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5. STANDARTLAR 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Portföy 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Ulusal mevzuata uygun nitelikte uzmanlık belgesi bulunan (Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı) hekimler 

yapabilir. 

En az üç yıl süre ile bir Metabolizma ve Beslenme Ünitesi/Bilim Dalı’nda çalışmış olmak (Yan Dal dahil). 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak Sayısı, 

Vb.) 

Poliklinik: Diğer yan dalların kullandıklarından bağımsız bir polikliniği olmalıdır.  

Yataklı Servis: En az 5 hasta yatırabileceği bir pediatri yatak servisinin olmalıdır. Yenidoğan ve farklı yaş gruplarının 

yatırılabileceği yoğun bakım ünitesi ve çocuk acil servisi olması. Aynı merkezde kadın hastalıkları ve doğum, çocuk 

genetik (olmadığı yerlerde tıbbi genetik) , çocuk nörolojisi birimleri, beslenme ve diyet uzmanı, görüntüleme 

merkezi, elektrofizyoloji laboratuarı, çocuk ruh sağlığı/psikolog, sosyal hizmet uzmanı bulunması gereklidir. 

Laboratuar: Başlangıç ve ileri metabolik tetkikler ve genetik çalışmaların yürütülebileceği donanıma sahip 

laboratuar olanağı olmalıdır.  

Yukarıdaki özellikleri kapsayan metabolizma birimi olması gereklidir. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, 

Eğitimle İlgili Numune, Test, 

Vb) 

Metabolizma müfredatı KLİNİK ana görev grubu, BECERİ alt grubu 3.2 öğrenim hedeflerinde bulunan listedeki 

hastalıklar ile BECERİ alt grubu 4.2 öğrenim hedeflerinde bulunan listedeki hastalıkların  izlendiği ve bu hasta sayısı 

yıllık 1000 ve üzeri olan merkezler ile LABORATUVAR ana görev grubu BECERİ alt grubu 2.2 görev grubu altındaki 

öğrenim hedeflerinde listesi verilen analizleri yapabilen laboratuvarın yıllık en az 1000 numune kapasitesi 

olmalıdır.  
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6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

ii. 

KATEGORİ 1.yıl 2. yıl 3.yıl  

KLİNİK     

Tanısal değerlendirme, yeni tanı 

(Ayaktan)1,2,3,5 

10 10 10  

Tanısal değerlendirme, yeni tanı 

(Yatan)1,2,3,5 

10 10 10  

İzlemde, tanılı hasta (Ayaktan)1,2 460 370 280  

Acil hasta-akut metabolik kriz 

yönetimi1,2 

10 10 10  

İzlemde, tanılı hasta (Yatan)1,2 30 20 10  

Genişletilmiş yenidoğan taraması1 10 10 10  

Prenatal Tanı1 5 5 5  

Beslenme Yönetimi1,2 15 15 15  

Konsültasyon1,2,4 50 50 50  
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TOPLAM  600 500 400  

LABORATUVAR     

Başlangıç tarama testleri 30  

İleri aşama testler 30  

Kesin tanı koydurucu testler 30  

Prenatal tanı/taşıyıcı analizleri 5  

Metabolik otopsi (Metabolik 

hastalıklar için postmortem 

örnekleme)  

2  

UYGULAMALAR3     

Biyopsiler 5  

Fonksiyonel/Yükleme/Açlık  testleri 10  

Enteral beslenme uygulaması 5 5 5  

Parenteral beslenme uygulaması 5 5 5  

Enzim replasman uygulaması 10  

Beslenme tedavisi yönetimi 10 10 10  

Genetik danışma verilmesi 10 10 10  

Aile ağacı düzenlenmesi 10 10 10  
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AKADEMİK     

Seminer sunumu 2 2 2  

Vaka sunumu 4 4 4  

Makale sunumu 6 6 6  

Makale yazma 1  

Kongre katılımı 1  

Sözel/Poster bildirisi hazırlamak ve 

sunmak 

2  

Bilimsel araştırma yürütme 1  

ROTASYONLAR     

Çocuk Nöroloji   1 ay   

Çocuk Genetik  1 ay   

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİ     

Ölçme aracı  “Metabolizma 

Board”’u 

  

TUTUM VE DAVRANIŞ PUANI6     

Hasta ailesi ile etkin iletişim Baraj 70/100  

Çalışma ekibi ile etkin iletişim Baraj 70/100  
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- Toplam hasta sayısının Metabolizma Müfredatı KLİNİK ana görev grubu, BECERİ alt grubu 3.2 öğrenim hedeflerinde 

bulunan listedeki hastalıklardan1 % 75 ‘i, KLİNİK ana görev grubu, BECERİ alt grubu 4.2 öğrenim hedeflerinde bulunan 

listedeki hastalıklardan2  % 25’i olacak şekilde olması gereklidir. Hasta sayıları EN AZ olarak hesaplanmalıdır. 

- Aynı hasta karneye sadece bir kez işlenebilir3.  

- Karneye giriş yapılan hastaların açık ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tanısı/olası tanısı, hastaneye giriş ve çıkış tarihleri, 

dosya numarası yazılmalıdır.  

- Metabolik hastalık ön tanısı ile refere edilip metabolik hastalık çıkmayan olgu 4 

- Hastaların en fazla % 20’si “metabolizma müfredatı KLİNİK ana görev grubu, BECERİ alt grubu 3.2 öğrenim hedeflerinde 

bulunan listedeki” hastalık gruplarından birisine ait olabilir5.  

- Eğiticiler tarafından verilen puanların ortalaması alınır6.  

 

 

 

7. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KLİNİK GÖREVLERİ BECERİ

Kalıtsal metabolik 
hastalıkların klinik 
yönetimini gerçekleştirir.

Farklı klinik tabloların, farklı yaş gruplarında 
metabolik hastalıklar açısından değerlendirmesini 
gerçekleştirir.

Akut ensefalopatiye (stupor, koma vb. ) kalıtsal metabolik hastalıklar 
yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Nörolojik hastalıklara (retardasyon, progresyon gösteren nörolojik 
bulgular, kazanılan beceri kaybı, konvülsiyon, dirençli konvülsiyonlar, 
inme, hareket bozuklukları, miyopati gibi bulguların varlığında) kalıtsal 
metabolik hastalıklar yönünden yaklaş
Psikiyatrik bozukluklara kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Beslenme ve büyüme sorunlarına kalıtsal metabolik hastalıklar 
yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Akut karaciğer yetersizliğini de içeren karaciğer hastalıklarına kalıtsal 
metabolik hastalıklar yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını 
tanımlar.
Hepatomegali, splenomegali ve hepatosplenomegaliye kalıtsal 
metabolik hastalıklar yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını 
tanımlar.
Kardiyovasküler hastalıklara kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Göz hastalıklarına kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden yaklaşımın 
esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
İşitme bozukluklarına kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Dismorfik bulguları olan hastaya kalıtsal metabolik hastalıklar 
yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
İskelet bozukluklarına kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Deri ve deri ekleri bulgularına kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Renal ve ürogenital bozukluklara kalıtsal metabolik hastalıklar 
yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Kas hastalıklarına kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden yaklaşımın 
esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Gastrointestinal bulguları olan hastaya kalıtsal metabolik hastalıklar 
yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Hematolojik bulguları olan ve/veya tromboembolik olay geçirmiş 
olguya kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden yaklaşımın esaslarını ve 
ayırıcı tanısını tanımlar.
İmmun bozukluklara kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Endokrinopatilere kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden yaklaşımın 
esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Solunum bozukluklarına kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Perinatal sorunlara (Fötal-maternal-yenidoğan) kalıtsal metabolik 
hastalıklar yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Ani ölüm sendromuna kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayırıcı tanısını tanımlar.
Romatolojik sorunlara kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayrıcı tanısını tanımlar
Ağız ve diş sorunlarına kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayrıcı tanısını tanımlar
Anestezi sorunlarına yol açan kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
yaklaşımın esaslarını ve ayrıcı tanısını tanımlar
Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluklarına yol açan kalıtsal 
metabolik hastalıklar yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayrıcı tanısını 
tanımlar
Üreme sağlığını ilgilendiren sorunlara kalıtsal metabolik hastalıklar 
yönünden yaklaşımın esaslarını ve ayrıcı tanısını tanımlar
Erişkin dönemdeki kalıtsal metabolizma hastalıklarının klinik 
değerlendirmesini tanımlar.

Kalıtsal metabolik hastalıklarda akut metabolik 
kriz tedavisini yapar.

Destek tedavisinin (hidrasyon, yardımcı solunum desteği, intrakraniyal 
basınç monitorizasyonu vb) esaslarını tanımlar.
Toksik madde uzaklaştırılması (hemodiyaliz, hemofiltrasyon, periton 
diyalizi, vb.) esaslarını tanımlar.
Substrat eliminasyonu tedavisinin esaslarını tanımlar.
Beslenme desteğinin (katabolizmanın önlenmesi, esansiyel amino asit 
desteği, insülin vb.) esaslarını tanımlar.
Özgün tedavilerin (kofaktör, vitamin vb. ) esaslarını tanımlar.
Erişkin dönemdeki kalıtsal metabolizma hastalıklarının akut metabolik 
kriz tedavisini tanımlar.

Kalıtsal metabolik hastalığı bulunan 
olguya/ailesine genetik/prenatal tanı danışımanlığı 
verir. Tek gen hastalıklarında genetik/prenatal tanı esaslarını tanımlar.

Kromozomal hastalıklarda genetik/prenatal tanı esaslarını tanımlar.
Kalıtsal metabolik hastalıklı gebenin izlemini yapar ve danışmanlığını 
tanımlar.
Kalıtsal metabolik hastalıklı fetus taşıyan gebeyi ve fetusun izlemini 
tanımlar
Erişkin dönemde kalıtsal metabolik hastalığı bulunan olguya/ailesine 
genetik/prenatal tanı danışımanlığı verir.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kalıtsal metabolik 
hastalıklarda uygulanan 
laboratuvar testlerinin 
endikasyonlarını koyar, 
sonuçlarını yorumlar.

Metabolik testleri etkileyebilecek analitik, 
fizyolojik ve beslenme kökenli etmenleri göz 
önünde bulundurarak sonuçları yorumlar, bunların 
ışığında metabolik hastalıkların uzun dönem 
monitorizasyonunu yapar.

İdrar örneğinde kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden yapılan 
analizleri yorumlama esaslarını tanımlar ( tam idrar tetkiki, koku, renk, 
spot testler vb.)
Rutin biyokimya testlerinde kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
anlamlı olabilecek analizleri yorumlama esaslarını tanımlar.
Amino asit analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar (plazma, 
idrar, beyin-omurilik sıvısı vb.).
Beyin-omurilik sıvısı ve diğer sıvılarda nörotransmitter ve biyojenik 
amin metabolitleri analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
Organik asitlerin ( gazkromatografi/kütlespektrometri (GC/MS) ve 
yüksek basınçlı likit kromatografi (HPLC) verilerinin yorumu) vücut 
sıvılarında analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
Amonyak analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
Ara metabolitlerin (glukoz, serbest yağ asitleri, laktat, ketonlar) analiz 
sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
Karnitinler ve karnitin esterlerinin (MSMS, HPLC vb. ile ) analiz 
sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
Enzim çalışmalarının (özgün ve özgün olmayan yöntemler ile) analiz 
sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
Glikozaminoglikanların (mukopolisakkaridler, oligosakkaridler, sialik 
asit vb.) analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
Lipidler ve lipoproteinlerin analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını 
tanımlar.
Peroksizomal enzimler ve metabolitlerin (VLCFA, pristanoik asit, 
fitanik asit, plazmalojenler, vb.) analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını 
tanımlar.
Pürinler ve pirimidinlerin analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını 
tanımlar.
Vitamin, mineral ve diğer besin öğelerinin (bakır ve seruloplazmini de 
içeren) analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
Kolesterol ve diğer sterollerin analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını 
tanımlar.
Porfirinler, bilirubin ve safra asitlerinin analiz sonuçlarını yorumlama 
esaslarını tanımlar.
Sialotransferrinlerin analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
Vücut sıvılarında NMR (Nükleer manyetik spektroskopi) ile 
gerçekleştirilen analiz sonuçlarını yorumlama esaslarını tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Erişkin dönemde kalıtsal metabolik hastalığı bulunan olgularda 
metabolik testleri etkileyebilecek analitik, fizyolojik ve beslenme 
kökenli etmenleri göz önünde bulundurarak sonuçları yorumlar, 
bunların ışığında metabolik hastalıkların uzun dönem moni

Kalıtsal metabolik hastalıklarda fonksiyonel testler 
ve tarama testlerinin endikasyonunu koyar ve 
sonuçlarını yorumlar.

Ara metabolizma bozukluklarında açlık testinin uygulama ve 
sonuçlarının yorumlanması esaslarını tanımlar.
Allopurinol testinin uygulama ve sonuçlarının yorumlanması esaslarını 
tanımlar.
Glukagon testinin uygulama ve sonuçlarının yorumlanması esaslarını 
tanımlar.
Kofaktöre yanıtlı hastalıklar için testlerin (örn. MMA’da B12 testi, 
tetrahidrobiopterin(BH4)) vb. uygulama ve sonuçlarının yorumlanması 
esaslarını tanımlar.
Yükleme testlerinin ( protein, amino asit, orta zincirli trigliserid 
(MCT),uzun zincirli trigliserid (LCT), glukoz, galaktoz, fruktoz 
vb.)uygulama ve sonuçlarının yorumlanması esaslarını tanımlar.
Tarama testlerinin (yenidoğan taramaları, selektif taramalar vb.) 
uygulama ve sonuçlarının yorumlanması esaslarını tanımlar.
Egzersiz testinin uygulama ve sonuçlarının yorumlanması esaslarını 
tanımlar.
Erişkin dönemde kalıtsal metabolik hastalığı bulunan olgularda 
fonksiyonel testler ve tarama testlerinin endikasyonunu koyar ve 
sonuçlarını yorumlar.

Kalıtsal metabolik hastalıklarda biyopsiler ve 
tanısal girişimlerin endikasyonları, planlaması ve 
yorumlarını yapar.

Deri biyopsisi (fibroblast kültürü için) endikasyonu ve analiz 
yorumlamasının esaslarını tanımlar.
Karaciğer biyopsisi endikasyonu ve analiz yorumlamasının esaslarını 
tanımlar.
Diğer tanısal girişimlerin (kemik iliği, lenf nodu lomber ponksiyon, 
sinir ve diğer organ biyopsileri vb.) endikasyonu ve analiz 
yorumlamasının esaslarını tanımlar.
Post mortem protokol endikasyonu ve analiz yorumlamasının esaslarını 
tanımlar.
Kas biyopsisi endikasyonu ve analiz yorumlamasının esaslarını 
tanımlar.

Kalıtsal metabolik hastalıklarda moleküler genetik 
analizlerin endikasyonunu koyar ve sonuçlarını 
yorumlar. Örnek alınması ve saklanması esaslarını tanımlar.

Moleküler analiz endikasyonunun, tipini belirlemenin ve sonuçlarını 
analiz etmenin esaslarını tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kalıtsal metabolik hastalıklarda radyolojik ve 
elektrofizyolojik tetkiklerin endikasyonunu koyar 
ve sonuçlarını yorumlar. Direkt grafilerin yorumlanmasının esaslarını tanımlar.

Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme analiz 
sonuçlarının yorumlanmasının esaslarını tanımlar.
Manyetik rezonans spektroskopi ve pozitron emisyon tomografi analiz 
sonuçlarının yorumlanmasının esaslarını tanımlar.
Elektrofizyolojik çalışmaların (VEP, ERG , BAEP, EEG, EMG vb.) 
analiz sonuçlarının yorumlanmasının esaslarını tanımlar.
Ultrasonografik analiz sonuçlarının yorumlanmasının esaslarını 
tanımlar.
Anjiyografik analiz sonuçlarının yorumlanmasının esaslarını tanımlar.

Kalıtsal metabolik 
hastalıklarda tedaviyi yönetir. Beslenme tedavisini yürütür.

Besin gereksinimlerinini açıklar ve besin alımının değerlendirilme 
esaslarını tanımlar.
Düşük proteinli beslenme tedavisi ve amino asit alımının kontrol 
edildiği durumları tanımlar.
Düşük ve çok düşük yağlı beslenme tedavilerini tanımlar.
Adrenolökodistrofiyi de içeren peroksizomal hastalıkların beslenme 
tedavilerini tanımlar.
Galaktoz ve fruktoz içermeyen beslenme tedavilerini tanımlar.
Glikojen depo hastalıklarında beslenme tedavisini tanımlar.
Acil durum /kriz tedavilerinde uygulanacak beslenme protokolünü 
tanımlar.
Düşük kalsiyumlu beslenme tedavilerini tanımlar.
Ketojenik diyeti tanımlar.
Kalıtsal metabolik hastalıklarda anne sütü ile beslenme uygulamasının 
esaslarını tanımlar
Vitamin, mineral ve substrat destek tedavilerinin esaslarını tanımlar.
Enteral ve parenteral beslenme yöntemleri ve uygulamasını tanımlar.
Gastrostomi endikasyonlarını ve izlemini tanımlar.
Kalıtsal metabolik hastalığı bulunan erişkin olgularda beslenme 
tedavisini tanımlar.

Metabolik hastalıkların acil durumlarda ve sürekli 
izlemde ilaç tedavilerini, enzim yerine 
koyma/şaperon tedavilerini, detoksifikasyon 
tedavilerini, arındırma tedavilerini 
(Hemofiltrasyon, dializ, aferez vb.), 
transplantasyon tedavisi ile Gen/hücre tedavisini 
yürütür. Glikojen depo hastalığı ve ilgili diğer bozuklukları tanımlar

Galaktoz metabolizma bozukluklarını tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Pentoz fosfat yolunda bozuklukları tanımlar
Fruktoz metabolizma bozukluklarını tanımlar
Hipoglisemiyi tanımlar
Glukoz transport bozukluklarını tanımlar
Pirüvat metabolizma ve trikarboksilik asit döngü bozukluklarını 
tanımlar
Mitokondrial yağ asit oksidasyon bozukluklarını tanımlar
Ketogenez ve ketoliz bozukluklarını tanımlar
Solunum zincir bozukluklarını tanımlar
Kreatin eksikliği sendromlarını tanımlar
Hiperfenilalaninemileri tanımlar
Tirozin metabolizma bozukluklarını tanımlar
Organik asidüriler / asidemileri tanımlar
Üre döngü bozukluklarını tanımlar
Sülfürlü amino asit metabolizma bozukluklarını tanımlar
Ornitin metabolizma bozukluklarını tanımlar
Serebral organik asit bozuklukları ve diğer lizin katabolizma 
bozuklarını tanımlar
Nonketotik hiperglisinemiyi tanımlar
Prolin,serin ve glutamat metabolizma bozukluklarını tanımlar
Amino asit taşınma bozukluklarını tanımlar
Biotin yanıtlı bozuklukları tanımlar
Kobalamin ve folat metabolizma bozukluklarını tanımlar
Nörotransmisyon bozukluklarını tanımlar
Glutatyon ve imidazol metabolizma bozukluklarını tanımlar
Trimetilaminüri ve dimetilglisin dehidrogenaz eksikliğini tanımlar
Dislipidemileri tanımlar
Kolesterol sentez bozukluklarını tanımlar
Safra asit sentez bozukluklarını tanımlar
Pürin ve pirimidin metabolizma bozukluklarını tanımlar
Hem biyosentez bozukluklarını tanımlar
Bakır metabolizma bozukluklarını tanımlar
Çinko metabolizma bozukluklarını tanımlar
Magnezyum metabolizma bozukluklarını tanımlar
Sfingolipit metabolizma bozukluklarını tanımlar
Mukopolisakkaridozlar ve oligosakkaridozları tanımlar
Peroksizomal hastalıkları tanımlar
Doğumsal glikozilasyon bozukluklarını tanımlar
Sistinozisi tanımlar
Hiperokzalürileri tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kalsiyum ve D vitamini metabolizması bozukluklarının izlem ve 
tedavinin esaslarını açıklar.
Konnektif doku bozukluklarının izlem ve tedavinin esaslarını açıklar.
Molibden metabolizması bozuklarını tanımlar

Çocuk beslenmesini yönetir.

Normal büyüme ve gelişme için gereken protein, 
enerji, vitamin ve mineral gereksinimlerini göz 
önünde bulundurarak sağlıklı çocuk beslenmesini 
düzenler. Anne sütü ve tamamlayıcı beslenmenin esaslarını açıklar.

Oyun ve okul çocuğu beslenmesinin esaslarını açıklar.
Adölesan beslenmesinin esaslarını açıklar.
Gebelik ve emzirmede beslenmenin esaslarını açıklar.
Nutrigenomiks ve fonksiyonel besinlerin kullanım esaslarını tanımlar.

Beslenme bozukluklarının tanı, tedavi ve izlemini 
gerçekleştirir. Beslenme durumunun ve bozukluklarının değerlendirmesini tanımlar.

Ekzojen obezite ve metabolik sendromun tanı, tedavi ve izlem esaslarını 
tanımlar.
Yeme bozukluklarının (Anoreksiya, bulumiya vb. ) tanı, tedavi ve izlem 
esaslarını tanımlar.
Mikrobesin öğesi eksiklikleri/fazlalıklarının tanı, tedavi ve izlem 
esaslarını tanımlar.
Protein-enerji malnütrisyonun tanı, tedavi ve izlem esaslarını tanımlar.
Yeniden beslenmeye geçiş (refeeding) sendromunun tanı, tedavi ve 
izlem esaslarını tanımlar.

Hasta çocuğun beslenmesini (Kronik hastalıklarda, 
kritik hastalıklarda, metabolik hastalıklarda, vb.) 
yönetir.

Beslenme tedavisi prensipleri ve besin öğesi alımındaki değişikliklerin 
etkilerin esaslarını tanımlar
Besin tüketimini değerlendirme ve beslenme planı esaslarını tanımlar
Beslenme yöntemlerinin (oral, enteral, parenteral beslenme) esaslarını 
tanımlar
Beslenme tedavileri ve tıbbi besinlerin (düşük proteinli, düşük yağlı, 
düşük kalsiyumlu, ketojenik vb. ) esaslarını tanımlar
Nutrigenomiksin esaslarını tanımlar
Fonksiyonel besinlerin esaslarını tanımlar

Kalıtım mekanizmaları ve 
mitokondriyal kalıtımı da 
içerecek şekilde moleküler 
genetiğin esaslarını tanımlar

Sitogenetik, prenatal tanı ve preimplantasyon 
genetik prensiplerinin esaslarını tanımlar
Genetik danışmanlık prensiplerinin esaslarını 
tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gelişim durumunu 
değerlendirmenin esaslarını 
tanımlar

Normal zeka ve psikolojik gelişim , DQ, IQ 
değerlendirme, davranış ve nöropsikolojik 
değerlendirme yöntemlerinin esaslarını tanımlar

TUTUM VE 
DAVRANIŞ

Hastaya iyi klinik ve sosyal 
yaklaşım prensiplerini 
uygular.

Hasta ve ailelerini anlayıp empati kurmanın 
özelliklerini açıklar
Tanıının yaratacağı psikolojik stresi 
anlayabilmenin esaslarını tanımlar
Kültürel özelliklere göre farklı davranışları anlar.
Kronik ilerleyici ancak seyri ile ilgili yorum 
yapmanın güç olduğu hastalıklarda hasta ve aileleri 
anlayabilmenin esaslarını tanımlar.
Multidisipliner ekip çalışmasında bulunabilecek 
gruplarla birlikte çalışabilir.
Hasta ve hasta sahiplerine gerektiğinde sosyal 
destek sağlamanın ve sorunların çözümlerine 
yardımcı olabilmenin esaslarını tanımlar.
Hasta ve ailelerini anlayıp empati kurabilmenin 
esaslarını tanımlar.
Tanıının yaratacağı psikolojik stresi 
anlayabilmenin esaslarını tanımlar.
Kültürel özelliklere göre farklı davranışları 
anlayabilmenin esaslarını tanımlar.
Kronik ilerleyici ancak seyri ile ilgili yorum 
yapmanın güç olduğu hastalıklarda hasta ve aileleri 
anlayabilmenin esaslarını tanımlar.
Multidisipliner ekip çalışmasında bulunabilecek 
gruplarla birlikte çalışabilmenin esaslarını 
tanımlar.
Hasta ve hasta sahiplerine gerektiğinde sosyal 
destek sağlamanın ve sorunların çözümlerine 
yardımcı olabilmenin esaslarını tanımlar.

Hasta ve meslaktaşlarıyla iyi 
iletişim kurar.

Hastalar, aileleler, meslektaşlar, laboratuvar 
çalışanları, araştırmacılar ile iyi iletişim 
sağlayabilmenin esaslarını tanımlar.

Öğretim/eğitim etkinliklerini 
yürütür.

Sürekli eğitim ve başkalarını eğitmenin önemini 
kavramanın esaslarını tanımlar.
Lisans ve lisansüstü düzeyde öğretim becerilerinin 
esaslarını tanımlar.
Çekirdek eğitim materyeli geliştirmenin esaslarını 
tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Mezuniyet sonrası eğitim programına katılımın 
esaslarını tanımlar.

Destek, liderlik ve 
organizasyon becerilerini 
edinir.

Zor durumlarda ailelere destekleyici ve sempatik 
yaklaşımın esaslarını tanımlar.
Alt düzeydeki sağlık çalışanlarını anlayıp olumlu 
yaklaşımın esaslarını tanımlar.
Kendisi ve başkaları için stres yönetimini 
yapabilmenin esaslarını tanımlar.
Klinik ekiplere etkin liderlik yapmanın esaslarını 
tanımlar.
Bölümün rutin toplantılarının, eğitim programının 
organizasyonun düzenli gerçekleştirilmesinin 
esaslarını tanımlar.

Akademik/Araştırma 
etkinliklerini düzenli şekilde 
yürütür.

Klinik problemlere sağ duyulu yaklaşımın 
esaslarını tanımlar.
Araştırmaları desteklemenin esaslarını tanımlar.
Lokal ve uluslararası çalışmalara açık olmanın 
esaslarını tanımlar.
Klinik sonuçların ve literatürün 
değerlendirilmesinin esaslarını tanımlar.
Makale yazmanın esaslarını tanımlar.
Sözlü sunum becerisinin esaslarını tanımlar.
İstatistiksel verileri de içeren klinik çalışma 
planlamanın esaslarını tanımlar.
Veri yönetimi ve sunumunun esaslarını tanımlar.
Etkin bilgisayar ve internet kullanımının esaslarını 
tanımlar.

Etkin bir klinik yönetim 
uygular.

Bölümün bütün organizasyon ve aktiviteleri ile 
ilgili iyi yönetim esaslarını tanımlar.
Bölgesel yönetimin özelliklerini iyi tanımanın 
esaslarını tanımlar.
Etkin kararlar oluşturmanın esaslarını tanımlar.
Ortak kaynakların kullanımında ortak sorumluluk 
bilincinde olmanın esaslarını tanımlar.
Klinik yakınmalara etkin yanıt verebilmenin 
esaslarını tanımlar.
Metabolizma bölümünün gereksinimlerine uygun 
kaynak yaratılması, bütçe planlama, strateji, ve 
çalışma planı oluşturmanın esaslarını tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Günlük işlevlerin etkin olarak planlanmasının 
esaslarını tanımlar.

AKADEMİK BECERİ
Klinik veya deneysel 
çalışmalar yapar. Çalışmaların planlamasını yapar. Çalışmaların planlamasını tanımlar.

İyi klinik ve laboratuar uygulamaları ile ilgili kurslara katılır.
Hayvan deneyleri, istatistik vb. kurslara katılır.
Araştırma projesindeki görev dağılımı çerçevesinde yükümlülüklerini 
tanımlar.

Çalışmaların bütçesini hazırlar. Çalışmaların bütçesini planlar.
Çalışmalardaki etik kurallara uyar. Çalışmalardaki etik kuralları tanımlar.

Literatürleri, uygulamalarda 
kanıt teşkil edecek şekilde 
yorumlar. Kanıta dayalı tıp uygulamalarını yapar. Kanıta dayalı tıp uygulamalarını açıklar.

Bilimsel makale yazar. Bilimsel makale yazma kurallarını uygular.
Derleme taslağının bilimsel makale haline getirilmesi için gerekli yazım 
ve yabancı dile çevirme kurallarını, istatistik bilgilerini açıklar.
Araştırmanın bilimsel makale haline getirilmesi için gerekli yazım ve 
yabancı dile çevirme kurallarını, istatistik bilgilerini açıklar
Vaka sunumunun bilimsel makale haline getirilmesi için gerekli yazım 
ve yabancı dile çevirme kurallarını, istatistik bilgilerini açıklar

Sözel ve poster sunumları 
yapar. Sözel ve poster sunumları hazırlar. Vaka sunumu esaslarını tanımlar.

Seminer sunum esaslarını tanımlar.
Makale sunum esaslarını tanımlar.
Araştırma sunumu esaslarını tanımlar.
Bilimsel kongrelere katılır.

Akademik eğitimde görev 
alır.. Eğitim vereceği konunun esaslarını belirler. Etkili anlatım esaslarını tanımlar.

TUTUM VE 
DAVRANIŞ

Tanı ve tedavi 
uygulamalarında görev alır.

Tanı ve tedavi uygulamalarındaki sorunların 
çözümüne katılır.

Tanı ve tedavi sorunlarına güncel veriler çerçevesinde yaklaşımın 
esaslarını tanımlar.
Araştırmadaki görev dağılımı çerçevesinde bilimsel aktivitelerin etkili 
yürütülmesinin esaslarını tanımlar.
Lokal, ulusal ve uluslararası meslekdaşlarıyla ortak çalışmaların 
esaslarını tanımlar
Olgulara yaklaşımda kanıta dayalı tıp esaslarını tanımlar.

ETİK

Hastaya yaklaşımda ve 
bilimsel araştırmalarda etik 
kuralları uygular. Ulusal ve uluslararası etik kuralları uygular. Ulusal ve uluslararası etik kuralları tanımlar.

BECERİ

Klinik ve laboratuar 
uygulamalarında, 
araştırmalarda uluslar arası 
etik kurallara uyar. Uluslararası etik kurallara uyar. Uluslararası etik kuralları tanımlar.

21/27



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatı Çocuk	  Metabolizma	  Hastalıkları,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  11/16

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Araştırmalar için etik kurullara başvuru esaslarını tanımlar.

Bilgilendirilmiş onam düzenler ve alır. Bilgilendirilmiş onam alınması gerekli durumları tanımlar.
Bilgilendirilmiş onam düzenlerken göz önünde bulundurulması gerekli 
hukuki kuralları tanımlar.

LABORATUVAR 
GÖREVLERİ

Kalıtsal metabolik 
hastalıklarda laboratuvar 
analizlerini yönetir.

Kalıtsal metabolik hastalık telkin eden durumlarda, 
farklı yaş gruplarında laboratuvar değerlendirmesi 
yapar.

Akut ensefalopatiye kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Nörolojik hastalıklara kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
yaklaşımı tanımlar.
Psikiyatrik bozukluklara kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Beslenme durumu ve büyümeyle ilgili sorunlara kalıtsal metabolizma 
hastalıkları yönünden laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Akut karaciğer yetersizliğini de içeren karaciğer hastalıklarına kalıtsal 
metabolizma hastalıkları yönünden laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Hepatosplenomegaliye kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Kardiyovasküler hastalıklara kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Göz hastalıklarına kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
İşitme bozukluklarına kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Dismorfik bulguları olan hastaya kalıtsal metabolizma hastalıkları 
yönünden laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
İskelet bozukluklarına kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Deri ve deri ekleri bulgularına kalıtsal metabolizma hastalıkları 
yönünden laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Renal ve ürogenital sistem hastalıklarına kalıtsal metabolizma 
hastalıkları yönünden laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Kas hastalıklarına kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Gastrointestinal bulguları olan hastaya kalıtsal metabolizma hastalıkları 
yönünden laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Hematolojik bulguları olan ve/veya tromboembolik olay geçirmiş 
hastaya kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden laboratuvar 
yaklaşımı tanımlar.
İmmun bozukluklara kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Endokrinopatilere kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Solunum sistemi bozukluklarına kalıtsal metabolizma hastalıkları 
yönünden laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Feto-maternal sorunlara kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Ani ölüm sendromuna kalıtsal metabolizma hastalıkları yönünden 
laboratuvar yaklaşımı tanımlar.
Romatolojik sorunlara yol açabilecek kalıtsal metabolik hastalıklar 
yönünden laboratuvar yaklaşımını tanımlar
Ağız ve diş sorunlarına yol açan kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
laboratuvar yaklaşımını tanımlar
Anestezi sorunlarına yol açan kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden 
laboratuvar yaklaşımını tanımlar
Sıvı elektrolit asit baz dengesi bozukluklarına yol açan kalıtsal 
metabolik hastalıklar yönünden laboratuvar yaklaşımını tanımlar
Üreme sağlığını ilgilendiren sorunlara yol açan kalıtsal metabolik 
hastalıklar yönünden laboratuvar yaklaşımını tanımlar
Erişkin döneminde kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden laboratuvar 
yaklaşımını tanımlar

Kalıtsal metabolik 
hastalıkların laboratuvar 
analizlerini uygular.

Kalıtsal metabolik hastalık gruplarında ayırıcı 
tanıya yönelik analizleri yapar ve yorumlar.

Aminoasit ve peptit metabolizması bozukluklarına yönelik analizleri, 
bunların metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar
Hiperamonyemi ve üre döngüsü bozukluklarına yönelik analizleri, 
bunların metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Karbonhidrat metabolizması bozukluklarına yönelik analizleri, bunların 
metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Yağ asidi oksidasyonu bozukluklarına yönelik analizleri, bunların 
metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Keton cismi metabolizması bozukluklarına yönelik analizleri, bunların 
metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Lizozomal depo hastalıklarına yönelik analizleri, bunların metodlarını 
ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Lipoproteinler ve lipid metabolizması bozukluklarına yönelik analizleri, 
bunların metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Peroksizomal bozukluklara yönelik analizleri, bunların metodlarını ve 
yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Purin ve pirimidin metabolizması bozukluklarına yönelik analizleri, 
bunların metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Kalsiyum ve D vitamini metabolizması bozukluklarına yönelik 
analizleri, bunların metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Metal metabolizması bozukluklarına yönelik analizleri, bunların 
metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Mitokondriyal hastalıklara yönelik analizleri, bunların metodlarını ve 
yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Porfiriyalara yönelik analizleri, bunların metodlarını ve yorumlama 
yöntemlerini tanımlar.
Kolesterol, sterol ve safra asidi metabolizması bozukluklarına yönelik 
analizleri, bunların metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Vitamin metabolizması bozukluklarına yönelik analizleri, bunların 
metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Membran transport bozukluklarına yönelik analizleri, bunların 
metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Glikozilasyon bozukluklarına yönelik analizleri, bunların metodlarını ve 
yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Konnektif doku bozukluklarına yönelik analizleri , bunların metodlarını 
ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Hiperoksalüriye yönelik analizleri, bunların metodlarını ve yorumlama 
yöntemlerini tanımlar.
Sistinozise yönelik analizleri, bunların metodlarını ve yorumlama 
yöntemlerini tanımlar.
Kreatin eksikliği sendromlarına yönelik analizleri, bunların metodlarını 
ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Konjenital laktik asidozlara yönelik analizleri, bunların metodlarını ve 
yorumlama yöntemlerini tanımlar.

Kalıtsal metabolik hastalıklarda laboratuvar tanı 
için gereken analizleri yapar, sonuçları 
etkileyebilecek analitik, fizyolojik ve beslenme 
kökenli etmenleri değerlendirerek sonuçları 
yorumlar.

Örnekleri tüm vücut dokularından izole eder, konsantasyon ve 
pürifikasyonunu yapar, analize hazırlar, gerektiğinde saklar.
Kalıtsal metabolik hastalıkların rutin biyokimyasal parametreler 
üzerindeki etkilerini tanımlar, ileri tetkike yönlendirir.
Amino asit düzeyleri için gerekli olan analizleri, bunların metodlarını 
ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Organik asit düzeyi için gerekli olan analizleri, bunların metodlarını ve 
yorumlama yöntemlerini tanımlar
Amonyak incelemesi için gerekli analizleri, bunların metodlarını ve 
yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Ara metabolit düzeyleri için gerekli analizleri, bunların metodlarını ve 
yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Karnitinler ve karnitin esterleri için gerekli analizleri, bunların 
metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.(MSMS ile)
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Glikozamino glikan düzeyleri için gerekli analizleri bunların 
metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Peroksizomal metabolitler için gerekli analizleri düzeyleri analizleri, 
bunların metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Özgün ve özgün olmayan yöntemler ile enzim çalışmalarının 
metodlarını ve bunları yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Lipidler ve lipoprotein düzeyleri için gerekli analizleri , bunların 
metodlarını ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Vitamin, mineral ve diğer besin öğelerinin analizleri , bunların 
metodları ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Kolesterol ve diğer sterollerin analizleri , bunların metodları ve 
yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Porfirinler, bilirubin ve safra asitlerinin analizleri , bunların metodları 
ve yorumlama yöntemlerini tanımlar.
Sialotransferrinlerin analizlerini , bunların metodları ve yorumlama 
yöntemlerini tanımlar.
Örnekleri tüm vücut dokularından izole eder, konsantasyon ve 
pürifikasyonunu yapar, analize hazırlar, gerektiğinde saklar.
Enzim analizi için örnekleri tüm vücut dokularından izole eder, 
konsantasyon ve pürifikasyonunu yapar, analize hazırlar, gerektiğinde 
saklar.
Doku kültüründen enzim analizi , bunun metodları ve yorumlama 
yöntemlerini tanımlar.
DNA analizi için örnekleri tüm vücut dokularından izole eder, 
konsantasyon ve pürifikasyonunu yapar, analize hazırlar, gerektiğinde 
saklar.

PCR ve Real-Time PCR tekniğini, cihaz başı uygulamasını, sorunla 
karşılaşıldığında uygulanabilecek çözümleri ve yorumlanmasını açıklar.

DNA dizi analizi tekniğini, cihaz başı uygulamasını, sorunla 
karşılaşıldığında uygulanabilecek çözümleri ve yorumlanmasını açıklar.
SSCP, MLPA,HRM, DHPLC tekniğini, cihaz başı uygulamasını, 
sorunla karşılaşıldığında uygulanabilecek çözümleri ve yorumlanmasını 
açıklar
Jelde PCR ürünlerini görüntülemenin tekniğini, cihaz başı 
uygulamasını, sorunla karşılaşıldığında uygulanabilecek çözümleri ve 
yorumlanmasını açıklar.
Southern, Northern ve western blot tekniğini, cihaz başı uygulamasını, 
sorunla karşılaşıldığında uygulanabilecek çözümleri ve yorumlanmasını 
açıklar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Microarray tekniğini, cihaz başı uygulamasını, sorunla karşılaşıldığında 
uygulanabilecek çözümleri ve yorumlanmasını açıklar.

ASO-ARMS tekniğini, cihaz başı uygulamasını, sorunla 
karşılaşıldığında uygulanabilecek çözümleri ve yorumlanmasını açıklar.

Sitogenetik analiz tekniğini, cihaz başı uygulamasını, sorunla 
karşılaşıldığında uygulanabilecek çözümleri ve yorumlanmasını açıklar.
Açlık testini tanımlar.
Allopurinol testini tanımlar.
Glukagon testini tanımlar.
Kofaktöre yanıtlı hastalıklarda yapılan testleri tanımlar.
Yükleme testlerini tanımlar.
Ön kol iskemi testini tanımlar.
Egzersiz testini tanımlar.
Yenidoğan tarama testlerinin eşik değerlerini tanımlar.
Yenidoğan tarama algoritmalarını tanımlar.
İdrarın metabolik hastalıklar yönünden değerlendirilmesini tanımlar.
Farklı yaş gruplarında metabolik hastalık tarama testlerini tanımlar

Laboratuvarda akreditasyon ve kalite kontrolü ile 
ilgili işlemleri yürütür.

Kabul görmüş sistemlere göre kalite değerlendirmesi ve akreditasyon 
ile iyi laboratuvar uygulamalarını tanımlar.
Standardizasyon, kalibrasyon ve analitik tetkikleri tanımlar.
Teknik performans ve yeterlilik testlerini tanımlar.

Laboratuvarın yönetimsel 
sorumluluğunu üstlenir.

Laboratuvarda kaynak geliştirme ve bunları 
kullanma amacıyla bütçe kontrolü yapar, kontratlar 
hazırlar, stratejik planlama ve bir iş takvimi 
oluşturur, iş güvenliğini sağlar.

İş güvenliği, kimyasal, radyasyon ve fiziksel güvenlik ile atık 
uzaklaştırma kurallarını tanımlar.
Laboratuvar personelinin seçimi, eğitilmesi ve olası sorunların 
giderilmesine yönelik insan kaynaklarının etkili kullanımını sağlar.
Lokal, bölgesel ve ulusal sağlık kuruluşları ile koordinasyonun nasıl 
sağlanacağını açıklar.

Laboratuvar ile igili 
akademik aktiviteleri 
gerçekleştirir.

Laboratuvar ile ilgili literatür bilgilerini kanıta 
dayalı tıp kapsamında uygun olarak değerlendirir, 
akademik olarak rapor edilmesi uygun olan 
sonuçları belirler.

Bir çalışma ya da olgu sunumunun bilimsel makale haline getirilmesi 
için gerekli yazım ve yabancı dile çevirme kurallarını, istatistik 
bilgilerini açıklar
Bir çalışma ya da olgu sunumunun bilimsel sunu haline getirilmesi için 
gerekli yazım ve yabancı dile çevirme kurallarını, istatistik bilgilerini 
açıklar
Laboratuvarın organizasyonunun esaslarını tanımlar.
Laboratuvarda araştırma etkinliklerinin esaslarını tanımlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Eğitim ve öğretim ile ilgili 
görevleri yürütür. Eğitim ve öğretim ile ilgili görevleri planlar. Bilimsel eğitim programlarını tanımlar.

TUTUM VE 
DAVRANIŞ

Laboratuvar yönetiminde 
profesyonelliği sağlar.

Hastalar, aileleri ve farklı ana dal ve yan dallardaki 
meslekdaşlarının metabolik hastalıkları 
kavramalarına yardımcı olacak yöntemleri 
tanımlar. Laboratuvar ekibi arasında etkin iletişimin esaslarını tanımlar.

Labaratuvar çalışanları için devamlı hizmet içi eğitimin yöntemlerini 
tanımlar.
Tüm laboratuvar personeline pozitif yaklaşımın yollarını tanımlar.
Bölgesel ve uluslararası çalışmalara açık olmanın yollarını tanımlar.
Ortak kaynakların kullanımında verimliliği sağlayak mekanizmaları 
açıklar.
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