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Önsöz 

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimine standart getirme çalışmaları yaklaşık 10 yıl önce Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından başlatılmış ve 

örnek olarak Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (ESMO) ve Amerikan Onkoloji Cemiyetin (ASCO) önerilerine paralel olarak oluşturulmuş global 

çekirdek eğitim programı temel alınarak bir müfredat  taslağı geniş katılım ve konsensusla hazırlanmıştı. Ancak yasal düzenleme ve 

yönetmeliklerin tek bir programın uygulanmasını desteklememesi nedeniyle, ülkemizde bu eğitimi veren tüm kliniklerde bugüne kadar standart 

olarak uygulamak mümkün olamamıştır. Bakanlığımızın bu çalışması, ülkemizdeki Tıbbi Onkoloji Yan Dal Standart Eğitiminin tüm ülke çapında 

yaygınlaşmasını sağlayabilecek ve eğitimin kalitesinin sürdürebilirliğini de sağlayacaktır.   
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2. GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser yükü geçtiğimiz 30 yılda 2 kat artmıştır. 2008 yılında 12 milyon yeni kanser vakası ortaya çıktığı 

ve bunların 7.6 milyon kadarının kaybedildiği bildirilmektedir. Ülkemizin de dahil olduğu dünyanın pek çok ülkesinde kanser, ikinci en sık ölüm 

nedenidir. Kanser tedavisindeki güncel yenilikler de tedavi başarısında artış sağlamaktadır. Kanserin ciddi ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğu 

gerçeği de kanserde mücadele konusunda önemli bir noktadır. 

 Erkeklerde en sık akciğer, mide, karaciğer, kolon, özefagus, kadınlarda ise en sık meme, akciğer, mide, kolon ve endometrium kanserleri 

görülmektedir. Erkan teşhis ve uygun tedaviyle kanserli hastaların üçte birinde tam şifa sağlanabilmekte, üçte birinde tedavilerle yaşama 

süreleri önemli ölçüde uzatılabilmektedir. 

 Dünyada kanser sıklığı ülkeden ülkeye değişmektedir. Avrupa Birliği Ülkelerinde kanser insidansı 100.000 nüfus için 350-450 kadarken, 

Amerika Birleşik Devletlerinde erkeklerde 621, kadınlarda 408 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde ise Kanser Savaş Dairesi başkanlığı 2006 verilerine 

göre erkeklerdeki insidans 100.000’de 245 iken (en sık akciğer, prostat, mesane, kolorektal ve mide kanseri), kadınlarda 164 (en sık meme, 

kolorektal, tiroid, endometrium ve akciğer kanseri) olarak belirtilmektedir. Ülkemizde kanser insidansının düşük olmasının nedeninin, ortalama 

yaşı genç olan bir toplum olmamızdan kaynaklandığı bilinmektedir. Ülkemizin 45 yaş altındaki nüfusunun 50 milyondan fazla olması, düşük 

insidansınnedenidir. Ülkemizde halen yılda 150 bin kadar yeni kanser görülürken -20 yıl kadar sonra nüfusumuz sadece 10 milyon artacağı 

halde- 2030 yılından sonra her yıl beklenen kanser sayısı 250 bin civarında olacaktır. 

 Sık görülen kanserlerden akciğer kanserlerinde tedavilerdeki yeni gelişmeler şifa şansında ve ortalama yaşam sürecinde çok küçük 

artışlar sağlayabilmektedir. Erken ve lokal ilerlemiş akciğer kanserlerinde küratif ameliyattan sonra uygulanan adjuvan kemoterapi 
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uygulamalarının şifa şansını artırdığı en az 10 yıldır bilinmektedir. Akciğer kanseri insidansının düşmesi ve bu nedenle ölümlerin azalmasının 

sigarayla mücadele ile başarılabileceği aşikardır. Akciğer kanserinde tarama yöntemleri ise başarılı olamamaktadır. 

 Kadınlarda en sık görülen meme kanserinde, kendi kendini muayene yöntemlerinin öğretilmesi, mamografi taramaları erken teşhis 

şansını artırmakta ve meme kanserinde sifa oranı artırmaktadır. Meme kanseri tedavisinde yeni geliştirilen ilaçlar da hastanın şifa şansını 

artırmakta, metastatik hastalarda sağkalım sürelerini önemli ölçüde uzatmaktadır. Erken  ve lokal ileri evre meme kanserlerinde ameliyattan 

sonra uygulanan adjuvan kemoterapi ve hormon tedavilerinin hastaların şifa şanslarını artırdığı bilinmektedir. 

 Sık görülen kanserlerden kolorektal kanser için de erken tanı ve tarama yöntemleri önemlidir. Dışkıda gizli kan bakılması ve 50 yaş 

üzerinde kolonoskopi taramalarının yapılması erken tanı ve şifa şansını artırmaktadır. Erken ve lokal ilerlemiş evredeki kolorektal kanserlerde 

operasyon sonrası uygulanan adjuvan kemoterapilerin şifa şansını artırdığı gösterilmiştir. Son 10 yıldaki ilaç tedavisi alanındaki gelişmeler de 

metastatik hastaların sağkalımlarını önemli ölçüde uzatmıştır. 

 Yıllar içinde önemi artarak devam eden kanser yükü nedeniyle, tıbbi onkoloji uzmanlarına gereksinim her geçen gün artmaktadır.  Tıbbi 

onkologların kanser tanı ve tedavisinde rolleri orkestra şefi olmalarıdır. İç hastalıkları uzmanı ve tıbbi onkoloji uzmanı olarak hastanın tüm 

sistemlerindeki sorunların ve tüm vücudundaki kanser hastalığının takip ve tedavisinde sistemik ilaç tedavisi uygulamaları dışında her türlü 

cerrahi ve radyoterapi uygulaması ve tanı ve tedavi sonrası takip için de hastayı yönlendirirler. 
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3. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı 

Kanser hastalarına doğrudan sağlık hizmeti verme, yataklı birimlerde kanser hastalarını takip etme, onkoloji konsültasyonlarına aktif olarak 

katılma, programlı klinik toplantılarının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel toplantıları ve literatürü izleyebilmek ve ayrıca 

danışman kontrolünde klinik araştırmalara katılabilmek ve eğitim süreci sonunda onkoloji ile ilgili  ve yan dal uzmanlık tezi hazırlayabilmek.  

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimine standart getirme çalışmaları yaklaşık 10 yıl önce Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından başlatılmış ve 

örnek olarak Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (ESMO) ve Amerikan Onkoloji Cemiyetin (ASCO) önerilerine paralel olarak oluşturulmuş 

global çekirdek eğitim programı temel alınarak bir müfredat  taslağı geniş katılım ve konsensusla hazırlanmıştı. Ancak yasal düzenleme ve 

yönetmeliklerin tek bir programın uygulanmasını desteklememesi nedeniyle, ülkemizde bu eğitimi veren tüm kliniklerde bugüne kadar 

standart olarak uygulamak mümkün olamamıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda TUKMOS çalışmalarına devam edilmiş ve ulusal çekirdek 

müfredat hazırlanmış ve eğitimin nicelik ve nitelikleri tanımlanmıştır.   
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c. Müfredat Haritası 

 

 1. yıl 2. yıl 3. yıl 

KLİNİK İÇİ 

Poliklinik  X X 

Servis X X X 

Konsültasyon  X X 

Laboratuar   X 

KLİNİK DIŞI 

Patoloji (1 ay)  X  

Radyasyon Onkolojisi (1 ay)  X  

 

 1. yıl 2. yıl 3. yıl 

TEMEL BİLİMSEL İLKELER  

KANSER BİYOLOJİSİ 

TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ 

X X X 
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ETİYOLOJİ, EPİDEMİYOLOJİ, TARAMA 

(screening) ve KORUNMA 

 

KLİNİK ARAŞTIRMA ve İSTATİSTİK 

 

X X X 

 MALİGN HASTALIKLARIN TEDAVİ ve 

YÖNETİMİNDE TEMEL İLKELER 

PATOLOJİ/LABORATUVAR/MOLEKÜLER 

BİYOLOJİ 

EVRELENDİRME İŞLEMLERİ 

TEDAVİ 

 

X X X 

 KANSERLERİN TANI , TEDAVİ ve 

YÖNETİMLERİ 

X X X 

Olgu Sunumu X X X 

Makale sunumu X X X 

Konferans / seminer X X X 

Tez hazırlama  X X 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Bu programa başlamak isteyen iç hastalıkları uzmanı veya minimum 4 yılı tamamlayan iç hastalıkları araştırma görevlileri, merkezi yan dal 

sınavına (ÖSYM) başvurabilir. Yan dal sınavı dışında başvuracak adayın, yabancı dil yeterlilik açısında UDS veya KPDS yabancı dil notu en az 60 

olmalıdır. 

 

e. Asistanlık Süresi 36 ay 

f. Yan Dallar -- yoktur 

 

4. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 

Ayrıca, ayrıntılı olarak girilmiştir.  
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5. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

Tıbbi Onkoloji Klinikleri tarafından pratik uygulamada yaygın olarak takip ve tedavisi yapılmayan aşağıdaki bir grup uygulama bu kapsamda 

ele alınabilir. Bu uygulamaların yapılmadığı tıbbi onkoloji kliniklerindeki yan dal asistanları, bu uygulamaları izlemek için uygun merkezlerde 

kısa süreli yurt içi veya yurt dışı rotasyonlara tabi tutulabilir. 

a. Akut ve Kronik Lösemiler 

b.  AIDS ile ilişkili maligniteler 

c. Otolog hematopoetik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi   

d. Allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyonları 

e. Ayrıca gerekli görülen durumlarda istenen sistemle ilgili kanserler 
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6. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

Klinik, poliklinik ve konsültasyonlar sırasında öğretim üyesi ile yapılan pratik eğitimler dışında, ders, seminer, olgu sunumu, makale saati gibi 

uygulamalarla eğitim sürdürülürken, kongre katılımları ile genel veya  bazı tıbbi onkoloji konularında yan dal asistanının eğitimi sürdürülür. 

Ayrıca uzmanlık derneği tarafından düzenlenen “ASCO-ESMO curriculum”a göre standart temel eğitim ve değişik konulardaki kurs vb eğitim 

verilmektedir. Kurslara katılamayanlar, kendilerine gönderilen DVD yardımıyla veya bir yıl boyunca internetten yayınlanan bu dersleri 

izleyebilmektedirler. Ayrıca kanserle ilgili her türlü bölgesel, ulusal ve uluslar arası bilimsel ve eğitsel faaliyetlere katılım özendirilmektedir. 

 

7. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

Tıbbi onkoloji programı verebilmek için eğitici sayısı, “eğitim program yöneticisi” ile birlikte tıbbi onkoloji uzmanı olan en az 3 kişi olmalıdır. 

Programın yürütülmesi için, her bir eğitici haftada en az 10 saatini “eğitim, araştırma, idari veya performans, gelişim, yeterlilik 

değerlendirmesi” için ayırmalıdır.  

Uzmanlık eğitimi veren kliniklerde kaliteli asgari eğitim alabilecek toplam asistan sayısını belirlemede kurallar uygulanabilir olmalıdır ve 

eğitime yeterli vakit ayıracak şekilde aynı anda eğitim alabilecek yan dal asistan sayısı belirlenmelidir.    
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Eğiticiler, eğitime vakit ayırmalı ve uzmanlık öğrencilerine tıbbi onkoloji klinik pratiklerini paylaşarak, sürekli eğitim aktivitelerine 

katılarak ve bölgesel, ulusal, uluslar arası dernek ve organizasyonlara aktif üye olarak, araştırmalara aktif katılarak ve bilimsel çalışmaları 

sunarak veya yayınlayarak örnek olmalıdır.  

Eğitim programı yeterli uzman yetiştirmek için  eğitim ve deneyim kazandırmayı hedeflemelidir. Program çekirdek müfredatı içermeli, 

kendi kendine eğitim yeteneğini, klinik problemlerin kritik analitik yaklaşımı ve uygun karar verebilme yeteneğini geliştirmeye yönelik 

olmalıdır. Eğitilenlerin eğitim boyunca uygun şekilde gözetim ve denetimi sağlanmalıdır. 

b. Fiziki Özellikler 

Tıbbı onkoloji eğitimi bilgi edinme, yetenek geliştirme, klinik doğru karar verebilme ve uygun tavır ve tutumları geliştirmeye yönelik bir 

ortamda yapılmalıdır. Bunun için kaynaklar ve tesisi yeterli olmalıdır. Hizmet verme gerekliliği ve yükümlülüğü, eğitim amaç ve hedeflerinin 

önüne geçmemelidir. 

Profesyonellik, Tıbbi onkoloji eğitimi sırasında öğrencilere profesyonelliğin gerekleri verilmelidir. Kapsamlı teknik ve klinik becerilerin 

edinilmesinin yanı sıra eğitim alanların profesyonelliğin değerlerini kazanması sağlanmalıdır. Bu değerler hastaların gereksinimlerini kendi 

çıkarının önünde tutmak,  toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmak, bilimselliğe ve araştırma standartlarına riayet etmektir. Bu nedenle 

öğrenciler profesyonel organizasyonlar üye olmaya, toplumsal programlara katılmaya ve kurumsal görevler almaya yönlendirilmelidir. 

Eğitim verecek yerlerde, tıbbi onkoloji poliklinikleri, yataklı hasta servisi ve ayaktan gündüz tedavi ünitesi bulunmalıdır. Hemşireleri, onkoloji 

konusunda eğitimli olmalıdır.  Tıbbi Onkoloji eğitiminin verildiği hastanelerde gelişmiş radyasyon onkolojisi kliniği, tüm cerrahi branşlar, 

patoloji kliniği ve gelişmiş rutin laboratuar incelemeleri yapma olanakları mutlaka bulunmalıdır.  
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Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

(En az 3 Tıbbi Onkoloji Uzmanı)  

Eğitim hastanelerinde: başasistan, şef muavini, şef 

Üniversitelerde: yard. Doç, Doç, Prof 

 

Fiziksel  

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

Yataklı hasta servisi 

Ayaktan hasta polikliniği 

Gündüz Tedavi Ünitesi 

Portföy  

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

Multidisipliner tüm yaklaşımların yapılabileceği hastane  
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8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

 

9. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Onkolojik Temel Bilimsel İlkeler Kanser biyolojisini yönetir Kanser biyolojisi konusunu yönetir Normal hücre biyolojisini tanımlar

Karsinogenezin ana basamaklarını açıklar
Gen yapısını tanımlar
Gen ifadesini (expression) tanımlar
Hücre siklusunu açıklar
Tedavi ile hücre siklusu etkileşimini sıralar
Programlanmış hücre ölümünü (apoptoz) 
açıklar
Moleküler teknikleri sıralar

Tümör immünolojisini yönetir Tümör immünolojisini konusunu yönetir
İmmün sistemin selüler ve humoral 
komponentlerini tanımlar
Sitokinlerin immün sistem üzerindeki 
düzenleyici etkilerini açıklar
Tümör ve konakçı immün sistemleri 
arasındaki etkileşim-iletişimi açıklar
Tümör antijenitesini açıklar
Tümör aşılarını açıklar

Etyoloji, epidemiyoloji, tarama (screening) 
ve korunma işlevlerini yönetir

Etyoloji, epidemiyoloji, tarama (screening) 
ve korunma konularını yönetir

Onkogeneziste genetik ve çevresel 
faktörlerin etiyolojik rolünü sıralar
Tarama ve risk değerlendirmesinin temel 
prensiplerini anlatır
Testlerin sensitivite (duyarlılık) ve 
spesifitelerini (özgüllük) açıklar
Testlerin maliyet/yarar oranını tanımlar
Genetik tarama ve danışmanın temel 
prensipleri ve endikasyonlarını sıralar
Kanser gelişiminde primer, sekonder ve 
tersiyer korunmayı anlatır

Klinik araştırma ve istatistik faaliyetlerini 
yönetir İstatistik faaliyetlerini yönetir İstatistiğin temellerini açıklar

İstatistik uygulamalarını hasta gruplarına 
göre düzenler
Bias durumlarını sıralar

Klinik araştırmaları yönetir
Preklinik ve klinik çalışma planlamasını 
düzenler
Faz I çalışmayı açıklar
Faz II çalışmayı açıklar
Faz III çalışmayı açıklar
Çalışma planlamasında etik kurullar ve etik 
konuları tanımlar
Çalışma planlamasında hukuki konuları 
tanımlar
Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi 
kriterlerini anlatır
Yaşam kalitesinin değerlendirilmesini 
tanımlar
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Toksisite değerlendirilmesi ve 
derecelendirilmesini açıklar
Hastanın bilgilendirilmiş onamı / olurunu 
açıklar
Araştırma destek başvurularının 
yazılmasındaki temel esasları açıklar
Araştırma desteği veren kurumları sıralar
Tedavi bedeli ve maliyet - etkinlik analizini 
tanımlar
Bildiri özeti hazırlamanın temel 
prensiplerini anılatır
Sözlü sunum hazırlamanın temel 
prensiplerini anlatır
Makale yazmanın temel prensiplerini sıralar
Yayınlanmış makalelerin bilimsel değeri ve 
günlük pratiğe uygulanmasının 
değerlendirilmesini (kritize edilmesini) 
açıklar
Uluslararası çalışma grupları ile ilişkileri 
tanımlar
İyi Klinik Uygulamaların (İKU) 
prensiplerini ve yerine getirilmesini 
düzenler

KANSER BİYOLOJİSİ
ETİYOLOJİ, EPİDEMİYOLOJİ, TARAMA 
(screening) ve KORUNMA
KLİNİK ARAŞTIRMA ve İSTATİSTİK
GÖRÜNTÜLEME

Malign hastalıkların tanı,tedavi ve 
yönetimindeki temel ilkeler

PATOLOJİ / LABORATUVAR / 
MOLEKÜLER BİYOLOJİ 
YÖNTEMLERİNİ KULLANIR

PATOLOJİ / LABORATUVAR / 
MOLEKÜLER BİYOLOJİ 
YÖNTEMLERİNİ KULLANIR Patolojik tanıyı değerlendirir, yönlendirir

Biyopsi materyali ve cerrahi 
spesmenin/imprintin bir patolog/sitolog ile 
birlikte gözden geçirilmesini değerlendir
Güncel patoloji tekniklerinin temel 
özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar
Tanısal, prognostik ve prediktif patolojik 
özellikleri açıklar
Kanser şüphesi olan olgularda tanı amaçlı 
doku örneklemesinin yapılmasında uygun 
yaklaşımları sıralar

Tanısal ve prognostik bilgi veren 
biyokimyasal testleri yönetir

Biyokimyasal testlerin (Tümör 
belirteçlerinin/markerlerını ve diğerlerinin) 
tarama, tanı, prognostik değerlendirme, 
yanıt izlenmesi ve nüksleri haber vermesi 
endikasyonlarında kullanımlarını açıklar

Tanı ve evrelemede yeri olan görüntüleme 
yöntemlerini yönetir

Tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavide 
yönlendirici olan moleküler incelemeleri ve 
kullanım amaçlarını açıklar
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Tanıda multidisipliner yaklaşım ilkelerini 
yorumlar

Evrelendirmeyi yönetir Tedavi yanıtını değerlendirir
Tedaviye yanıtın değerlendirilme kriterlerini 
açıklar

Evrelendirme tetkiklerini planlar ve 
değerlendirir

Tümör - Nod - Metastaz /TNM evreleme 
sistemini açıklar
Klinik evrelendirme işlemlerinin 
endikasyonlarını sıralar

Tedaviyi ve komplikasyonlarını yönetir İlaç tedavisi komplikasyonlarını yönetir

Tedaviyi yönetir
Multidisipliner Tümör Konseylerinin 
önemini açıklar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını 
değerlendirir
Organ koruyucu cerrahi endikasyonlarını 
sıralar
Postoperatif komplikasyonları sıralar
Radyasyon biyolojisinin ilkelerini açıklar
Radyoterapi endikasyonlarını sıralar
Multimodal tedavilerin önemini ve 
sıralamasını açıklar
Radyoterapiye bağlı akut ve geç yan etkileri 
sıralar
Radyoterapi tekniklerini açıklar

Antineoplastik/antikanser ilaçlarla tedaviyi 
yürütür

Malign hastalıkların primer tedavisinde 
endikasyon ve amaçları anlatır
Tekrarlamış malign hastalıkların kurtarma 
tedavisinde endikasyon ve amaçlarını 
açıklar
Neoadjuvan tedavi ilkelerini ve amaçlarını 
açıklar
Adjuvan tedavi ilkelerini ve amacını açıklar
Radyasyon duyarlaştırıcı olarak kemoterapi 
endikasyonlarını sıralar
Doz, doz yoğunluğu ve tedavi 
gecikmelerinin önemini tanımlar
Hastaların eşlik eden medikal hastalıkları 
(comorbidite) yönünden değerlendirir
İlaçların farmakokinetik özelliklerini sıralar
İlaçların farmakogenomik özelliklerini 
tanımlar
Kemoterapi ilaçlarının farmakolojisini ve 
ilaç etkileşimlerini tanımlar
Her antikanser ilacın toksisite profili ve 
uzun dönemdeki hasarlarını (akut ve geç yan 
etkiler) açıklar
Organ disfonksiyonlarında doz ve tedavi 
takvimindeki düzenlemeleri açıklar
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Biyolojik tedavileri yapar

Biyolojik tedavi ajanları ve endikasyonlarını 
(sitokin ve hematopoetik büyüme faktörleri 
dahil) açıklar
Her bir ajana özgü yan etkileri ve bunların 
yönetimini sıralar
Kemoterapi ile kombinasyonlarının ilkeleri 
ve endikasyonlarını tanımlar
Monoklonal antikorları, endikasyonlarını ve 
yan etkilerini tanımlar
Tümör aşıları ve gen tedavideki gelişmeleri 
tanımlar

Destek ve palyatif tedavileri yapar
Destek tedavinin tanımı ve endikasyonlarını 
açıklar
Destek tedavinin sınırları ve sorunlarını 
açıklar
Destek tedavinin yan etkileri ve bunların 
yönetimini sıralar
Palyatif tedavi tanımı ve endikasyonlarını 
açıklar
Terminal hasta tanımı ve bakım ilkelerini 
açıklar
Evde bakım ve hospis bakımı ilkelerini 
tanımlar

Belirti ve komplikasyonları yönetir
Bulantı-kusma etyolojisini ve patogenezini 
anlatır
Anti-emetik ilaçların farmakolojisini ve etki 
mekanizmalarını sıralar
Anti-emetik ilaçların günlük uygulamalarda 
profilaktik ve terapötik kullanımı ilkelerini 
anlatır
Enfeksiyon ve nötropenik ateşin tanısı ve 
yönetim ilkelerini açıklar
Enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesi 
yöntemlerini açıklar
Hematolojik büyüme faktörlerinin 
endikasyonlarını açıklar
Anemi tanısı ve etyolojisini açıklar, ayırıcı 
tanı yöntemlerini sıralar, ayırıcı tanısını 
yapar
Anemi yönetimi ilkelerini açıklar

Eritrosit süspansiyonu transfüzyonunun 
endikasyonları ve komplikasyonlarını sıralar
Eritropoetin tedavisinin endikasyonlarını ve 
yan etkilerini sıralar
Eritrosit süspansiyonunun hazırlanması ve 
verilmesi yöntemini tanımlar
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Trombositopeni tanısını, etyolojisini açıklar 
ve ayırıcı tanı yöntemlerini sıralar
Trombositopeni yönetimi ilkelerini açıklar
Trombosit süspansiyonu transfüzyonunun 
endikasyonlarını sıralar
Trombosit transfüzyonunun 
komplikasyonlarını sıralar
Trombosit süspansiyonunun hazırlanması ve 
verilmesi yöntemini tanımlar
Kemik iliği ve periferik progenitör 
hücrelerin elde edilmesi ve 
kriyoperezervasyonu tanımlar
Otolog kök desteğinde yüksek doz 
kemoterapi ilkeleri ve toksisite yönetimini 
sıralar
Allojeneik kök hücre transplantasyonu 
ilkeleri ve toksisite-takip ilkelerini tanımlar
Organ koruma/fonksiyonel tedavi 
yöntemlerini sıralar

Çeşitli organ koruyucu yaklaşımların 
endikasyonları ve komplikasyonlarını sıralar
Fertilite koruma tekniklerini ve gelişmeleri 
tanımlar
Enfeksiyöz mukozit ve antikanser ilaçlara 
bağlı mukoziti açıklar

Mukozit yönetimi (ağrı tedavisi ve topikal 
anestezikler ile enfeksiyöz 
komplikasyonların tedavisi) ilkelerini kavrar
Asitin semptom, bulgu, etyolojisi, ayırıcı 
tanısı ve tedavi ilkelerini sıralar
Plevral efüzyonunu semptom, bulgu, 
etyolojisi, ayırıcı tanısı ve tedavi ilkelerini 
sıralar
Perikardiyal efüzyonun semptom, bulgu, 
etyolojisi, ayırıcı tanısı ve tedavi ilkelerini 
sıralar
Vezikan ve iritan kemoterapi ajanlarının 
sıralanması ve bunların estravazasyonun 
önlenmesi ilkelerini açıklar
Ektravazasyonun tanımlar
Acil girişim gerektiren klinik durumları 
tanımak (ÖR: spinal kord basısı, 
perikardiyal tamponat, vd) etyolojisi ve 
ayırıcı tanı ilkelerini tanımlar
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Onkolojik acillerde tedavi ilke ve 
yöntemlerini açaklar
Paraneoplastik sendromları tanımlamak ve 
sınıflandırır
Paraneoplastik sendromlarla en sık birlikte 
olan maligniteleri sıralar
Paraneoplastik sendromların yönetimi 
ilkelerini sıralar
Hastanın beslenme durumunun 
değerlendirilmesi ve tedavi endikasyonu 
ilkelerini sıralar

Enteral beslenme desteğinin endikasyonları, 
yöntemleri ve komplikasyonlarını sıralar
Parenteral beslenme desteğinin 
endikasyonları, sıvı içeriğinin planlanması 
ve komplikasyonlarını sıralar
Ağrının yeri, şiddeti ve özellikleri ile 
etyolojisinin değerlendirilmesi ilkelerini 
açıklar
Ağrı yönetimi ve DSÖ’nun ağrıda basamak 
tedavisi ilkelerini açıklar
Opiyatların ve diğer analjeziklerin 
farmakoloji ve toksisitesini sıralar
İnvaziv palyatif girişimlerin ve yönlendirme 
endikasyonlarını tanımlar
Ağrıya eşlik eden psikososyal sorunları 
tanımak ve yönetim ilkelerini açıklar
Terminal dönem semptomlarını, 
önceliklerini ve hasta-hasta ailesinin 
gereksinmelerini değerlendirme ilkelerini 
açıklar
Solunum sistemi semptomlarının 
palyasyonu yaklaşımlarını tanımlar
Gastrointestinal sistem semptomlarının 
palyasyonu yaklaşımlarını tanımlar
Nörolojik ve piskolojik semptomların 
palyasyonu yaklaşımlarını tanımlar
Cilt ve mukoza semptomlarını tanımlar
Anoreksiya ve kaşeksiyi tanımlar
Dehidratasyon tedavisini açıklar
Kanser hastasının rehabilitasyonu açıklar
Özellikle postoperatif durumlarda fizik 
tedavinin rolünü tanımlar
Konuşma (speech) tedavisinin rolünü 
tanımlar
Yutma rehabilitasyonunun rolünü tanımlar
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Kanser ve tedavilerine bağlı sekellerde 
(lenfödem, parezi/parapleji) 
rehabilitasyonun yerini tanımlar
Geç dönem komplikasyonları sıralar

İLETİŞİM KURAR VE HASTA 
EĞİTİMİNİ YÖNETİR

Etkili ve doğru iletişim kurar , hasta-hekim 
işbirliğini başarır

Hasta ve ailesi ile iyi iletişim kurallarını ve 
yöntemlerini uygular
Doğru şekilde "Kötü haber" verir
Zor durumları ve zor hastaları yönetir
Diğer sağlık personeli ile iyi iletişim kurar 
ve ekip çalışması yapar
Terminal dönemdeki hasta ve ailesi ile etkili 
iletişim kurar

Hasta eğitimini yönetir
Genetik danışmanlığı yönetir, uygun 
hastaları yönlendirir
Hastada ve aile bireylerinde kanser 
riskindeki artışın değerlendirilmesi ilkelerini 
tanımlar
Genetik danışmanlık ve tarama testlerinin 
uygulanması ile profilaktik yaklaşım 
ilkelerini tanımlar
Sağlığın korunmasını (prevansiyon) açıklar
Hastada görülebilecek ikincil kanserler ve 
genel korunma ilkeleri hakkında hastayı 
bilgilendirir
Hastanın genel sağlıklı yaşam kuralları 
(sigara, diyet) ve uygun tarama programları 
hakkında eğitimi ve yönlendirilmesi 
ilkelerini sıralar
Hastaların terapötik eğitimini düzenler

Hastayı hastalık süreci hakkında (gidiş, 
tedavi sonuçları, komplikasyonlar) ve alması 
gereken önlemler konusunda bilgilendirir

Etik ilkelere uyar
Hasta hakları ve temel etik ilkelere saygı 
duyar
Hastaların haklarına, kişiliklerine saygılı ve 
duyarlı davranır
Sağlık çalışanları ve meslektaşları ile 
ilişkilerinde etik kurallara uyar

ALANI İLE İLGİLİ YÖNETİMSEL 
GÖREVLERİ VE DANIŞMANLIK 
İŞLERİNİ YÖNETİR Tıbbi Onkoloji yataklı ünitesi kurar ve işletir

Tıbbi Onkoloji Yataklı Ünitesi'nin 
kurulması,işlev kazanması ve çalışması için 
gereken koşulları açıklar
Kanser ve tedavi yaklaşımları hakkında 
kamusal alanda danışmanlık verir

Tıbbi Onkoloji polikliniği kurar ve işletir

Bir Tıbbi Onkoloji Polikliniğinin 
oluşturulması,işlev kazanması ve çalışması 
için gereken koşulları açıklar

23/33



TUKMOS,	  Çekirdek	  müfredatları Tıbbi	  Onkoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  8/17

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tıbbi Onkoloji Ayaktan Tedavi Ünitesi'nin 
oluşturulması ve çalışması için gereken 
koşulları açıklar

PATOLOJİ/LABORATUVAR/MOLEKÜLE
R BİYOLOJİ /” translational” çalışma
EVRELENDİRME İŞLEMLERİ
GÖRÜNTÜLEME
TEDAVİ

Her sisteme ait kanserlerin tanı tedavi ve 
yönetim ilkeleri BAŞ BOYUN KANSERLERİNİ YÖNETİR

Tanı ve korunma konusunda danışmanlık 
verir Hastayı bilgilendirir Risk faktörlerini açıklar

epidemiyolojik özelliklerini açıklar
semptomları sıralar
Baş-boyun kanserlerinin lokalizasyona göre 
doğal seyrini açıklar

evrelendirmeyi yönetir Baş boyun muayenesini yapar ve yönetir Başboyun fizik muayenesini yapar
KBB muayene endikasyonlarını açıklar

patoloji raporunu değerlendirir
histopatolojik özellikleri sıralar ve farklarını 
açıklar
patoloji raporundaki tümör yayılım 
özelliklerini açıklar

görüntüleme tetkiklerini planlar ve 
raporlarını değerlendirir

Görüntüleme raporları ve yöntemlerinde 
tümöral yayılımı değerlendirebilir.
Evrelendirmede önemli olan görüntüleme 
yöntemlerini sıralar.

Baş Boyun Kanserlerinde Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri yönetir Cerrahi endikasyonlarını sıralar
Radyoterapi endikasyonlarını sıralar

Kemoterapi planlamasını,ve uygulamasını 
yapar Kemoterapiyi planlar

Kemoterapi yan etkilerini yönetir
Kemoterapi etkinliğini değerlendirir

Başboyun kanserlerinde etkili ilaçları sıralar
Organ koruma stratejilerini yönetir Organ koruma endikasyonlarını sıralar
İlerlemiş (advanced) hastalıkta palyatif 
tedaviyi yönetir Palyatif tedavi yöntemlerini sıralar
Hastaların uzun dönemde takibini yönetir Takipte kullanılacak tetkikleri sıralar

Medikal tedaviyi açıklar
Diğer tedavileri sıralar

Sekonder kanser riskini yönetir Sekonder kanser gelişim nedenlerini sıralar
sekonder kanserden korunma yollarını 
açıklar

GENİTOÜRİNER KANSERLERİ 
YÖNETİR Böbrek kanserlerini yönetir takibi yönetir Takip aralığı ve takip yöntemlerini sıralar

Tedaviyi yönetir Lokal tedavi endikasyonlarını sıralar
İlerlemiş hastalıkta etkin biyolojik tedavileri 
sıralar
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erken evre hastalıkta ilaç tedavisinin rolünü 
açıklar

Tanıyı yönetir Semptomları ve tanı yöntemlerini sıralar
evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar

Ürotelyal Kanserleri yönetir Takibi yönetir Takip aralığı ve takip yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Lokal tedavi endikasyonlarını sıralar

Lokal ileri ve ilerlemiş hastalıkta etkili 
ilaçları ve protokolleri sıralar
Adjuvant tedavi endikasyonlarını sıralar
Histopatolojik özelliklere göre tedavi 
değişikliklerini açıklar
Evreye göre tedavi değişikliklerini açıklar
Lokal tedavileri yönetir

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tanıyı yönetir Semptomları ve tanı yöntemlerini sıralar

Risk faktörlerini sıralar
Penil Kanseri yönetir Tedaviyi yönetir Lokal tedavi yöntemlerini açıklar

İlerlemiş hastalıkta sistemik tedaviyi yapar
Korunmayı yönetir Etyolojik faktörleri sıralar

Prostat Kanserini yönetir Tanıyı yönetir Tanı yöntemlerini sıralar
Erken tanı ve tarama yöntemlerini uygular 
ve yönetir

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Hormonal tedavileri uygular Hormonal tedavi yöntemlerini sıralar

Hormona dirençli hastalığı tanımlar
Lokal tedavileri yönetir Lokal tedavi yöntemlerini sıralar

İlerlemiş hastalıkta tedaviyi yönetir
İlerlemiş hastalıkta tedavi yöntemlerini 
sıralar
Hormonal tedavi yöntemlerini uygular
Kemoterapi ve biyolojik tedavi yöntemlerini 
uygular
Palyatif tedavileri yönetir

Takibi yönetir Takip yöntemlerini sıralar
Testis tümörlerini yönetir Tanısını yönetir Tanı yöntemlerini sıralar

Tanı ve takipte tümör belirteçlerini sıralar
Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedavisini yönetir Lokal tedavileri sıralar

Sistemik tedavi yöntemlerini uygular
Takibini yönetir Takip yöntemlerini sıralar

JİNEKOLOJİK KANSERLER Over Kanseri Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri sıralar
Over kanserinde herediter yatkınlığı 
tanımlar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri sıralar

Sistemik tedaviyi yönetir ve uygular
Destek tedavileri yönetir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İntraperitoneal tedaviyi yönetir ve uygular
Debulking cerrahiyi tanımlar
Sistemik tedavi endikasyonlarını açıklar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini yönetir
Uterus Kanseri Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri sıralar

Endometrium kanserinin etyolojisinde 
hormonların rolünü tanımlar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri sıralar

Sistemik tedavileri yönetir ve uygular
Destek tedavileri yönetir ve sıralar
Hormonal tedavilerin rolünü tanımlar
Sistemik tedavi endikasyonlarını açıklar

Takibi yönetir Takibi yönetir ve sıralar
Serviks Kanseri Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri sıralar

Serviks kanserinde risk faktörlerini sıralar
Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri yönetir

Sistemik tedavileri sıralar ve uygular
Destek tedavileri yönetir ve uygular
Sistemik tedavi endikasyonlarını açıklar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini sıralar
Vulvar ve Vajinal Kanserler Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri açıklar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri değerlendirir

Sistemik tedavileri sıralar ve açıklar
Sistemik tedavi endikasyonlarını sıralar
Destek tedavilerini açıklar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini sıralar
ENDOKRİN KANSERLER Troid Kanserleri Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri sıralar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri sıralar

Radyoaktif iyot uygulamalarını yönetir
Sistemik tedavi yöntemlerini uygular
Hormon replasman tedavisi ve destek 
tedavilerini uygular

Takibi yönetir Takip yöntemlerini düzenler
Paratroid Kanserleri Tanıyı yönetir Tanı yöntemlerini sıralar

Evrelendirme yöntemlerini yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tadaviyi yönetir Lokal tedavileri yönetir

Sistemik tedaviyi uygular
Destek tedavilerini uygular

Takibi yönetir Takip yöntemlerini sıralar
Adrenal Malign Tümörler Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri yönetir

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri sıralar

Sistemik tedavileri uygular
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Destek tedavileri uygular

Takibi yönetir Takip yöntemlerini düzenler
Pankreatik Endokrin Tümörler Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri sıralar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini yönetir
Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri yönetir

Sistemik tedavi yöntemlerini uygular
Destek tedavi yöntemlerini uygular

Takibi yönetir Takip yöntemlerini yönetir
Karsinoid Tümörler Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri sıralar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini yönetir
Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri sıralar

Sistemik tedavileri uygular
Destek tedavilerini uygular ve yönetir

Takibi yönetir Takip yöntemlerini yönetir
Multipl Endokrin Neoplaziler Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri sıralar

Spesifik genetik defektlere bağlı bir kanser 
sendromunu tanımlar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Lokal tedavileri sıralar

Sistemik tedavileri uygular
Destek tedavilerini yönetir ve uygular

Takibi yönetir Takip yöntemlerini sıralar

HEMATOLOJİK MALİGNİTELER Akut ve Kronik Lösemiler Tanıyı yönlendirir Tanıda patolojik teknikleri sıralar
Sitogenetik özellikleri sıralar
İmmunfenotiplendirmeyi değerlendirir

Lösemi Gelişiminde Risk Faktörlerini sıralar
Lösemileri sınıflandırır

Tedaviyi yönlendirir Tedavide etkili ilaç ve protokolleri sıralar
Güncel Tedavi Önerileri ve Bunların Erişkin 
Populasyona ve Yaşlılara Adaptasyonunu 
açıklar
Sınıflamanın prognoz ve tedaviye etkisini 
açıklar
Kemik iliği transplantasyonu 
endikasyonlarını sıralar
Güncel terapötik yaklaşımları sıralar

Takibi yönlendirir Takibi yönlendirir

Lenfomalar Histopatolojik sınıflandırmayı yapar
Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) 
sınıflandırmasını açıklar

Hodgkin Hastalığı Tanıyı yönetir Tanı ve evrelendirme yöntemlerini sıralar

Evrelendirmeyi yönetir
Hodgkin hastalığının evrelendirilmesi ve 
prognostik sınıflamasını açıklar

Tedaviyi yönetir
Evrelere göre radyoterapi endikasyonlarını 
sıralar
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Evrelere göre kemoterapi endikasyonlarını 
sıralar
Tedavide etkili ilaç ve protokolleri sıralar
Nüks etmiş veya dirençli hastalıkta kök 
hücre transplantasyon endikasyonlarını 
sıralar

Takibi yönetir
Tedavinin uzun dönemde gelişen 
komplikasyonlarını değerlendirir
Takip aralığı ve takip yöntemlerini açıklar

Non-Hodgkin Lenfomalar Tanıyı yönetir
Prognostik sınıflandırmaları (IPI, FLIPI vb) 
açıklar
Biyolojik özelliklerine göre lenfomaların 
klinik özelliklerini değerlendirir
Risk faktörlerini açıklar

Evrelendirmeyi yapar
Non-Hodgkin lenfoma evrelendirilmesi ve 
prognostik sınıflamasını açıklar

Tedaviyi yönetir Tedavide etkili ilaç ve protokolleri sıralar
Biyolojik özelliklerine göre tedavi 
seçeneklerini sıralar
Nüksetmiş ve refrakter olgularda kök hücre 
transplantasyonunun değerini açıklar

Takibi yönetir Takip aralığı ve takip yöntemlerini açıklar
Tedavinin uzun dönemde gelişen 
komplikasyonlarını değerlendirir

Plazma Hücre Diskrazileri Tanıyı yönetir

Plazma hücre diskrazileri ile MGUS 
(Monoclonal Gammopathy of Unknown 
Significance) farkını değerlendirir
Alt gruplara göre klinik özellikleri açıklar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirmeyi sınıflandırır
Evrelendirme yöntemlerini sıralar

Tedaviyi yönetir
Multipl myelomalar hastalık seyri ve 
komplikasyonların yönetimini açıklar
Klinik alt gruplara göre tedavi seçeneklerini 
sıralar

Takibi yönetir Takip aralığı ve takip yöntemlerini açıklar

AİDS ile ilişkili Maligniteler Klinik değerlendirmeyi yapar
AİDS ile ilişkili maligniteleri sıralar ve 
özelliklerini açıklar
İmmünsüpresyon ile malignite ilişkisini 
açıklar

AKCİĞER KANSERİ ve 
MEZOTELYOMA Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tanıyı yönetir Tanısal yöntemleri sıralar

Risk faktörlerini açıklar
Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar

Tedaviyi yönetir
Sınırlı hastalıkta multimodaliter yaklaşımı 
açıklar
Sistemik tedavide etkili ilaç ve protokolleri 
sıralar
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Santral sinir sistemi tedavilerinin 
endikasyonlarını sıralar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini sıralar
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanıyı yönetir Tanı yöntemlerini açıklar

Risk faktörlerini sıralar
Evrelendirmeyi yönetir İnoperabilite kriterlerini sıralar

Evrelendirme yöntemlerini sıralar

Tedaviyi yönetir
Lokalize hastalıkta kemoterapinin değerini 
açıklar
Lokalize hastalıkta cerrahi ve radyoterapinin 
değerini açıklar
Lokalize hastalıkta kombine modalite 
tedavinin değerini açıklar
Sistemik tedavide etkili ilaç ve protokolleri 
sıralar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini sıralar
Mezotelyoma Tanıyı yönetir Risk faktörlerini sıralar

Tanı yöntemlerini açıklar
Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar

Tedaviyi yönetir
Sistemik tedavide etkili ilaç ve protokolleri 
sıralar
Lokal tedavi endikasyonlarını açıklar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini sıralar

GASTROİNTESTİNAL KANSERLER Özofagus Kanseri Tanıyı yönetir Risk faktörlerini sıralar
Tanı yöntemlerini sıralar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Beslenme desteği endikasyonlarını açıklar

Kombine tedavi modaliterini açıklar
Destek tedavilerini açıklar
Etkili ilaç ve protokolleri sıralar
Lokal tedavi yöntemlerini sıralar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini değerlendirir
Mide Kanseri Tanıyı yönetir Risk faktörlerini sıralar

Tanı yöntemlerini sıralar
Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar

Tedaviyi yönetir
Kombine tedavi modalitelerinin rolünü 
açıklar
Destek tedavilerini açıklar
Etkili ilaç ve protokolleri sıralar
Lokal tedavi yöntemlerini sıralar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini değerlendirir
Kolorektal Kanserler Korunmayı yönetir Kemoprevensiyonu açıklar

Tarama yöntemlerini sıralar
Tanıyı yönetir Risk faktörlerini sıralar

Tanı yöntemlerini sıralar
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Kolorektal kanserinin tipleri (sporadik tipler, 
kalıtsal tipler) ve klinik özelliklerini 
değerlendirir
Kolorektal kanserlerde tarama yöntemlerini 
ve endikasyonlarını sıralar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Etkili ilaç ve protokolleri sıralar

Destek ve palyatif tedavileri açıklar
Lokal tedavilerin rolünü açıklar
Kolon kanserinde adjuvan tedavi 
endikasyonlarını sıralar
Rektal kanserlerinde neoadjuvan ve adjuvan 
tedavi endikasyonlarını sıralar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini değerlendirir
Anal Kanser Tanıyı yönetir HPV ile ilişkisini açıklar

Tanı yöntemlerini sıralar
Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar

Tedaviyi yönetir
Organ korumada kombine modalite 
tedavinin rolünü açıklar
Lokal tedavilerin rolünü açıklar
Etkili ilaç ve protokolleri sıralar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini değerlendirir

Hepatosellüler Kanser Tanıyı yönetir
Tanı, tarama ve yanıt değerlendirmede 
AFP'nin önemini açıklar
Risk faktörlerini sıralar
Epidemiyolojik özellikleri değerlendirir
Tanı yöntemlerini sıralar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar

Tedaviyi yönetir
Sistemik ve intra-arteriyel kemoterapinin 
rolünü açıklar
Lokalize hastalıkta cerrahi endikasyonlarını 
sıralar
Diğer lokal ablatif tedavil yöntemlerini 
sıralar
Sistemik tedavide etki ilaçları sıralar

Takibi yönetir Takip yöntemlerini değerlendirir
Pankreas Kanseri ve safra kesesi-safra 
yolları kanserleri Tanıyı yönetir Risk faktörlerini sıralar

Tanı yöntemlerini sıralar
Endoskopilerin rolünü değerlendirir

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Lokal tedavilerin rolünü açıklar

Etkili ilaç ve protokolleri sıralar
Adjuvan tedavileri ve endikasyonlarını 
sıralar

Takibi yönetir Takip aralığı ve yöntemlerini açıklar
Gastrointestinal Stromal Tümör Tanıyı yönetir Tanı yöntemlerini sıralar
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Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Cerrahi tedavinin rolünü açıklar

Etkili biyolojik ajanları ve endikasyonlarını 
sıralar

Takibi yönetir Takip aralığı ve yöntemlerini açıklar
Gastroenteropankreatik nöroendokrin 
tümörler Tanıyı yönetir Tanı yöntemlerini sıralar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar
Tedaviyi yönetir Cerrahi tedavinin rolünü açıklar

Etkili ilaç ve protokolleri sıralar
Takibi yönetir Takip aralığı ve yöntemlerini açıklar

PRİMERİ BİLİNMEYEN KANSERLER
PRİMERİ BİLİNMEYEN KANSERLERİ 
YÖNETİR

Primeri bilinmeyen kanserlerin tanı ve 
tedavisini yönetir Tümör histopatolojisinin önemini açıklar

Tanısal işlemlerde görüntüleme raporlarını 
değerlendirir
Tanısal işlemleri yönlendirmede tümör 
belirteçlerinin önemini açıklar
Tedavinin sağkalımı etkileyebileceği 
durumları tanır ve ayırt eder

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ 
MALİGNİTELERİ Primer Santral Sinir Sistemi Maligniteleri Primer SSS Tümörlerini yönlendirir Cerrahi tedavinin rolünü değerlendirir

Radyoterapinin rolünü değerlendirir
Etkili ilaçları ve endikasyonlarını sıralar

Metastatik Santral Sinir Sistemi 
Maligniteleri Santral sinir sistemi metastazlarını yönetir Cerrahinin rolünü değerlendirir

Etkili ilaçları ve endikasyonlarını sıralar
Radyoterapinin rolünü değerlendirir

CİLT KANSERLERİ Melanoma Korunmayı yönetir
Melanomada primer, sekonder ve tersiyer 
korunma yöntemlerini açıklar

Tanıyı yönetir Risk faktörlerini sıralar
Primer melanoma ve prekürsör lezyonu 
displastik nevüsün klinik görüntüsünü 
değerlendirir
Prognozu belirlemede önemli faktörleri 
sıralar

Evrelendirmeyi yönetir Evrelendirme yöntemlerini sıralar

Tedaviyi yönetir
Küratif rezeksiyonda cerrahi tedaviyi 
değerlendirir
İlaç tedavilerinin endikasyonlarını sıralar

Takibi yönetir Takip aralığı ve yöntemlerini açıklar
Bazal Hücreli ve Skuamoz Hücreli 
Kanserler Tanı ve tedaviyi yönlendirir

Lezyonların klinik görüntüsünü 
değerlendirir
Güneş ışını ile temasın önemini açıklar

Hasta Eğitimi
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SARKOMLAR Kemik sarkomlarını yönetir Tanı ve tedavisini yönetir
Primer kemik sarkomlarının gelişimini 
kolaylaştıran faktörleri sıralar
Histopatolojik sınıflandırmayı açıklar
Ekstremite koruma endikasyonları ve 
adjuvan kemoterapiyi değerlendirir
Kombine tedavi modalitelerinin rolünü 
açıklar
Etkili ilaçları ve protokolleri sıralar

Yumuşak Doku Sarkomlarını yönetir
Lokal tedavilerin endikasyonlarını 
değerlendirir
Ekstremite koruma endikasyonlarıni 
değerlendirir
Etkili ilaçları ve protokolleri sıralar

MEME KANSERİ Meme Kanserinde Tarama Ve Tanıyı Yönetir Tanıyı yönlendirir Tanı yöntemlerini sıralar ve değerlendirir
Tanıda görüntüleme yöntemelerinin 
endikasyonlarını sıralar

Taramayı yönlendirir Mamogramı değerlendirir
Taramada görüntüleme yöntemelerinin 
endikasyonlarını sıralar
Aile hikayesinin önemi ve genetik test ve 
danışmanın önemini değerlendirir

Meme Kanserinde Tedavi ve Takibi Yönetir Takibi Yönetir Takip aralığı ve yöntemlerini sıralar
Tedaviyi Yönetir Prognostik faktörleri sıralar

Primer tedavi seçimini etkileyen klinik 
histopatolojik ve moleküler prediktif 
faktörleri değerlendirir
Kemoterapi ilaçlarının seçimini açıklar
Adjuvan tedavileri ve endikasyonlarını 
değerlendirir
Hormonal tedavi seçeneklerini ve 
endikasyonlarını sıralar
İlerlemiş hastalığın yönetimini değerlendrir

Evrelendirmeyi açıklar ve yöntemleri sıralar
KANSERİN PSİKOSOSYAL BOYUTU
İLETIŞİM
HASTA EĞİTİMİ Genetik Danışma

korunma
geç dönem komplikasyonlar
kemoprevansiyon önlemleri/klinik 
çalışmalar
uzun dönem hasta takibi (test ve takip)

BİYOETİK, HUKUKİ VE EKONOMİK 
KONULAR
SINIRLI KAYNAKLI CEVREDE 
KANSER BAKIMI
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BECERİLER
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