
GÖREV GRUBU GÖREV GÖREV ANALİZİ 1. DÜZEYİ GÖREV ANALİZİ 2. DÜZEYİ ÖĞRENİM HEDEFİ Yöntem

GASTRO 
İNTESTİNAL SİSTEM 
PATOLOJİSİ  

Özofagus biyopsilerini 
değerlendirir

Materyali kabul eder Yeterli klinikopatolojik korelasyonun önemini açıklar

Özofagus lezyonlarında ve tümörlerde yapılabilecek biyopsi 
türlerini sayar

Bilişsel

Bilişsel

Makroskopik değerlendirme 
yapar

Biyopsi, mukozal rezeksiyon ve radikal 
materyallerinin makroskopik 
incelemesini PDF gastropatoloji 
makroskopi kılavuzunda anlatılan 
şekilde uygular

Makroskopik değerlendirmenin, mikroskopik inceleme ve 
prognoz açısından önemini açıklar

Beceri

Özofagusun sık görülen primer  
tümörlerinin tanısını yönetir

Özofagusun sık görülen primer tümörlerinin adlarını, morfolojik 
ve immünohistokimyasal özelliklerini sayar

Özofagusun sık görülen primer tümörlerinin morfolojik 
özelliklerini ayırt eder

Özofagusun sık görülen primer tümörlerinin morfolojik 
bulgularını diğer özofagus patolojilerinin morfolojik 
bulgularından ayırt eder 

Özofagusun sık görülen primer tümörlerinin klinikopatolojik 
uyumunu açıkla

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Mikroskopik değerlendirme 
yapar

Özofagusun sık görülen gelişimsel 
patolojilerinin tanısını yönetir

Özofagusun sık görülen gelişimsel patolojilerinin adlarını ve 
morfolojik özellikleri açıklar

Özofagusun sık görülen gelişimsel patolojilerinin morfolojik 
özelliklerini ayırt eder

Bilişsel

Bilişsel

Özofagusun sık görülen infeksiyöz ve 
inflamatuvar patolojilerinin tanısını 
yönetir

Özofagusun sık görülen infeksiyöz ve inflamatuvar 
patolojilerinin adlarını ve morfolojik özelliklerini açıklar

Özofagusun sık görülen  infeksiyöz ve inflamatuvar  
patolojilerinin morfolojik özelliklerini ayırt eder

Özofagusun sık görülen  infeksiyöz ve inflamatuvar  
patolojilerinin morfolojik bulgularını diğer özofagus patolojilerin
morfolojik bulgularından ayırt eder 

Özofagusun sık görülen  infeksiyöz ve inflamatuvar  
patolojilerinin klinikopatolojik uyumunu açıklar

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Özofagusun nadir görülen non-
neoplastik patolojilerinin tanı sürecini 
yönetir

Özofagusun  nadir görülen non-neoplastik patolojilerinin 
adlarını ve morfolojik özelliklerini açıklar

Özofagusun  nadir görülen non-neoplastik patolojilerinin 
morfolojik özelliklerini ayırt eder

Bilişsel

Bilişsel

Özofagusun sık görülen primer tümörlerinde derecelendirme 
kriterlerini ve prognostik faktörlerini sayar

Bilişsel

Özofagusun sık görülen primer tümörlerinde ayırıcı tanı 
sorunlarını ve konsültasyon gereksinimini tanımlar

Bilişsel

Özofagusun nadir görülen primer  
tümörlerinin tanısını yönetir

Özofagusun nadir görülen primer tümörlerinin adlarını, 
morfolojik ve immunhistokimyasal bulgularını sayar

Özofagusun nadir görülen primer tümörlerinin morfolojik 
özelliklerini ayırt eder

Bilişsel

Bilişsel

Özofagusun nadir görülen primer tümörlerinin tanısında 
yaşanabilecek sorunları bilir ve konsültasyonun gerekliliğini 
açıklar

Bilişsel

Özofagustar görülen metastatik  
tümörlerin tanısını yönetir

Metastatikve primer tümörlerin ayırımında kullanılacak 
morfolojik ve immunhistokimyasal bulguları sayar 

Bilişsel

Özofagus tümörlerinde intraoperatif 
değerlendirmeyi yönetir

Özofagus tümörlerinde intraoperatif değerlendirmenin, 
klinikopatolojik korelasyonun önemini ve kıstlılıklarını açıklar

Bilişsel

Olguyu rapor eder Biyopsi, mukozal rezeksiyon ve radikal 
materyallerinin raporlamasını PDF 
gastropatoloji mikroskopi kılavuzunda 
anlatılan şekilde uygular

Her bir spesmen için uygulanabilecek derecelendirme 
sistemleri ve prognostik belirteçleri sayar

Bilişsel



Mide biyopsilerini 
değerlendirir

Materyali kabul eder Yeterli klinikopatolojik korelasyonun önemini açıklar
Özofagus lezyonlarında ve tümörlerde yapılabilecek biyopsi 
türlerini sayar

Bilişsel

Makroskopik değerlendirme 
yapar

Biyopsi, mukozal rezeksiyon ve radikal 
materyallerinin makroskopik 
incelemesini PDF gastropatoloji 
makroskopi kılavuzunda anlatılan 
şekilde uygular

Makroskopik değerlendirmenin, mikroskopik inceleme ve 
prognoz açısından önemini açıklar

Beceri

Mikroskopik değerlendirme 
yapar

Midenin sık görülen gelişimsel 
patolojilerinin tanısını yönetir

Midenin sık görülen gelişimsel patolojilerinin adlarını ve 
morfolojik özellikleri açıklar

Midenin sık görülen gelişimsel patolojilerinin morfolojik 
özelliklerini ayırt eder

Midenin sık görülen gelişimsel patolojilerinin morfolojik 
bulgularını diğer özofagus patolojilerinin morfolojik 
bulgularından ayırt eder 

Midenin sık görülen gelişimsel patolojilerinin klinikopatolojik 
uyumunu açıklar

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Midenin nadir görülen primer  
tümörlerinin tanısını yönetir

Midenin nadir görülen primer tümörlerinin adlarını, morfolojik ve 
immunhistokimyasal bulgularını sayar

Midenin nadir görülen primer tümörlerinin morfolojik özelliklerini 
ayırt eder

Bilişsel

Bilişsel

Midenin  nadir görülen non-neoplastik 
patolojilerinin tanı sürecini yönetir

Midenin nadir görülen non-neoplastik patolojilerinin adlarını ve 
morfolojik özelliklerini açıklar

Midenin nadir görülen non-neoplastik patolojilerinin morfolojik 
özelliklerini ayırt eder

Midenin nadir görülen non-neoplastik patolojilerinin morfolojik 
bulgularını diğer özofagus patolojilerinin morfolojik 
bulgularından ayırt eder 

Midenin nadir görülen non-neoplastik patolojilerinin 
klinikopatolojik uyumunu açıkla

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Midenin sık görülen primer  tümörlerinin 
tanısını yönetir

Midenin sık görülen primer tümörlerinin adlarını, morfolojik ve 
immünohistokimyasal özelliklerini sayar

Midenin sık görülen primer tümörlerinin morfolojik özelliklerini 
ayırt eder

Midenin sık görülen primer tümörlerinin morfolojik bulgularını 
diğer özofagus patolojilerinin morfolojik bulgularından ayırt eder 

Midenin sık görülen primer tümörlerinin klinikopatolojik uyumun
açıklar

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Midenin sık görülen primer tümörlerinde derecelendirme 
kriterlerini ve prognostik faktörlerini sayar

Bilişsel

Midenin sık görülen primer tümörlerinde ayırıcı tanı sorunlarını 
ve konsültasyon gereksinimini tanımlar

Bilişsel

Midenin nadir görülen primer tümörlerinin tanısında 
yaşanabilecek sorunları bilir ve konsültasyonun gerekliliğini 
açıklar

Bilişsel

Midede görülen metastatik  tümörlerin 
tanısını yönetir

Metastatikve primer tümörlerin ayırımında kullanılacak 
morfolojik ve immunhistokimyasal bulguları sayar 

Bilişsel

Mide tümörlerinde intraoperatif 
değerlendirmeyi yönetir

Mide tümörlerinde intraoperatif değerlendirmenin, 
klinikopatolojik korelasyonun önemini ve kıstlılıklarını açıklar

Bilişsel

Olguyu rapor eder Biyopsi, mukozal rezeksiyon ve radikal 
materyallerinin raporlamasını PDF 
gastropatoloji mikroskopi kılavuzunda 
anlatılan şekilde uygular

Her bir spesmen için uygulanabilecek derecelendirme 
sistemleri ve prognostik belirteçleri sayar

Bilişsel

İnce Bağırsak 
biyopsilerini 
değerlendirir

Materyali kabul eder Yeterli klinikopatolojik korelasyonun önemini açıklar
Özofagus lezyonlarında ve tümörlerde yapılabilecek biyopsi 
türlerini sayar

Bilişsel



Makroskopik değerlendirme 
yapar

Biyopsi, mukozal rezeksiyon ve radikal 
materyallerinin makroskopik 
incelemesini PDF gastropatoloji 
makroskopi kılavuzunda anlatılan 
şekilde uygular

Makroskopik değerlendirmenin, mikroskopik inceleme ve 
prognoz açısından önemini açıklar

Beceri

Mikroskopik değerlendirme 
yapar

İnce bağırsağın sık görülen gelişimsel 
patolojilerinin tanısını yönetir

İnce bağırsağın sık görülen gelişimsel patolojilerinin adlarını ve 
morfolojik özellikleri açıklar

İnce bağırsağın sık görülen gelişimsel patolojilerinin morfolojik 
özelliklerini ayırt eder

İnce bağırsağın sık görülen gelişimsel patolojilerinin morfolojik 
bulgularını diğer özofagus patolojilerinin morfolojik 
bulgularından ayırt eder 

İnce bağırsağın sık görülen gelişimsel patolojilerinin 
klinikopatolojik uyumunu açıklar

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

İnce bağırsağın sık görülen infeksiyöz 
ve inflamatuvar patolojilerinin tanısını 
yönetir

İnce bağırsağın sık görülen infeksiyöz ve inflamatuvar 
patolojilerinin adlarını ve morfolojik özelliklerini açıklar

İnce bağırsağın sık görülen  infeksiyöz ve inflamatuvar  
patolojilerinin morfolojik özelliklerini ayırt eder

İnce bağırsağın sık görülen  infeksiyöz ve inflamatuvar  
patolojilerinin morfolojik bulgularını diğer özofagus patolojilerin
morfolojik bulgularından ayırt eder 

İnce bağırsağın sık görülen  infeksiyöz ve inflamatuvar  
patolojilerinin klinikopatolojik uyumunu açıklar

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

İnce bağırsağın nadir görülen non-
neoplastik patolojilerinin tanı sürecini 
yönetir

İnce bağırsağın nadir görülen non-neoplastik patolojilerinin 
adlarını ve morfolojik özelliklerini açıklar

İnce bağırsağın nadir görülen non-neoplastik patolojilerinin 
morfolojik özelliklerini ayırt eder

Bilişsel

Bilişsel

İnce bağırsağın sık görülen primer  
tümörlerinin tanısını yönetir

İnce bağırsağın sık görülen primer tümörlerinin adlarını, 
morfolojik ve immünohistokimyasal özelliklerini sayar

İnce bağırsağın sık görülen primer tümörlerinin morfolojik 
özelliklerini ayırt eder

Bilişsel

Bilişsel

İnce bağırsağın sık görülen primer tümörlerinde 
derecelendirme kriterlerini ve prognostik faktörlerini sayar

Bilişsel

İnce bağırsağın sık görülen primer tümörlerinde ayırıcı tanı 
sorunlarını ve konsültasyon gereksinimini tanımlar

Bilişsel

İnce bağırsağın nadir görülen primer  
tümörlerinin tanısını yönetir

İnce bağırsağın nadir görülen primer tümörlerinin adlarını, 
morfolojik ve immunhistokimyasal bulgularını sayar

İnce bağırsağın nadir görülen primer tümörlerinin morfolojik 
özelliklerini ayırt eder

Bilişsel

İnce bağırsağın nadir görülen primer tümörlerinin tanısında 
yaşanabilecek sorunları bilir ve konsültasyonun gerekliliğini 
açıklar

Bilişsel

İnce bağırsağın görülen metastatik  
tümörlerin tanısını yönetir

Metastatik ve primer tümörlerin ayırımında kullanılacak 
morfolojik ve immunhistokimyasal bulguları sayar 

Bilişsel

İnce bağırsak tümörlerinde intraoperatif 
değerlendirmeyi yönetir

İnce bağırsak tümörlerinde intraoperatif değerlendirmenin, 
klinikopatolojik korelasyonun önemini ve kıstlılıklarını açıklar

Bilişsel

Olguyu rapor eder Biyopsi, mukozal rezeksiyon ve radikal 
materyallerinin raporlamasını PDF 
gastropatoloji mikroskopi kılavuzunda 
anlatılan şekilde uygular

Her bir spesmen için uygulanabilecek derecelendirme 
sistemleri ve prognostik belirteçleri sayar

Bilişsel

Apendiks biyopsilerini 
değerlendirir

Materyali kabul eder Yeterli klinikopatolojik korelasyonun önemini açıklar Bilişsel



Makroskopik değerlendirme 
yapar

Apendektomi materyalinin makroskopik 
incelemesini PDF gastropatoloji 
makroskopi kılavuzunda anlatılan 
şekilde uygular

Makroskopik değerlendirmenin, mikroskopik inceleme ve 
prognoz açısından önemini açıklar

Beceri

Mikroskopik değerlendirme 
yapar

Apendiksin infeksiyöz patolojilerinin 
tanısını yönetir

Apendiksin infeksiyöz patolojilerinin adlarını ve morfolojik 
özelliklerini açıklar

Apendiksin infeksiyöz patolojilerinin morfolojik özelliklerini ayırt 
eder

Bilişsel

Apendiksin primer  tümörlerinin tanısını 
yönetir

Apendiksin primer tümörlerinin adlarını, morfolojik ve 
immünohistokimyasal özelliklerini sayar

Apendiksin primer tümörlerinin morfolojik özelliklerini ayırt eder

Bilişsel

Bilişsel

Apendiksin primer tümörlerinde derecelendirme kriterlerini ve 
prognostik faktörlerini sayar

Bilişsel

Apendiksin primer tümörlerinde ayırıcı tanı sorunlarını ve 
konsültasyon gereksinimini tanımlar

Bilişsel

Apendikste görülen metastatik  
tümörlerin tanısını yönetir

Metastatikve primer tümörlerin ayırımında kullanılacak 
morfolojik ve immunhistokimyasal bulguları sayar 

Bilişsel

Apendiks tümörlerinde intraoperatif 
değerlendirmeyi yönetir

Apendiks tümörlerinde intraoperatif değerlendirmenin, 
klinikopatolojik korelasyonun önemini ve kıstlılıklarını açıklar

Bilişsel

Olguyu rapor eder Apendektomi materyalinin 
raporlamasını PDF gastropatoloji 
mikroskopi kılavuzunda anlatılan şekilde 
uygular

Her bir spesmen için uygulanabilecek derecelendirme 
sistemleri ve prognostik belirteçleri sayar

Bilişsel

Kalın bağırsak ve 
anorektal bölge 
biyopsilerini 
değerlendirir

Materyali kabul eder Yeterli klinikopatolojik korelasyonun önemini açıklar
Kalın bağırsak ve anorektal bölge lezyonlarında ve 
tümörlerinde yapılabilecek biyopsi türlerini sayar

Bilişsel

Makroskopik değerlendirme 
yapar

Kalın Barsak-anorektal biyopsi, mukoza
rezeksiyon ve radikal materyallerinin 
makroskopik incelemesini PDF 
gastropatoloji makroskopi kılavuzunda 
anlatılan şekilde uygular

Makroskopik değerlendirmenin, mikroskopik inceleme ve 
prognoz açısından önemini açıklar

Beceri

Mikroskopik değerlendirme 
yapar

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin sık 
görülen gelişimsel patolojilerinin tanısını 
yönetir

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  sık görülen gelişimsel 
patolojilerinin adlarını ve morfolojik özellikleri açıklar

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  sık görülen gelişimsel 
patolojilerinin morfolojik özelliklerini ayırt eder

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  sık görülen gelişimsel 
patolojilerinin morfolojik bulgularını diğer 

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  sık görülen gelişimsel 
patolojilerinin klinikopatolojik uyumunu açıklar

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel



Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  
sık görülen infeksiyöz ve inflamatuvar 
patolojilerinin tanısını yönetir

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin sık görülen infeksiyöz ve 
inflamatuvar patolojilerinin adlarını ve morfolojik özelliklerini 
açıklar

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  sık görülen  infeksiyöz ve 
inflamatuvar  patolojilerinin morfolojik özelliklerini ayırt eder

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin sık görülen  infeksiyöz ve 
inflamatuvar  patolojilerinin morfolojik bulgularını diğer özofagus 
patolojilerinin morfolojik bulgularından ayırt eder 

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  sık görülen  infeksiyöz ve 
inflamatuvar  patolojilerinin klinikopatolojik uyumunu açıklar

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Bilişsel

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  
nadir görülen non-neoplastik 
patolojilerinin tanı sürecini yönetir

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin   nadir görülen non-
neoplastik patolojilerinin adlarını ve morfolojik özelliklerini 
açıklar

Bilişsel

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  
sık görülen primer  tümörlerinin tanısını 
yönetir

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin sık görülen primer 
tümörlerinin adlarını, morfolojik ve immünohistokimyasal 
özelliklerini sayar

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  sık görülen primer 

Bilişsel

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin sık görülen primer 
tümörlerinde derecelendirme kriterlerini ve prognostik 
faktörlerini sayar

Bilişsel

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  sık görülen primer 
tümörlerinde ayırıcı tanı sorunlarını ve konsültasyon 
gereksinimini tanımlar

Bilişsel

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  
nadir görülen primer  tümörlerinin 
tanısını yönetir

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  nadir görülen primer 
tümörlerinin adlarını, morfolojik ve immunhistokimyasal 
bulgularını sayar

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  nadir görülen primer 

Bilişsel

Bilişsel
Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  
görülen metastatik  tümörlerin tanısını 
yönetir

Metastatikve primer tümörlerin ayırımında kullanılacak 
morfolojik ve immunhistokimyasal bulguları sayar 

Bilişsel

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin 
tümörlerinde intraoperatif 
değerlendirmeyi yönetir

Kalın bağırsak ve anorektal bölgenin  tümörlerinde intraoperatif 
değerlendirmenin, klinikopatolojik korelasyonun önemini ve 
kıstlılıklarını açıklar

Bilişsel


