‐	  Spektro	  fotometre,	  	  

-‐	  Mikro	  pipet	  seti,	  	  

-‐	  UV	  Transiluminatör,	  (	  görüntü	  alabilecek	  veya	  saklayabilecek)	  	  

-‐	  Hot	  Plate,	  	  

-‐	  Su	  banyosu,	  	  

-‐	  Soğutucu	  +5	  C°	  ,	  Derin	  Dondurucu	  -‐	  20	  C°	  (Kombine	  olabilir),	  	  

-‐	  Hassas	  terazi	  /	  terazi,	  	  

-‐	  Çeker	  ocak,	  	  

-‐	  PH	  meter,	  	  

-‐	  Isıtıcı,	  	  

-‐	  Kesintisiz	  güç	  kaynağı	  ve	  jeneratör	  bağlantısı	  	  	  

-‐	  Mikro	  dalga	  fırın,	  	  

Uzmanlık	  eğitimi	  verilebilmesi	  için	  Klinik	  genetik	  standartlara	  uygunluğun	  yanı	  sıra,	  	  

laboratuarlardan	  en	  az	  birinin	  standartlara	  uygun	  olarak	  yapılanmış	  olması	  gereklidir.	  

Teknolojik	  ilerlemeye	  bağlı	  olarak	  laboratuar	  araç	  ve	  gereçleri	  güncellenebilir.	  	  

Portföy	  	  

(Hasta	  Çeşitliliği	  ve	  Sayısı,	  Eğitimle	  İlgili	  Numune,	  

Test,	  Vb)	  

Klinik	  :	  	  

Klinikte	  en	  az	  250	  hasta	  ve/veya	  genetik	  danışma	  başvurusu	  	  /	  yıl	  	  

Çekirdek	  Hasta	  ceşitliliği,	  en	  az	  100	  farklı	  genetik	  hastalık	  (kromozomal,	  tek	  gen,	  	  multifaktöryel	  
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hastalıklar	  ve	  benzerleri)	  

Genetik	  danışma	  başvuru	  çesitliliği	  an	  az	  20	  hasta	  	  

Sitogenetik	  Laboratuarı	  	  

Postnatal	  inceleme:	  	  100	  örnek	  	  /	  yıl	  	  

	  Örnek	  çeşitliliği:	  periferik	  kan,	  kemik	  iliği,	  solid	  doku,	  plevra	  sıvısı	  

Prenatal	  inceleme:	  	  	  40	  örnek	  	  /	  yıl	  	  

Örnek	  çeşitliliği:	  	  fetal	  kan,	  koryon	  villüs	  dokusu,	  amniyotik	  sıvı,	  	  gebelik	  tahliye	  materyeli,	  	  fetal	  

cilt	  dokusu	  

Moleküler	  sitogenetik	  laboratuarı	  	  

Postnatal	  :	  40	  /	  yıl	  	  

Örnek	  	  	  çeşitliliği:	  periferik	  kan,	  kemik	  iliği,	  solid	  doku,	  plevra	  sıvısı	  

Prenatal:	  	  40	  /	  yıl	  	  

Örnek	  	  	  çeşitliliği:	  	  fetal	  kan,	  koryon	  villüs	  dokusu,	  amniyotik	  sıvı,	  	  gebelik	  tahliye	  materyeli,	  	  

fetal	  cilt	  dokusu	  

Moleküler	  	  Laboratuvarı	  

Postnatal	  :	  100	  örnek	  /	  yıl	  	  	  	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Tıbbi Genetik, v.1.0
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Tanı	  testi	  çeşitliliği.	  	  En	  az	  10	  	  

Örnek	  	  	  çeşitliliği:	  periferik	  kan,	  kemik	  iliği,	  solid	  doku,	  plevra	  sıvısı	  

Prenatal	  tanı	  testi:	  10/yıl	  	  

Örnek	  	  	  çeşitliliği:	  	  fetal	  kan,	  koryon	  villüs	  dokusu,	  amniyotik	  sıvı,	  	  gebelik	  tahliye	  materyeli,	  	  

fetal	  cilt	  dokusu	  

	  	  	  	  	  

	  

KLİNİK	  GENETİK	  

1-‐ Hasta	  muayenesi	  ve	  takibi	  (4	  yıllık	  eğitim	  süresince	  genetik	  nedenlere	  bağlı	  ya	  da	  genetik	  yatkınlık	  sonucu	  ortaya	  çıkan	  birbirinden	  bağımsız	  150	  adet	  hasta	  
ve/veya	  aile	  izlemek),	  konsültasyon	  notu	  ve	  izlem	  notu	  hazırlamak.	  Yazılı	  hasta	  raporları	  (epikriz)	  öğretim	  üyesi	  tarafından	  imzalanmış	  olmalıdır.	  En	  fazla	  
hastaların	  %10’u	  aynı	  tanıya	  sahip	  olmalıdır,	  en	  az	  30	  farklı	  tanı	  içermelidir).	  

2-‐ Eğitim	  süresince	  bağımsız	  20	  prenatal	  ve	  20	  postnatal	  genetik	  danışmanlık	  vermek	  	  ve	  genetik	  danışma	  notu	  hazırlamış	  olmak.	  

SİTOGENETİK	  

1. Eğitim	  süresince	  farklı	  hasta	  materyallerinde	  	  30	  adet	  postnatal	  olguda	  (%10’u	  sayısal	  ve	  5’i	  yapısal	  anomali	  olmak	  üzere)	  kısa	  süreli	  kültür	  sürdürme	  ve	  
preparasyon,	  30	  adet	  G	  bant	  boyaması	  yapma,	  	  5	  adet	  yapısal	  anomalide	  CBG,	  QFA	  ve	  NOR	  bantlama	  	  ve	  10	  adet	  FISH	  preparatı	  hazırlama,	  tümünde	  
karyotip	  hazırlama,	  (olgu	  başına	  en	  az	  3)	  ve	  tüm	  olguların	  raporlandırılması	  

2. Eğitim	  süresince	  farklı	  hasta	  materyallerinde	  	  150	  adet	  G	  bant,	  25	  adet	  C	  bant	  ile	  hazırlanmış	  karyotip	  yorumlama,	  25	  adet	  FISH	  preparatı	  yorumlama	  
ve	  raporunu	  hazırlama	  

3. Eğitim	  süresince	  en	  az20	  prenatal	  olguda	  (amniotik	  sıvı	  +	  koryon	  villus	  materyalinden),uzun	  süreli	  kültür	  hazırlamak,	  sürdürmek,	  bantlama	  işlemleri,	  
saptanan	   yapısal	   anomalilerde	   (en	   az	   5)	   CBG,	   QFA,	   NOR	   bantlama,	   tümünde	   karyotip	   hazırlama,	   (olgu	   başına	   en	   az	   3)	   ve	   tüm	   olguların	  
raporlandırılması	  

4. Eğitim	  süresince	  en	  az	  40	  prenatal	  olguda	  (amniosentez,	  	  10’u	  koryon	  villus	  materyali)	  	  karyotipi	  yorumlamak	  ve	  raporlarını	  hazırlamak,	  5’inde	  anomali	  
saptanması	  ve	  yorumların	  ona	  göre	  yapılması	  gerekmektedir.	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Tıbbi Genetik, v.1.0
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MOLEKÜLER	  GENETİK	  

Eğitim	  süresince	  farklı	  hasta	  materyallerinde	  	  	  

1-‐ 20	  DNA	  izolasyonu	  (15	  periferik	  kandan	  5	  adet	  direkt	  dokudan	  veya	  doku	  kültüründen)	  	  	  
2-‐ 20	  PCR	  analizini	  tasarlamak,	  uygulamak	  ve	  sonucunu	  değerlendirmek.	  	  
	  

3-‐ Farklı	  markerlerle	  10	  ailede	  haplotip	  analizi,	  (örneğin,	  RFLP,	  mikrosatellitler,	  VNTR	  lar	  ).	  Bu	  grupta	  en	  az	  iki	  otozomal	  dominant,	  en	  az	  iki	  otozomal	  resesif,	  
en	  az	  iki	  X’e	  bağlı	  resesif	  ve	  	  iki	  maternal	  kontaminasyon	  dışlama	  analizi	  yer	  almalıdır.	  	  

	  

4-‐ 10	  adet	  farklı	  yöntemlerle	  direkt	  mutasyon	  taraması	  ve	  sonuçların	  değerlendirilmesi	  (PCR+RE,	  allel	  spesifik	  PCR,	  blotlama	  tekniği,	  delesyon	  analizi	  veya	  
yüksek	  teknolojideki	  cihazları;	  örneğin	  light	  cyler,	  microarray	  teknolojisi	  gibi)	  	  	  

	  

5-‐ 20	  adet	  sekans	  analizi	  sonucunu	  (kromotografisini)	  değerlendirme	  
	  

6-‐ 20	   adet	   indirekt	   mutasyon	   analizi	   (SSCP/single	   stranded	   conformational	   analysis,	   heterodupleks,	   DGGE/denaturing	   gradient	   gel	   electrophoresis,	  
CCM/chemical	  cleavage	  mutation)	  

	  

7-‐ 2	  adet	  prenatal	  moleküler	  analizini	  izleme	  	  

	  

8-‐ Eğitim	   süresince	   en	   az	   20	   farklı	   hastalık	   tanısında	   	   (	   20	   haplotip	   analizi,	   20	   dizi	   analizi,	   20	   direkt	  mutasyon	   taraması,	   20	   indirek	  mutasyon	   analizi)	  
moleküler	  analiz	  raporlarını	  hazırlama	  (1-‐7.maddedeki	  yapılan	  çalışmalarla	  paralel	  olabilir)	  

	  

	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Tıbbi Genetik, v.1.0
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

TIBBİ	  GENETİK	  UZMANLIK	  EĞİTİMİNDE	  TEMEL	  İLKELERLE	  İLGİLİ	  PUANLANDIRMALAR	  

	  

FAALİYET	   PUAN	  

TEORİK	  DERSLER	  

28	  saatlik	  ders	  (14	  hafta	  x	  2	  saat)	  4	  krediye	  eşittir.	  Bu	  kısımdan	  en	  az	  16	  en	  fazla	  20	  kredi	  
alınabilir.	  

1.	  ZORUNLU	  DERSLER	   	  

Kalıtım	  şekilleri	   4	  

Kromozom	  yapısı,	  fonksiyonu	  ve	  sitogenetik	  yöntemler	  

Gen	  yapısı,	  fonksiyonu	  ve	  moleküler	  genetik	  yöntemler	  

Konjenital	  malformasyonlar,	  dismorfoloji	  ve	  teratoloji	   4	  

Mental	  retardasyon	  ve	  gelişim	  bozuklukları	  

Doğumsal	  metabolizma	  hastalıkları	  ve	  toplum	  tarama	  programları	  

Genetik	  danışmanlık	  ve	  etik	  

Populasyon	  genetiği,	  genetik	  epidemiyoloji	  ve	  gen	  haritalama	   4	  

Biyoinformatik	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Tıbbi Genetik, v.1.0
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Araştırma	  planlanması	  ve	  araştırma	  yöntemleri	  

Doğum	  öncesi	  ve	  implantasyon	  öncesi	  tanı	   4	  

Üreme	  genetiği	  

Kanser	  genetiği	  

2.	  SEÇMELİ	  DERSLER	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  fazla	  5	  kredi	  alınabilir.	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Tıbbi Genetik, v.1.0
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ZORUNLU	  KLİNİK	  VE	  LABORATUVAR	  	  UYGULAMALARI	  

Bu	  kısımdan	  65	  puan	  alınması	  zorunludur.	  

KLİNİK	  GENETİK	  UYGULAMALARI	  
	  

Hasta	  muayenesi	  ve	  takibi	  (150	  hasta	  için)	  
20	  

Postnatal	  Genetik	  danışmanlık	  (20	  hasta	  için)	  
2	  

Prenatal	  Genetik	  danışmanlık	  (20	  hasta	  için)	  
3	  

SİTOGENETİK	  UYGULAMALARI	  
	  

Sitogenetik	  amaçlı	  kısa	  kültür	  yapma	  (30	  hasta	  için)	  
2	  

G	  bant	  yapma	  (30	  hasta	  için)	   	  
1	  

C,	  QFA,	  NOR	  bant	  yapma	  (her	  10	  hasta	  için)	  
1	  

FISH	  yapma	  (her	  10	  hasta	  için)	  
1	  

G	  bant	  yapılmış	  preparatı	  inceleme	  (her	  150	  hasta	  için)	   	  
5	  

C,	  QFA,	  NOR	  bant	  yapılmış	  preparatı	  inceleme	  (her	  25	  hasta	  için)	   	  
1	  

FISH	  yapılmış	  preparatı	  inceleme	  (her	  25	  hasta	  için)	   	  
1	  

Amniosentez	   	   materyalinden	   uzun	   süreli	   kültür	   hazırlamak,	   sürdürmek	   (	   15	  
2	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Tıbbi Genetik, v.1.0
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materyal	  için)	  

Koryon	  villus	  materyalinden	  uzun	  süreli	  kültür	  hazırlamak,	  sürdürmek	  (5	  materyal	  
için)	  

1	  

Amniotik	  sıvı	  hücre	  kültüründen	  kromozom	  analizi	  ve	  	  karyotipi	  yorumlamak	  (Her	  
15	  materyal	  için)	  

2	  

Koryon	  villus	  hücre	  kültüründen	  kromozom	  analiz	  ve	  karyotipi	  yorumlamak	  (Her	  5	  
materyal	  için)	  

1	  

Prenatal	  testleri	  yorumlama,	  raporlama	  (40	  olgu)	  
2	  

MOLEKÜLER	  GENETİK	  UYGULAMALARI	  
	  

DNA	  izolasyonu	  	  (20	  izolasyon	  için)	  
2	  

PCR	  analizi	  tasarlama	  /	  uygulama	  	  (20	  test	  için)	  
2	  

Haplotip	  (STR,	  RLFP)	  (10	  aile	  için)	  
4	  

Direkt	  mutasyon	  analizi	  (5	  farklı	  yöntem	  için)	  
3	  

Dizi	  analizi	  (20	  analiz)	  
4	  

Indirekt	  mutasyon	  analizi	  (20	  analiz)	  
2	  

Prenatal	  moleküler	  analizi	  izleme	  (2	  hasta)	  
1	  

Moleküler	  analiz	  raporu	  hazırlamak	  (20	  adet)	  
2	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Tıbbi Genetik, v.1.0
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AKADEMİK	  FAALİYETLER	  

Bu	  kısımdan	  en	  az	  15	  puan	  alınmalıdır.	  Yılda	  birden	  fazla	  kongre	  katılımı	  puanlamaya	  dahil	  
edilmez.	  

Literatür	  sunma	  (eğitim	  süresince	  yılda	  2	  literatür	  için)	  
1	  

Seminer	  hazırlama	  (eğitim	  süresince	  yılda	  1	  seminer	  için)	  
1	  

Olgu	  sunumu	  yapma	  (eğitim	  süresince	  yılda	  2	  olgu	  sunumu	  için)	  
1	  

Tez	  dışı	  bir	  araştırmaya	  katılmış	  olmak	  
1	  

Bir	  posteri	  ya	  da	  kendisi	  sunarak	  ulusal	  kongreye	  katılma	  
1	  

Bir	  bildiriyi	  kendisi	  sunarak	  ulusal	  kongreye	  katılma	  
2	  

Bir	  posteri	  kendisi	  sunarak	  uluslararası	  kongreye	  katılma	  
2	  

Bir	  bildiriyi	  kendisi	  sunarak	  uluslararası	  kongreye	  katılma	  
3	  

TÜBİTAK	  	  Türk	  Tıp	  Dizinine	  giren	  ulusal	  dergilerdeki	  yayınlarda	  ilk	  isim	  
3	  

TÜBİTAK	   	   Türk	   Tıp	   Dizinine	   giren	   ulusal	   dergilerdeki	   yayınlarda	   ikinci	   ve	   sonraki	  
isimler	  

2	  

TÜBİTAK’ın	  sınıflandırdığı	  1.	  ve	  2.	  grup	  dergilerdeki	  yurtdışı	  yayınlarda	  ilk	  isim	  
6	  

TÜBİTAK’ın	   sınıflandırdığı	   1.	   ve	   2.	   grup	   dergilerdeki	   yurtdışı	   yayınlarda	   ikinci	   ve	  
sonraki	  isimler	  

4	  
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8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilim Alanı Temel 
Teorik Bilgi

Kromozom yapısı, fonksiyonu ve sitogenetik 
yöntemleri
Gen yapısı, fonksiyonu ve moleküler yöntemler
Konjenital malfarmasyonlar, dismorfoloji ve 
teratoloji
Mental retardasyon ve psikomotor gelişim 
bozuklukları
Doğumsal metabolizma hastalıkları ve toplum 
tarama programları
Genetik danışma ve etik
Populasyon genetiği, genetik epidemiyoloji ve 
gen haritalaması
Biyoinformatik
Prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanı
Üreme genetiği
İmmünogenetik
Kanser genetiği
Genetik hastalıkların tedavisi
Bireysel tıpta genetik

Genetik Danışma ve 
İletişim Becerileri

Klinik genetik uygulamasında karşılaşılan her 
durum ve her tip genetik hastalık için genetik 
danışma becerisi eğitimi almak.

İyi iletişim becerileri teorik bilgisine 
sahip olur
Genetik danışma becerisi kurslarına 
katılır
Deneyimli genetik danışmanın 
gözetiminde danışmanlık verir.

Klinik Bilgi ve Beceriler

Dış rotasyon yapılan uzmanlık alanlarında 
geliştirilmesi beklenen bilgi beceri ve tutumları 
edinmek
Kesin tanı konulmamış genetik hastalıklarda 
düzenli aralıklarla ve uzun süreli izlemini yapar
Kalıtım Şekilleri ve aile ağacı Aile ağacı çizer Aile ağacı çizim programalarını kullanır Aile ağacında kullanılan sembolleri tanır

Aile ağacı yorumlar
Aile ağacının işaret ettiği kalıtım 
modellerini tanır Kalıtım modellerinin çeşitlerini açıklar

Mendel tipi kalıtım modellerini tanır
Nonmendel tipi kalıtım modellerini tanır

Aile ağacı yorumunu genetik danışma ve 
örneklemede kullanır

Kalıtım modelleri ile ilgili risk 
hesaplamalarını yapabilir

Kalıtım modelleri ile ilgili risk 
hesaplamalarını bilir

Genetik hastalıklarda tanısal yaklaşım yapar
Genetik hastalıklarda tetkikleri planlar ve 
yönetimi planlar

21/29
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Erişkin yaşta ortaya çıkan hastalıklar ve 
kanserlerde (ailevi veya sporadik) genetik tanı, 
tanı testlerinin uygulamasını planlar
Dismorfoloji ve öğrenme güçlüğü olan bireylerin 
etyopatogeneze yönelik tanısını koymaya çalışır 
ve klinik yönetimini yapar Dismorfik bireyi tanımlar Minör ve major anomalileri sayabilir. Minör ve major anomalileri bilir.

Dismorfik çocuğun anne, baba ve 
kardeşleri ile birlikte değerlendirilmesi 
gerektiğinin farkındadır. Aileye genetik danışma verir

Gelişimsel genetik kavramını bilir Gelişimsel gen ailelerini sayar. Gelişim ile ilgili genleri bilir
Embriyogenez bilgisine sahiptir

Sık gözlenen ve dismorfizmi olan 
hastalıkları tanır

Etyopatogeneze yönelik akış şemasını 
uygular, tetkikleri planlar, sonuçlarını 
yorumlar.

Fetal gelişim, teratojenler ile prenatal genetik 
konusunda bilgi verir ve tanı koyar
Genetiğin diğer ilgi alanları ile ilişkili 
hastalıklarda genetik tanı koyar, tetkikleri planlar 
ve izler

Prenatal tanı ve geç başlangıçlı nörogenetik ve 
kanser genetik hastalıkları içeren prediktif 
testlerinde planlar genetik danışma verir

Prenatal tanı ve geç başlangıçlı 
nörogenetik ve kanser genetik hastalıkları 
içeren prediktif testlerinde planlar genetik 
danışma verir

Prenatal genetik tanı teknikleri ve genetik 
danışma

Koryon villus biyopsi materyalinden genetik 
analiz
Koryon villus biyopsi materyalinden genetik 
çalışma yapmasını bilmelidir.
Sonuçlara göre hastalara doğru genetik 
danışma vermeli, gerekli ise doktorlarına bilgi 
vermeli ve hastayı yönlendirmelidir.
Amniyosentez materyalinden genetik analiz
Amniyosentez materyalinden genetik çalışma 
yapmasını bilmelidir.
Sonuçlara göre hastalara doğru genetik 
danışma vermeli, gerekli ise doktorlarına bilgi 
vermeli ve hastayı yönlendirmelidir.
Kordosentez materyalinden genetik analiz
Kordosentez materyalinden genetik çalışma 
yapmasını bilmelidir.
Sonuçlara göre hastalara doğru genetik 
danışma vermeli, gerekli ise doktorlarına bilgi 
vermeli ve hastayı yönlendirmelidir.
Preimplantasyon genetik çalışma
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Preimplantasyon genetik çalışma yapmasını 
teorik ve pratik düzyde bilmelidir.
Sonuçlara göre hastalara uygun genetik 
danışma vermelidir.
Prenatal genetik tanıda noninvaziv yöntemler
İkili, üçlü,dörtlü prenatal tarama testleri
İkili, üçlü,dörtlü prenatal tarama testlerini 
değerlendirebilmeli, hastaya uygun genetik 
danışmanlık verebilmelidir.
Fetal radyolojik tetkik sonuçlarına göre 
genetik danışmanlık
Fetal radyolojik tetkik sonuçlarına göre 
genetik danışmanlık verir.

Geç başlangıçlı nörogenetik hastalıklarda 
genetik tanı

Geç başlangıçlı nörogenetik hastalıklarda 
genetik danışmanlık
Geç başlangıçlı nörogenetik hastalıklarda 
genetik tanı metodlarını bilir.
Geç başlangıçlı nörogenetik hastalıklar 
konusunda hastalara ve yakınlarına genetik 
danışmanlık verir.

Kanser ve genetik Kanserin genetik temelleri
Kanser ve onkogenler
Kanser ve onkogenler arasındaki ilişkiyi bilir. 
Hastada onkogen araştırması yapar. Hastaya 
genetik danışmanlık verir.
Kanser ve tümör süpresor genler
Kanser ve tümör süpresor gen arasındaki 
ilişkiyi bilir. Hastada tümör süpresor gen 
araştırması yapar. Hastaya genetik 
danışmanlık verir.
Hematolojik kanserlerde kromozomal 
translokasyonların rolü
Hematolojik kanserler ile kromozomal 
translokasyonlar arasındaki ilişkiyi bilir. 
Hastada kromozomal translokasyonlar 
araştırması yapar. Hastaya genetik 
danışmanlık verir.
Kanserde sitogenetik değişmeler
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Kanserlerde sitogenetik değişmeleri bilir. 
Kanserli dokuda ve/veya periferik kanda 
sitogenetik inceleme yapar. Hastaya genetik 
danışmanlık verir.

Familial (ailevi) kanserlerde genetik yaklaşım
Familial (ailevi) kanserleri bilir. Gerekli 
genetik çalışmaları yapar. Hastaya ve/veya 
yakınlarına genetik danışmanlık verir.
Kanser tedavisindeki genomik uygulamalar 
konusunda bilgi sahibidir.

Genetik danışmanlar ve konusunda uzman diğer 
profesyonellerle birlikte genetik danışma verir

Genetik danışmanlar ve konusunda 
uzman diğer profesyonellerle birlikte 
genetik danışma verir

Genetik danışma verilmesi ve konusunda 
yetkin uzman ve profesyonellerden destek 
alınması

Genetik danışmanın nasıl verileceğini bilir. 
Genetik danışmada alanında yetkin uzman ve 
profesyoneller ile işbirliği yapar.

Tek gen defekti hastalıklarında tekrarlama 
riski hesaplama ve hastaya genetik 
danışmanlık verme

Tek gen defekti hastalıklarında risk 
hesaplamasını bilir. Hastaya ve/veya 
yakınlarına nasıl genetik danışmanlık 
verileceğini bilir.

Kromozomal hastalıklarda veya 
translokasyon taşıyıcılığı durumlarında 
risk hesaplaması ve hastaya genetik 
danışmanlık verme

Kromozomal hastalıklarda veya 
translokasyon taşıyıcılığı durumlarında risk 
hesaplamasını bilir. Hastaya ve/veya 
yakınlarına nasıl genetik danışmanlık 
verileceğini bilir.

Multifaktöriyel (kompleks) hastalıklarda 
risk hesaplama ve hastaya genetik 
danışmanlık verme

Multifaktöriyel (kompleks) hastalıklarda risk 
hesaplamasını bilir. Hastaya ve/veya 
yakınlarına nasıl genetik danışmanlık 
verileceğini bilir.

Penetrans eksikliği veya geç başlangıçlı 
genetik hastalıklarda genetik danışma

Penetrans eksikliği veya geç başlangıçlı 
genetik hastalıklarda riski hesaplamasını bilir. 
Hastaya ve/veya yakınlarına nasıl genetik 
danışmanlık verileceğini bilir.

Etik tutum ve onam ile gizlilik prensiplerine uyar
Etik tutum ve onam ile gizlilik 
prensiplerine uyar Genetik ve etik

Tanı amaçlı genetik çalışmalarda etik 
yaklaşım
Prenatal tanı çalışmalarında etik yaklaşım
Genetik taramalarda ve prediktif kanser 
genetiği çalışmalarında etik yaklaşım

Genetik hastası ve onam belgesi Onam belgesinin önemini bilir.
Genetik hasta muayene öncesi ve materyale 
dayalı genetik çalışmalardan önce hastaya 
bilgi vererek hastanın yazılı onamını alır.

Genetik ve gizlilik Genetik hastası ve gizlilik
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Hastasıyla ilgili bilgileri başka kişilerle 
paylaşmaz. Başka uzmanlara danışma 
gereğinde hastasının kimlik bilgilerini saklı 
tutar.
Genetik testler ve gizlilik
Genetik testleri ile ilgili bilgileri, hastanın 
kendisi dışında (Reşit olmayan hastalarda 
ebeveynleri dışında) hiç kimse ile paylaşmaz.

Çalışma arkadaşları, hastalar, uzmanlar ve sağlık 
personeliyle kriz reaksiyonlarının yönetimini 
yapar

Çalışma arkadaşları, hastalar, uzmanlar 
ve sağlık personeliyle kriz 
reaksiyonlarının yönetimini yapar

Herhangi bir kriz anında hastaları 
etkilemeden krizin yönetimi

Herhangi bir kriz anında hastaları 
etkilemeden krizi yönetmeyi ve olumlu olarak 
sonuçlandırmayı bilir.

Herhangi bir kriz anında diğer çalışma 
arkadaşları, uzmanlar ve sağlık personeli 
ile krizin yönetimi

Herhangi bir kriz anında diğer çalışma 
arkadaşları, uzmanlar ve sağlık personeli ile 
işbirliği içerisinde krizi yönetmeyi ve olumlu 
olarak sonuçlandırmayı bilir.

Genetik test sonuçlarına göre risk değerlendirmesi 
yapar

Akademik görevler Güncel genetik bilgiye sahip olmak Öğrenim gereksinimlerini tanımlar Güncel literatürü takip eder İlgili periyodik yayınları sayar
Bilimsel bir makaleyi değerlendir
Günlük uygulamalarına yansıtır
Proje tasarımı yapar

İlgili elektronik yayınları kullanır
Pubmed, OMIM gibi açık veritabanlarını 
etkin şekilde kullanır

Öğrenim gereksinimi için yöntem belirler Dernek etkinliklerini takip eder Dernek üyesi olmayı tercih eder
Uluslararası etkinlikleri takip eder
Ulusal etkinlikleri takip eder

Güncel bilgiyi kullandığını denetler Akran değerlendirmesi alır
Akran değerlendirmesinin etkinliğini kabul 
eder

Özdenetim yapar Özdeğerlendirme araçlarını açıklar
Ulusal veya uluslararası ölçüm araçlarını 
kullanır

Araştırma gerçekleştirir Araştırma planlar Literatür tarar Makaleleri değerlendirir
Araştırmayı uygular Klinik ve laboratuar çalışmaları yapar Çalışma sonuçlarını değerlendirir

Araştırma sonuçlarını analiz eder
Klinik ve laboratuar verilerini ortak 
olarak değerlendirir Elde edilen verilerden çıkarım yapar

Yönetsel görevler Bağımsız bir Tıbbi Genetik Birimini yönetir Alt yapı gereksinimlerini bilir
Klinik ve laboratuarlarda kullanılan araç 
ve gereçleri bilir.

Klinik ve laboratuarlar araç ve gereçlerini 
uygun yerlerde kullanır.

İnsan kaynakları yönetimini bilir Personelin görev tanımlarını yapabilir.
Personeli bilgi ve becerisi ile uyumlu olarak 
istihdam eder.
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Mali kaynakların planlamasını bilir Mali mevzuat konusunda bilgi sahibi olur.
İhale ve teknik şartname hazırlama konularını 
bilir.

Uygun zamanlama ile sarf malzeme 
akışını sağlar Malzeme stok kayıtlarını düzenli olarak izler

İyi tıp uygulaması yapar

Mesleki yaşamında öğrenme ve 
profesyonel gelişim becerisinin 
geliştirilmesi gerektiğini bilir

Kongre, kurs ve çalıştay vb. toplantıları 
takip eder Mesleki bilimsel gelişimini sağlar

İyi klinik uygulaması kılavuzlarına uyar
Klinik yönetim ve değerlendirmelere 
katılır Klinik özgüven kazanır

Etik konusunda bilgi sahibi olur
Onam alma ve gizlilik kuralları için olan 
uygulamalara sadık kalır Kişisel haklara saygı gösterir

İyi laboratuar uygulaması kılavuzlarına 
uyar

Laboratuar yönetim ve değerlendirmelere 
katılır

Laboratuar uygulama ve değerlendirmeleri 
için özgüven kazanır

Toplum ve mesleki değerleri önemser
Toplumun moral değerlerini bilir ve 
mesleki uygulamasında dikkate alır İletişim bilgi ve becerilerini geliştirir
Toplumu ilgilendiren Tıbbi Genetik 
konularında bilgilendirme yapar İletişim araçlarını kullanmayı bilir

Güncel mevzuatla ilgili bilgi sahibi olur
Mesleki mevzuat konusunda bilgi sahibi 
olur

Kanun, yönetmelik, tüzük ve yönergeleri 
takip eder Hak ve sorumluluklarını bilir

Diğer sağlık personeline eğitim verir Hizmet içi eğitim programlarında rol alır İlgili personelin katılımını sağlar Ortak çalışma kabiliyeti sergiler
Mültidispliner takım çalışması ve liderlik 
becerileri sergiler

Bilişim teknolojileri becerilerini edinmek

Online kaynaklar ve veritabanları 
kullanmak için gerekli olan bilgi 
teknolojisine sahiptir.

Bilgisayar kullanmasını ve online veri 
tabanların ulaşıp etkin kullanmayı bilir.

Arama motorlarından bilgiye ulaşımı ve veri 
tabanlarında tarama yapmayı bilir

Laboratuvar 
Uygulamaları Laboratuarın bağımsız yönetimi İş yükü planlaması yapabilir

Laboratuar çalışanlarının görev 
tanımlarını yapar Laboratuar çalışanlarının görevlerini sayar.
İstenen testleri uygun şekilde önem 
sırasına koyar Endikasyonları açıklar.

Genetik laboratuarlarının temel işleyişini 
bilir Laboratuar güvenliği sağlar.

Laborataurda kullanılan cihazların güvenliği 
konusunu bilir
Laboratuar çalışanlarının güvenliği konusunu 
bilir

Laboratuar cihazlarının bakım ve 
kalibrasyonu yapar.

Laboratuar cihazlarına uygun zamanda 
bakımının yapılamasını bilir.

İç ve dış kalite kontrol programlarını 
uygular. İç ve dış kalite kontrol programlarını bilir.

Moleküler Sitogenetik Tanı ve Araştırma 
Yöntemleri-postnatal

Moleküler Sitogenetik metodların 
tanımını ve postnatal kullanım alanlarını 
bilir

Mitoz, mayoz, kromozom ayrılımı, 
kromozom inaktivasyonu ve sayısal-
yapısal kromozom anomali konularını 
tanımlar

Etiyolojiyi aydınlatır, genotip ve fenotip 
ilişkisini kurar.
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Moleküler Sitogenetik metodların 
postnatal uygulamasını ve farklılıklarını 
bilir

Hangi metodu nerede kullanması 
gerektiğini düzenler.

Etiyolojiyi aydınlatır. Fenotip-genotip 
ilişkisini kurar.

Moleküler Sitogenetik alanındaki 
uluslararası standartlara göre postnatal 
raporlandırmasını bilir

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiyi 
tanımlar.

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor düzenler.
test sonuçlarını bilimsel nomenklatürü güncel 
uluslararası önerilere uygun olarak düzenler.

Moleküler Sitogenetik Tanı ve Araştırma 
Yöntemleri-presemptomatik

Moleküler Sitogenetik metodların 
tanımını ve presemptomatik 
kullanımlarını bilir Endikasyonları ayırır.

Etiyolojiyi aydınlatır. Fenotip-genotip 
ilişkisini tanımlar.

Moleküler Sitogenetik metodların 
presemptomatik uygulamasını ve 
farklılıklarını bilir

Testlerin avantaj ve dezavantajlarını 
gösterir.

Moleküler Sitogenetik alanındaki 
uluslararası standartlara göre 
presemptomatik raporlandırmasını bilir

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiyi 
tanımlar.

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor düzenler.
Bilimsel nomenklatürü güncel uluslararası 
önerilere uygun olarak düzenler.

Moleküler Tanı ve Araştırma Yöntemleri-
presemptomatik

Presemptomatik test yapılacak hasta 
seçimini bilir Endikasyonları ayırır.

Etiyolojiyi aydınlatır. Fenotip-genotip 
ilişkisini tanımlar.

Moleküler metodların tanımını ve 
presemptomatik kullanım alanlarını bilir

Testlerin avantaj ve dezavantajlarını 
gösterir.

Moleküler metodların presemptomatik 
uygulamasını ve farklılıklarını bilir Yöntemlerin uygulama alanlarını gösterir.

Moleküler genetik alanındaki uluslararası 
standartlara göre raporlandırmayı bilir

Mendel, Mendel dışı ve multi faktöriyel 
kalıtımın ilkelerini anlar, laboratuvar 
incelemesi sonuçlarına dayalı olarak bir 
ailede görülen hastalığın veya özel 
durumun tekrarlama riskini hesaplayarak 
gösterir.

Aile ağacı üzerinde risk hesaplama ve bayes 
teorisini tüm kalıtım modellerinde uygular

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiye 
hakimdir

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor yazar
Bilimsel nomenklatürü güncel uluslararası 
önerilere uygun olarak kullanır

Test öncesi ve sonrası genetik danışmanın 
önemini kavrar Testlerle genetik danışma ilişkisini kurar.

Etiyolojiyi aydınlatır. Fenotip-genotip 
ilişkisini tanımlar.

Moleküler Sitogenetik Tanı ve Araştırma 
Yöntemleri-Prenatal

Floresan İn Situ Hibridizasyonun (FISH) 
tanımını ve kullanım alanlarını bilir

Hızlı anöploidi tanısında kullanımını ve 
tanıya katkısını ayarlar.

Erken prenatal moleküler sitogenetik tanı 
koyar
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FISH tekniğinin uygulanmasını ve prob 
çeşitlerini bilir

Mikrodelesyon sendromların 
aydınlatılmasındaki önemini gösterir

Moleküler sitogenetik alanındaki 
uluslararası standartlara göre 
raporlandırmayı bilir

Bu uluslararası standartları raporlamada 
kullanır Uluslararası nomenklatüre uygun rapor yazar

Moleküler Tanı ve Araştırma Yöntemleri-prenatal
Moleküler metodların tanımını ve 
prenatal kullanım alanlarını bilir Endikasyonları ayırır.

Etiyolojiyi aydınlatır. Fenotip-genotip 
ilişkisini tanımlar.

Moleküler metodların prenatal 
uygulamasını ve farklılıklarını bilir

Yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını 
tanımlar.

Moleküler genetik alanındaki uluslararası 
standartlara göre prenatal alanda 
raporlandırmayı bilir

Mendel, Mendel dışı ve multi faktöriyel 
kalıtımın ilkelerini anlar, laboratuvar 
incelemesi sonuçlarına dayalı olarak bir 
ailede görülen hastalığın veya özel 
durumun tekrarlama riskini hesaplar

Aile ağacı üzerinde risk hesaplama ve bayes 
teorisini tüm kalıtım modellerinde uygular

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiyi 
biraraya getirir.

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor düzenler.
Bilimsel nomenklatürü güncel uluslararası 
önerilere uygun olarak kullanır

Moleküler Tanı ve Araştırma Yöntemleri-
postnatal

Moleküler metodların tanımını ve 
postnatal kullanım alanlarını bilir Endikasyonları ayırır.

Etiyolojiyi aydınlatır. Fenotip-genotip 
ilişkisini tanımlar.

Moleküler metodların postnatal 
uygulamasını ve farklılıklarını bilir Testlerin avantaj ve dezavantajlarını bilir.

Moleküler genetik alanındaki uluslararası 
standartlara göre raporlandırmayı bilir

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiye 
hakimdir

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor düzenler.

Moleküler Tanı ve Araştırma Yöntemleri-
hematoloji/onkoloji

Moleküler metodların tanımını ve 
hematoloji/onkoloji alanındaki 
kullanımlarını bilir Endikasyonları ayırır. Etiyolojiyi aydınlatır. Tedaviyi yönlendirir.
Moleküler metodların 
hematoloji/onkoloji alanındaki 
uygulamalarını ve farklılıklarını bilir

Yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını 
bilir.

Moleküler genetik alanındaki uluslararası 
standartlara göre hematoloji/onkoloji 
alanında raporlandırmayı bilir

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiye 
hakimdir

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor düzenler.

Moleküler Sitogenetik Tanı ve Araştırma 
Yöntemleri-hematoloji/onkoloji

Moleküler sitogenetik metodların 
tanımını ve hematoloji/onkoloji alanında 
kullanımlarını bilir Endikasyonları ayırır. Etiyolojiyi aydınlatır. Tedaviyi yönlendirir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Moleküler sitogenetik metodların 
hematoloji/onkoloji alanında 
uygulamasını ve farklılıklarını bilir

Yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını 
bilir.

Moleküler sitogenetik metodların 
uluslararası standartlara göre 
hematoloji/onkoloji alanında 
raporlandırmayı bilir

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiyi 
biraraya getirir.

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor düzenler.

Sitogenetik Tanı ve Araştırma Yöntemleri-
hematoloji/onkoloji

Sitogenetik metodların tanımını ve 
hematoloji/onkoloji alanında 
kullanımlarını bilir Endikasyonları ayırır. Etiyolojiyi aydınlatır. Tedaviyi yönlendirir.
Sitogenetik metodların 
hematoloji/onkoloji alanında 
uygulamasını ve farklılıklarını bilir Testlerin avantaj ve dezavantajlarını bilir.
Sitogenetik metodların uluslararası 
standartlara göre hematoloji/onkoloji 
alanında raporlandırmayı bilir

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiye 
hakimdir.

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor yazar

Sitogenetik Tanı ve Araştırma Yöntemleri-
prenatal

Prenatal tanı metodların tanımını ve 
prenatal alanında kullanır Endikasyonları ayırır.

Etiyolojiyi aydınlatır, gebelik yönetimine 
katkı sağlar.

Prenatal tanı uygulama alanlarını ve 
farklılıklarını bilir

Testlerin avantaj ve dezavantajlarını 
gösterir.

Prenatal tanı raporlandırmayı bilir

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiyi 
biraraya getirir.

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor düzenler.

Sitogenetik Tanı ve Araştırma Yöntemleri-
postnatal

Postnatal tanı metodların tanımını ve 
kullanım alanlarını bilir Endikasyonları ayırır.

Etiyolojiyi aydınlatır, fenotip-genotip ilişkisi 
kurar.

Psotnatal tanı uygulama alanlarını ve 
farklılıklarını bilir

Testlerin avantaj ve dezavantajlarını 
gösterir.

Postnatal tanı raporlandırmayı bilir

Genetik test sonuçlarının yorumlanması 
için gerekli güncel bilimsel bilgiyi 
biraraya getirir.

Test sonuçlarını doğru değerlendirir ve 
kapsamlı, yanlışsız rapor düzenler.
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