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GENEL BİLGİ 
 
Yeni nesil dizileme (YND) teknolojisi, biyomedikal araştırma ve klinik tanı için güçlü bir araçtır. Bununla 
beraber, YND teknolojileri ile üretilen çok miktarda veri, büyük bir kısmı hesaplamalı ve teorik olmak üzere 
yeni yaklaşımlar gerektiren, ilgilenilen bir hastalığın nedensel varyant(lar)ını belirlemede daha önce 
karşılaşılmamış zorlukların yanında fırsatlar da sunmaktadır. YND ham verilerini işlemek ve varyantları 
güvenilir bir şekilde tespit etmek amacıyla geliştirilen iş akışları ve ilgili yazılımlar önemli ölçüde iyileşmiş olsa 
da belirli bir fenotiple ilgili varyantların alt kümelerini tanımlayabilmek için on binlerce aday varyantı 
filtrelemek, araştırma ve teşhiste giderek daha önemli olmaktadır ancak tüm bu sürecin aynı zamanda 
oldukça zorlu olduğunu da unutmamak gerekir. 
Bu bağlamda hazırlanan kurs programı; güncel teknolojiler, analiz akışları, veri tabanları, in-siliko patojenite 
tahmin araçları ve varyant filtreleme ve önceliklendirme ile ilgili yaklaşımlar hakkında güncel bilgiler 
sağlamayı hedeflemektedir. Programı başarıyla tamamlayan adaylar, insana mendeliom, ekzom ve genom 
dizileme verilerini işleyebilecek, filtreleyebilecek ve önceliklendirebilecektir. 
 

 
 
EĞİTMENLER 
 
Kaya BİLGÜVAR 
Naci ÇİNE 
Nihat Buğra Ağaoğlu 
Onur Emre Onat 
Özkan ÖZDEMİR 
Özlem Akgün Doğan 
 
 
KATILIM BELGELERİ 
 
Kurs programının sonunda gerekli kriterleri sağlayan katılımcılara katılım belgesi gönderilecektir. Sürekli tıp 
eğitimi kredisi verilmeyecektir. 
 
 
EĞİTİM DİLİ 
 
Kurs kapsamındaki eğitimlerin dili Türkçe’dir. 
 
İLETİŞİM 
Sorularınız için kurs koordinatörü ile iletişime geçebilirsiniz. 
Özkan Özdemir: Ozkan.Ozdemir@acibadem.edu.tr 
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DERS PROGRAMI 

 
1.    Gün (03/10/2022) 

Ders 1 – Terminoloji – Kaya Bilgüvar 
Hedef: Yeni nesil dizilemenin gelişimi, uygulamaları, hastalık bağlamındaki yeri, genomik 
varyantların çeşitleri hakkında bilgilendirme. 
Çıktı: Katılımcılar yeni nesil dizileme ile elde edilen varyantlar ve hastalık ilişkisi konusunda bilgi 
sahibi olacaklardır. 
Ders 2 – Veri Tipleri, Algoritmalar – Özkan Özdemir 
Hedef: Yeni nesil dizilemede endüstri standartı olmuş veri tipleri, algoritmalar ve analiz akışları ile 
ilgili bilgi verilecektir 
Çıktı: Ders katılımcıları yani nesil dizilemeye spesifik veri tipleri ile ilgili temel analizleri 
gerçekleştirebileceklerdir (Kalite kontrol, hizalama, varyant çağırma) 

2.    Gün (04/10/2022) 
Ders 3 – Literatür ve Veri Tabanları – Kaya Bilgüvar 
Hedef: Varyant değerlendirme ve önceleme için yararlanılacak veritabanlarının öğrenilmesi. 
Çıktı: Katılımcılar varyant önceleme amaçlı veritabanları çeşitleri ve nasıl kullanacakları hakkında 
bilgi edineceklerdir. 
Ders 4 – In-siliko patojenite tahmin araçları – Özkan Özdemir 
Hedef: Genomik varyantların patojenik etkilerini hesaplamalı yöntemlerle tahmin eden birçok araç 
bulunmaktadır. Ders kapsamında bu araçlarla ilgili temel bilgiler verilecek negatif ve pozitif 
tarafları örneklerle açıklanacaktır. 
Çıktı: Katılımcılar in-siliko patojenite tahmin araçlarından elde edilen skorları variant filtrelemede 
kullanabilecek bakışı elde edeceklerdir. 

3.    Gün (05/10/2022) 
Ders 5 – Varyant Filtrelemenin kuralları – Onur Emre Onat 
Hedef: Genomik varyantların fenotipik etkilerinin anlaşılması/önceliklendirilmesi için tanımlanmış 
belirli sınıflandırma yönergeleri bulunmaktadır. Ders kapsamında bu yönergeler, bu kapsamda 
oluşturulan konsorsiyumlar ve güncel uygulamalar üzerinde durulacaktır. 
Çıktı: Katılımcılar varyant sınıflandırması ile ilgili ACMG/AMP kriterlerini ve bu kriterlerin tanıya 
yönelik olarak kullanılması hakkında bilgi edineceklerdir. 
Ders 6 – Germline ve somatik varyant filtreleme – Naci Çine 
Hedef: Somatik ve Germline varyantların belirlemesi ve seçimi. 
Çıktı: Somatik ve Germline  varyasyonların kanıt kodlarına dayalı karakterizasyon sonuçları ve 
klinik önemlerinin belirlenmesi. 

4.    Gün (06/10/2022) 
Ders 7 – Mendeliyen hastalıklar için varyant filtreleme – Onur Emre Onat 
Hedef: Germ hattı ve somatik varyant önceliklendirmesinde birbirinden farklı yaklaşımlar 
kullanılmaktadır. Ders kapsamında mendel tipi kalıtıma sahip hastalıklarda germ hattı 
varyantlarının patojenik sınıflandırmasına yönelik pratik bilgilerin uygulamalı olarak verilecektir.  
Çıktı: Katılımcılar germ hattı varyantlarının filtrelenmesinde kullanılan pratik uygulamalar, araçlar 
ve bakış açıları hakkında bilgi elde edeceklerdir. 
Ders 8 – Kanser varyantlarını filtreleme – Nihat Buğra Ağaoğlu 
Ailesel kanser vakalarında herediter kanser panelleri vasıtasıyla tespit edilen varyantların hangi 
parametreler değerlendirilerek filtreleneceği açıklanacaktır. 
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Katılımcılar çoklu gen panellerinde ailesel kanser vakalarında filtrelemenin nasıl yapılması 
gerektiğiyle ilgili yetkinlik kazanacaktır. 

5.     Gün (07/10/2022) 

Ders 9 – Raporlama – Özlem Akgün Doğan 

Kursun bu bölümünde genetik analiz raporunda yer alması gereken başlıklar ve içeriklerinin 
güncel rehber bilgileri eşliğinde katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir. 
Katılımcılar ders sonunda moleküler genetik analiz sonuç raporu yazımında dikkat edilmesi 
gereken unsurlar ile ilgili güncel bilgilere sahip olacak ve rapor yazma yetkinliği kazanacaklardır. 
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Özgeçmişler 
Özkan ÖZDEMİR 

Dr. Özdemir 2010 yılında İÜ Aziz Sancar DETAE’de İmmünoloji yüksek 
lisansını, ardından 2017 yılında aynı enstitüde genetik doktorasını 
tamamladı. Bu süreçte, özellikle epilepsi genetiği ile ilişkili birçok ulusal 
ve uluslararası projede araştırmacı olarak çalışan Özkan Özdemir, 2014 
yılında Genus Araştırma Geliştirme şirketini kurdu. 2018-2019 yıllarında 
Acıbadem Labmed Genetik Tanı Merkezi’nde biyoinformatik uzmanı 
olarak görev yaptı. Sonrasında Köln Üniversitesi CMMC (Cologne 
Molecular Medicine Center)’de Dr. Sebahattin Çırak’ın laboratuvarında 

postdoc olarak çalışan Özkan Özdemir pandemi sürecinde Türkiye’ye dönerek Acıbadem 
Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı ve ACU Biyobanka sorumlusu olarak göreve 
başladı. Özellikle epilepsi ve nadir nörolojik fenotiplerle ilgili yüksek çıktılı verileri içeren 
yayınlanmış makaleleri olan Özkan Özdemir çalışmalarına Köln Üniversitesi ve Acıbadem 
Üniversitesi’nde devam etmektedir. 
 

Kaya BİLGÜVAR 
Dr. Kaya Bilgüvar 20 yılı aşkın süredir insan genetiği alanında çalışmalar 
yürütmektedir. 2021 yazında Türkiye’ye dönerek Acıbadem Üniversitesi 
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda ve ACURARE’de görev alan Kaya Bilgüvar 
aynı zamanda 2005 yılından beri çalışıyor olduğu Yale Üniversitesi Beyin 
Cerrahisi ve Genetik Anabilim Dallarında adjunct doçent olarak 
araştırmalarını sürdürmektedir. Temel ilgi alanları insan sinir sisteminin yapı 
ve işlevini etkileyen gelişimsel hastalıkların genetik nedenlerinin bulunması 
ve hastalardan elde edilen hücrelerle geliştirilen 2 ve 3 boyutlu nöral 
sistemler ile altta yatan biyolojik düzensizliklerin aydınlatılmasıdır. 2013-
2021 yılları arasında araştırmalarına ek olarak Yale Genom Araştırmaları Merkezi’nde sırası 
ile yardımcı direktör ve direktör olarak yöneticilik yapmış, bu dönemde birçok büyük ölçekli 
genetik araştırmaya ve tanı amaçlı klinik uygulamaya yeni nesil dizileme metotlarını 
uygulayarak ve geliştirerek katkı sağlamıştır. 
 
Onur Emre ONAT 

Dr. Onat, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2004-2012 yılları arasında 
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Yüksek 
Lisans ve Doktora çalışmaları süresince nadir hastalıkların nedensel 
sebeplerini araştırmıştır. Bu süreçteki temel araştırma alanı insanlarda 
el-ayak üzerinde yürüme ile dikkat çeken bir serebellar hipoplazide 
(CAMRQ), hastalığa neden olan genlerinin keşfi üzerinedir. Doktora 
eğitimi sonrasında Rockefeller ve Bilkent Üniversiteleri ortak iş 

birliğiyle leptin hormonunun kâşifi, Lasker ödülü sahibi Dr. Jeffrey Friedman ve TÜBİTAK bilim 
ödülü sahibi Dr. Tayfun Özçelik’in eş-yürütücü olduğu proje kapsamında, insanlarda beynin 
hipotalamus bölgesinde yer alan nöronlar tarafından düzenlenen "açlık/doygunluk" hissinin 
moleküler mekanizmasını çözmeye odaklanmıştır. Bu dönemde kompleks kalıtım gösteren 
hastalıklar üzerine yoğunlaşarak kapsamlı bir DNA bankası ve genom veri tabanı kurulmuştur. 
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Bu çerçevede çalışmalarına ailesel obezite ile birlikte, aşırı zayıflık ve polikistik over sendromu 
gibi metabolik hastalıklar, esansiyel tremor ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar ve 
gecikmiş uyku fazı ve dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu gibi sirkadyen ritim ile ilişkili 
psikiyatrik ve davranışsal fenotiplerin genlerinin bulunması üzerine devam etmiştir. 2021 
yılından itibaren bu çalışmalarına Acıbadem Üniversitesi Translasyonel Tıp ve Genom 
Çalışmaları Anabilim Dallarında Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.   

 
                                                                                                                                Naci ÇİNE 

İnsan genetiği alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Epilepsi 
hastalığına neden olan aday genlerin belirlenmesi alanında doktorasını 
tamamladı. Son 10 yıldır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
genetik AD'ında kanser genetiği üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

 
  

 
 
 
Nihat Buğra AĞAOĞLU 

Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi bölümünden 2009 yılında 
mezun olan Nihat Buğra Ağaoğlu, 2018 yılında Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Tıbbi Genetik doktorasını 
tamamlayarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik 
Bölümü’nde kanser genetiği çalışmalarını yürütmeye başladı. Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarının da 
kurucularından olan Nihat Buğra Ağaoğlu, halen bu laboratuvarın idari 
sorumlusu ve aynı hastane bünyesindeki genetik hastalıklar 

değerlendirme merkezi teknik sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2021 yılından bu yana 
Ailesel kanserler alanındaki bilimsel çalışmalarına Harvard Üniversitesi’nin Dana Farber 
Kanser Enstitüsü’nde devam etmektedir.  

 
 
 

Özlem AKGÜN DOĞAN 

Dr. Özlem Akgün Doğan, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. 2007-2012 yılları arasında Ankara Sami Ulus 
Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini aldı. 
2014-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Genetik 
Hastalıkları Bilim Dalı’ında yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. İstanbul 
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Genetik Hastalıkları 
uzmanı olarak mecburi hizmet yükümlülüğü kapsamında geçirdiği 3 yıllık 
süreç boyunca çocukluk çağı nadir hastalıklardan etkilenmiş bireylerin 
derin fenotiplendirilmesi, altta yatan moleküler patolojilerin yeni nesil dizi analizi aracılığı ile 
incelenmesi ve sonuçların raporlanmasında görev aldı. 2021 yılında Acıbadem Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan Özlem Akgün Doğan, 
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2021-2022 tarihleri arasında Fulbright Akademik Araştırma bursu kapsamında ABD Yale 
Universitesi’ inde ‘’Bir grup konjenital malformasyonda tüm ekzom dizi analizi ile belirlenen 
aday genlerin fonksiyonlarının Xenopus kurbaga modelinde CRISPR/CAS9 gen regülasyon 
teknolojisi kullanılarak araştırılması’’ başlıklı proje ile ilgili çalışmalarda bulundu. Dr. Özlem 
Akgün Doğan’ın ilgi alanları çocukluk çağı nadir hastalıkları, çoklu doğumsal anomaliler, 
dismorfoloji ve klinik genetiktir. 

 
 
 
 

EĞİTİM ÜCRETLERİ 
 
 
Öğrenci : 3.000 TL 
Uzman : 5.000 TL 
Firma  : 10.000 TL 
 
Kayıt için Özkan Özdemir ile iletişime geçebilirsiniz.  
 


