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5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

	  

	  

6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Bir	  eğiticiye	  maksimum	  2	  asistan	  düşmelidir	  

Bir	  prekliniğin	  uzmanlık	  eğitimi	  verebilmesi	  için	  en	  az	  3	  eğitici	  gereklidir	  

Eğiticinin,	  eğitici	  eğitimi,	  deney	  hayvanları	  kullanma	  sertifikası	  alması	  ve	  
alan	  uzmanlığı	  veya	  doktorası	  olması	  gereklidir	  

Eğiticinin,	  ilgili	  mevzuat	  kapsamında	  uzmanlık	  veya	  doktora	  sonrasında	  
alanında	  en	  az	  üç	  yıl	  çalışma	  deneyimi	  olmalıdır.	  

Eğitici	  eğitim	  sorumlusu	  olmak	  için	  eğitici	  eğitim	  almalıdır	  

Fiziksel	  	  

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

Alet	  ve	  araçlar:	  

Hematolojik	  çalışma	  seti	  
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Elektrofizyolojik	  kayıt	  ve	  analiz	  sistemi	  

Spirometre	  

Metabolik	  analizör	  

Koşu	  bandı	  veya	  bisiklet	  ergometresi	  

Dinamometre	  

EKG	  cihazı	  

EEG	  kayıt	  cihazı	  

Biyoempedansmetre	  

İnklinometre	  

Tartı	  cihazı	  

Antropometrik	  set	  

Stereotaksi	  aleti	  

Bilgisayar	  donanımlı	  Fizyoloji	  eğitim	  seti	  

Temel	  laboratuar	  araç	  ve	  gereçleri	  (santrifüj,	  spektrofotometre,	  
mikroskop,	  etüv,	  su	  banyosu,	  hassas	  terazi	  vb.)	  

Laboratuar	  Alanı:	  

3	  adet	  

Egzersiz	  fizyolojisi	  laboratuarı,	  Nörofizyoloji	  laboratuarı,	  Hematoloji	  
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laboratuarında	  kullanılacak	  araç	  ve	  donanımı	  ergonomik	  şekilde	  
kullanmaya	  izin	  verecek	  büyüklük	  ve	  şekilde	  mekan	  bulunması	  gerekir.	  

	  

Portföy	  	  

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

Verdiği	  hizmetleri	  kime	  (sayısı	  ve	  çeşitliliği)	  verir	  

Nörofizyolojik	  ölçümler;	  kulak	  burun	  boğaz,	  nöroloji,	  gelişim	  nörolojisi	  
ve	  göz	  hastalıkları	  bölümlerinden	  gelen	  hastalar	  	  

Egzersiz	  fizyolojisi;	  sporcular,	  endokrinoloji	  ve	  kardiyoloji	  bilim	  
dallarından	  gelen	  hastalar,	  sağlıklı	  yaşam	  için	  destek	  isteyen	  sağlıklı	  
kişiler	  

Solunum	  fonksiyon	  testleri;	  Göğüs	  hastalıkları,	  çocuk,	  göğüs	  cerrahisi	  ve	  
kalp	  damar	  cerrahisi	  anabilim	  dallarından	  gelen	  hastalar	  

Hematolojik	  tetkikler;	  tüm	  kliniklerden	  gelen	  hastalar	  

Uzmanlık	  öğrencisinin	  eğitimi	  boyunca	  yeterlilik	  kazanması	  için	  gerekli	  
ortalama	  sayısal	  değerler:	  

Nörofizyolojik	  ölçümler:	  en	  az	  100	  adet	  

Egzersiz	  fizyolojisi	  testleri:	  en	  az	  50	  adet	  

Solunum	  fonksiyon	  testleri:	  en	  az	  50	  adet	  

Hematolojik	  tetkikler:	  en	  az	  100	  adet	  
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik laboratuar 
uygulama/Hematoloji lab Tam kan sayımı yapar Hemoglobin tayini yapar Hemoglobin tayini yapar Yapılacak işlemde kullanılacak materyali tanımlar

Uygun kan alma yöntemini açıklar
Kan alırken kendini koruma yöntemlerini uygular
Hemoliz sürecini açıklar
Hemoglobin tayin basamaklarını sıralar
Verilerin normal ve normalden sapan değerlerini karşılaştırır

Hematokrit tayini yapar Yapılacak işlemde kullanılacak materyali tanımlar
Uygun kan alma yöntemini açıklar
Kan alırken kendini koruma yöntemlerini uygular
Hemoliz sürecini açıklar
Hematokrit tayin basamaklarını sıralar
Verilerin normal ve normalden sapan değerlerini karşılaştırır

Eritrosit sayımı yapar Yapılacak işlemde kullanılacak materyali tanımlar
Uygun kan alma yöntemini açıklar
Kan alırken kendini koruma yöntemlerini uygular
Hemoliz sürecini açıklar
Eritrokrit tayin basamaklarını sıralar
Verilerin normal ve normalden sapan değerlerini karşılaştırır

MCV, MCH, MCHC 
değerlerini hesaplar Eritrosit sayımı, hemoglobin, hematokrit tayininde kullanılacak materyali tanımlar

Herbir işlem için uygun kan alma yöntemini açıklar
Kan alırken kendini koruma yöntemlerini uygular
Hemoliz sürecini açıklar
Eritrorit, hemoglobin ve hematokrit tayin basamaklarını sıralar
MCV, MCH, MCHC değerlerini hesaplamak için gerekli formülleri sıralar
Verilerin normal ve normalden sapan değerlerini karşılaştırır

Lökosit sayımı yapar Lökosit sayımında kullanılacak materyali tanımlar
Uygun kan alma yöntemini açıklar
Kan alırken kendini koruma yöntemlerini uygular
Hemoliz sürecini açıklar
Lökosit tayin basamaklarını sıralar
Verilerin normal ve normalden sapan değerlerini karşılaştırır

Trombosit sayımı yapar Trombosit sayımında kullanılacak materyali tanımlar
Uygun kan alma yöntemini tanımlar
Kan alırken kendini koruma yöntemlerini uygular
Hemoliz sürecini açıklar
Trombosit tayin basamaklarını sıralar
Verilerin normal ve normalden sapan değerlerini karşılaştırır
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Sedimentasyon tayini yapar Sedimentasyon tayininde kullanılacak materyali tanımlar
Uygun kan alma yöntemini tanımlar
Kan alırken kendini koruma yöntemlerini uygular
Hemoliz sürecini açıklar
Sedimentasyon tayin basamaklarını sıralar
Verilerin normal ve normalden sapan değerlerini karşılaştırır

Numune alma ve kabul 
kriterlerini belirler Kan, kan ürünleri ve vücut sıvıları ile çalışırken alınması gereken önlemleri belirler

Arteriyel, venöz ve kapiller kan alma tekniğini belirler
Kullanılan malzemenin dezenfeksiyonu ve imhası için gereken önlemleri belirler
Alınan veya kabul edilen numunenin etiketlenmesi
Numunenin kaydının sisteme girilmesi

Periferik yayma yapar Periferik yayma yapmak Yapılacak işlemde kullanılacak laboratuvar bileşenini tanımlar
Eritrositlerin değerlendirmesini yapabilir
Lökosit alt gruplarını belirleyebilir
Lökosit formülü yapabilir
Trombositleri tanıyıp sayabilir
Verileri yorumlayıp raporlar

Numune alma ve kabul 
kriterlerini belirler Kan, kan ürünleri ve vücut sıvıları ile çalışırken alınması gereken önlemleri belirler

Kapiller kan alma tekniğini belirler
Kullanılan malzemenin dezenfeksiyonu ve imhası için gereken önlemleri belirler

Alınan veya kabul edilen 
numunenin etiketlenmesi

Kan grubu tayini yapar Kan grubu tayini yapmak Yapılacak işlemde kullanılacak laboratuvar bileşenini tanımlar
Numune ile test serumlarının etkileşimini yorumlayabilir
Verileri raporlayabilir

Numune alma ve kabul 
kriterlerini belirler Kullanılacak test serumlarının saklanma koşullarını belirler
Alınan veya kabul edilen 
numunenin etiketlenmesi Numunenin kaydının sisteme girilmesi

Hemoreolojik tetkikler 
yapar Hemoreolojik tetkikler yapmak Yapılacak işlemde kullanılacak laboratuvar bileşenini tanımlar

İşlem aşamalarını tanımlar
Verileri yorumlar ve raporlar

Numune alma ve kabul 
kriterlerini belirler Hemen test yapılamayacaksa, numunenin saklanma koşullarını belirler
Alınan veya kabul edilen 
numunenin etiketlenmesi Numunenin kaydının sisteme girilmesi

11/57



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Fizyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  3/48

Elektrofizyoloji 
DEĞİŞECEK

Tanı amaçlı 
elektrofizyoloji 
laboratuvarı işletmek

Laboratuvar donanımını tek tek 
tanımlar
Kaydedilen dataları analiz 
edebilir ve yorumlayabilir
Sonuçları raporlayabilir

Uyarılma potansiyelleri 
kaydı(Görsel uyarılma 
potansiyelleri (GUP; 
VEP), işitsel uyarılma 
potansiyelleri (İUP; 
AEP)

Kayıt için kullanılacak sistemin 
zaman içinde ve ihtiyaca göre 
geliştirilebilir/ büyütülebilir 
(kayıt alınacak kanal sayısı, 
uygulanabilecek uyaran 
düzeneği vb. açısından) 
olmasına dikkat eder

Kullandığı sistemin kendi laboratuvar şartlarında ve sağlıklı gönüllülerde standart 
değerlerini oluşturur
Dataların analiz ve değerlendirme düzeneğini belirler ve kurar

Tanı amaçlı 
elektrofizyoloji 
laboratuvarı işletmek

Olayla ilgili potansiyeller (OİP; 
ERP), Nazal potansiyeller, 
Sinir ileti hızı, EDH, EEG, 
EMG, EKG kaydı yapar)

Kayıt için kullanılacak sistemin zaman içinde ve ihtiyaca göre geliştirilebilir/ 
büyütülebilir (kayıt alınacak kanal sayısı, uygulanabilecek uyaran düzeneği vb. 
açısından) olmasına dikkat eder
Kullandığı sistemin kendi laboratuvar şartlarında ve sağlıklı gönüllülerde standart 
değerlerini oluşturur
Dataların analiz ve değerlendirme düzeneğini belirler ve kurar
Laboratuvar donanımını tek tek tanımlar

Klinik laboratuar 
uygulama/Elektrofizyoloji 
lab.

Uyarılma potansiyeli 
ölçümü ve 
değerlendirmesi yapar Hastayı hazırlar

Hastanın bilgilendirilmesini 
sağlar Uyarılma potansiyellerinin fizyolojik etkilerini açıklar

Uyarılma potansiyelleri sonucunda verilen raporun içeriğini açıklar
Ölçümü yapar Hastaya pozisyon verir

Elektrotları yerleştirir Elektrot yerlerini gösterir
Elektrot yerlerini işlevlerine göre açıklar
Elektrot yerlerini temizlemeyi önemser
Elktrot yerleştirmede 10-20 standartlarını göz önüne alır

Sinyal kaydı yapar Elektriksel aktivite sinyallerinin oluşum mekanizmasını açıklar
Sinyal artefaktlarını özellikleri ile açıklar
Sinyal artefaktı oluşturan nedenleri sayar

Analiz yapar Artefakt temizliği yapar Sinyal artefaktını tanır
Artefaktsız sinyalin 
ortalamasını alır Sinyal ortalaması kavramını açıklar

Uyarılma analiz programının kullanım şeklini gösterir
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Yanıtın zamansal ve genlik 
değerlerini belirler Yanıtın oluşum mekanizmasını açıklar

Yanıtın normal değerlerini söyler
Yanıt dalgasının bileşenlerini açıklar

Rapor hazırlar
Standart değerler ile sonucun 
farklarını belirler
Farkı klinik anormallik veya 
öntanı ile eşleştirir Klinik anormalliklarin yanıt dalgası örneklerini açıklar
Raporu yazar

Klinik laboratuar 
uygulama/Metabolik ölçüm 
lab. Metabolik ölçüm Metabolik ölçüm Kurmak mekanı düzenler

Boyutlarını belirler
Mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Aydınlanma ve havalanma standartlarını belirler
Metabolizma ölçümü için gereken ortam koşullatını açıklayacak
Enerji kaynaklarının düzenlenmesini sağlar
Kesintisiz enerji kaynaklarının temini konusunda açıklamalarda bulunacak ve tesisatta 
aranılan özellikleri tanımlayacak
Donanımı düzenler
Kullanılacak standartlar göre kabul görmüş cihaz listesini çıkarır
Kullanılacak cihazların teknik özelliklerini açıklayabilecek
Veri analizi için gereken yazılımları test eder ve düzenler
Veri kaydında aranılan özellikleri tanımlayabilecek
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Yapılacak testlerin temel özelliklerini anlatır
Yardımcı sağlık personelinin bilmesi gereken konuları tanımlar
Hasta hazırlama standarlarını belirler
Hastalara test öncesi yapılacak egzersiz ve fiziksel aktivite konusunda yapılacakları 
tanımlayacak
Veri kabul kriterlerini belirler
Testin geçerlilik kriterlerini tanımlayacak
Yönetmek
Güvenliği sağlar
Çalışanlar arası görev bölümü
İş tanımları ve sorumluluk alanlarını sağlayabilecek
Kişisel hijyen kuralları
Hastanın, laboratuar çalışanının ve mekanın temizliğiyle ilgili alınması gereken 
önlemleri tanımlayacak
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Maliyet analizi
Gelir ve gider kalemleri arasındaki dengeyi kurgulayabilecek

Ölçüm Test uygulamasıyla ilgili aşamaları belirler
Hastayı teste hazırlar
İyi bir test için uyulması gereken standartları tanımlayacak
Test konusunda yeterli bilgiyi verir
Uygulamanın aşamalarını açıklayacak
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Yardımcı personelden kaliteli hizmet beklentilerini sınıflayacak ve bilgi ile tutum 
değişikliğini tanımlayacak
Cihazların kalibrasyonu
Kalibrasyonlar ilgili standartları tanımlayacak
Cihazlarının bakımı ve idamesi
Cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara sıralayabilecek
Laboratuar içi kalite kontrolü
Duyarlılık, hassaslık ve doğruluk kavramlarını anlatacak, yüksek standart ve 
akreditasyon beklentilerini tanımlayabilecek
Laboratuarlar arası karşılaştırma
Verilerin standartlara uygunluğunu yorumlayabilecek
Test yöntemlerinin güncellenmesi
Dünya standartlarını izleyerek laboratuarının kalitesi yüksek tutmasını sağlayacak özel 
konuları açıklayabilecek
Sonuç raporunu hazırlama ve onaylama
Kalite kontrol aşamalarını tanımlayacak
Metabolizma ölçümü
Bazal metabolizma ölçümü
Bazal metabolizma ölçümünü tanımlayınız
İstirahat metabolizma ölçümü
İstirahat metabolizma ölçümünü tanımlayınız
Gaz analizörü kullanır
Gaz analizörlerinin özelliklerini tanımlayacak
İnspirasyon havası değişkenleri ölçer
İnspirasyon havasının normal değerlerini tanımlayacak
Ekspirasyon havası değişkenleri ölçer
Ekspirasyon havasındaki değerleri göz önüne alarak tanımlar yapabilecek
Oksijen kullanımı ve metabolzima hızı
Oksijen alımının metabolik karşılığını tanımlayınız
Solunum quotient kavramı ve metabolizmada kullanılan substrat
Protein ilişkili olmayan RQ kavramını tanımlayacak
Günlük aktivite kaydı yapar
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Günük kalori gereksinimini hesaplar
Antropometrik değerlendirme
Boy, kilo, çevre ölçümleri
İdeal kiloyu tanımlayacak
Vücut yağ yüzdesinin ölçülmesi
Deri kıvrım kalınlığı
Biyoempotans
Su içi ağırlık ölçümü
Yeme alışkanlığı

Yorum Normal değerler ile karşılaştırır
elde edilen değerleri referans alarak normal değerleri açıklayacak
Bulgular konusunda yorum yapar
Bulunan değerlerin normal ile arasındaki ilşkiyi irdeleyerek tanı ve tedavi 
seçeneklerinde göre klinisyene yardımcı olabilecek
Klinik bulguları laboratuar testleri ile bir arada değerlendirir
Metabolizmayı etkileyen olası patolojinin laboratuara yansımalarını tanımlayabilecek
Hastaların düzenli takibini yapar ve gelişimi değerlendirir
Tedavi sürecinde gelişimi değerlendirmede kullanılabilecek değişkenleri açıklar
Yeme alışkanlığı, günlük aktivite örüntüsü ve metabolizma hızı arasındaki ilişki
Yaşam şekli ve yeme alışkanlığının metabolizmaya yansımasını tanımlayacak

Klinik laboratuar 
uygulama/Solunum 
fonksiyon lab.

Solunum fonksiyon 
testleri kurmak mekanı düzenler Boyutlarını belirler

Mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Aydınlanma ve havalanma standartlarını belirler
Solunum fizyolojisi laboratuarının mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Enerji kaynaklarının düzenlenmesini sağlar
Kesintisiz enerji kaynaklarının temini konusunda açıklamalarda bulunacak ve tesisatta 
aranılan özellikleri tanımlayacak

Donanımı düzenler Kullanılacak standartlar göre kabul görmüş cihaz listesini çıkarır
Kullanılacak cihazların teknik özelliklerini açıklayabilecek
Veri analizi için gereken yazılımları test eder ve düzenler
Veri kaydında aranılan özellikleri tanımlayabilecek

Yardımcı sağlık personelini 
eğitir Yapılacak testlerin temel özelliklerini anlatır

Yardımcı sağlık personelinin bilmesi gereken konuları tanımlar
Veri kabul kriterlerini belirler
Testin geçerlilik kriterlerini tanımlayacak
Hasta hazırlama standarlarını anlatır
Hastalara test öncesi yapılacak manevraları tanımlayacak

15/57



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Fizyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  7/48

Test uygulamasıyla ilgili 
aşamaları belirler Hastayı teste hazırlar

İyi bir test için uyulması gereken standartları tanımlayacak
Test konusunda yeterli bilgiyi verir
Uygulamanın aşamalarını açıklayacak
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Yardımcı personelden kaliteli hizmet beklentilerini sınıflayacak vebilgi ile tutum 
değişikliğini tanımlayacak
Cihazların kalibrasyonu
Kalibrasyonlar ilgili standartları tanımlayacak
Cihazlarının bakımı ve idamesi
Cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara sıralayabilecek
Laboratuar içi kalite kontrolü
Duyarlılık, hassaslık ve doğruluk kavramlarını anlatacak, yüksek standart ve 
akreditasyon beklentilerini tanımlayabilecek
Laboratuarlar arası karşılaştırma
Verilerin standartlara uygunluğunu yorumlayabilecek
Test yöntemlerinin güncellenmesi
Dünya standartlarını izleyerek laboratuarının kalitesi yüksek tutmasını sağlayacak özel 
konuları açıklayabilecek
Sonuç raporunu hazırlama ve onaylama
Kalite kontrol aşamalarını tanımlayacak

Yönetmek Güvenliği sağlar
Kişisel hijyen kuralları
Hastanın, laboratuar çalışanının ve mekanın temizliğiyle ilgili alınması gereken 
önlemleri tanımlayacak
Çalışanlar arası görev bölümü
Maliyet analizi
Gelir ve gider kalemleri arasındaki dengeyi kurgulayabilecek

Ölçüm Hava yolu işlevleri Basit spirometre (VC, IC, Ekspirayon sonu yedek hacim)
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak
Zorlu vital kapasite (FVC, FEV1, FEF, PEF, MEFV eğrisi ile ilgili değişkenler)
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak
Maksimal istemli ventilasyon
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak
Maksimal inspiratuar ve ekspiratuar basınçlar
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak
Hava yolu direnci ve komplians
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak
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Akciğer hacimleri ve 
ventilasyon Fonksiyonel residüel kapasite

Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak
Total akciğer kapasitesi, residüel hacim
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak
Dakika ventilasyon, ölü boşluk hacmi, alveoler ventilasyon )
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak
Ventilasyon dağılımı (Ventilasyon / perfüzyon)
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak

Difüzyon kapasite testleri Tek nefes difüzyon test.
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak

Kan gazları ve gaz değişimi Kan gaz analizi
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlar
Pulse oksimetre
Testlerde ölçülen değişkenleri tanımlayacak

Endikasyonlar Akciğer solunum fonksiyon değerlerinin normal olup olmadığı
Sağlıklı bir insanda beklenilen değerlerin nesnel karşılığını açıklayacak
Akciğer işlevlerinde meydan gelen değişiklikleri değerlendirmek
Test sonrası ortaya elde edilen verileri olası patoloji ile bir arada tartışacak
Çevresel koşulların yarattığı etkiyi değerlendirmek
Oluumsuz çevre koşulların test sonuçları zerindeki etkilerini tanımlayabilecek
Tedavinin etkilerini irdelemek
Uygulanan tedavinin solunum fonksiyonları üzerindeki olası etkiyi tanımlayacak
Girişimsel müdahalelerde riskleri belirlemek
Akciğer kapasitesine göre verilecek kararda tartışılması gereken değişkenleri 
tanımlayacak

Yorum Normal değerler ile karşılaştırır Normal değerleri açıklayacak
Bulgular konusunda yorum 
yapar

Bulunan değerlerin normal ile arasındaki ilşkiyi irdeleyerek tedavi seçeneklerinde göre 
klinisyene yardımcı olabilecek

Klinik bulguları laboratuar 
testleri ile bir arada 
değerlendirir

Akciğer patolojilerinde solunum fonksiyon testlerinde ortaya çıkan değişiklikleri 
yorumlar

Klinik laboratuar 
uygulama/Egzersiz lab.

Kardiyopulmoner 
egzersiz testleri

Kardiopulmoner egzersiz 
testleri kurmak mekanı düzenler

Boyutlarını belirler
Mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Aydınlanma ve havalanma standartlarını belirler
Egzersiz fizyolojisi laboratuarının mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Enerji kaynaklarının düzenlenmesini sağlar
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Kesintisiz enerji kaynaklarının temini konusunda açıklamalarda bulunacak ve tesisatta 
aranılan özellikleri tanımlayacak
Donanımı düzenler
Kullanılacak standartlar göre kabul görmüş cihaz listesini çıkarır
Kullanılacak cihazların teknik özelliklerini açıklayabilecek
Veri analizi için gereken yazılımları test eder ve düzenler
Veri kaydında aranılan özellikleri tanımlayabilecek
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Yapılacak testlerin temel özelliklerini anlatır
Yardımcı sağlık personelinin bilmesi gereken konuları tanımlar
Hasta hazırlama standarlarını belirler
Hastalara test öncesi yapılacak egzersiz ve fiziksel aktivite konusunda yapılacakları 
tanımlayacak
Veri kabul kriterlerini belirler
Testin geçerlilik kriterlerini tanımlayacak
Yönetmek
Güvenliği sağlar
Çalışanlar arası görev bölümü
İş tanımları ve sorumluluk alanlarını sağlayabilecek
Kişisel hijyen kuralları
Hastanın, laboratuar çalışanının ve mekanın temizliğiyle ilgili alınması gereken 
önlemleri tanımlayacak
Maliyet analizi
Gelir ve gider kalemleri arasındaki dengeyi kurgulayabilecek

Ölçüm Test uygulamasıyla ilgili aşamaları belirler
Hastayı teste hazırlar
İyi bir test için uyulması gereken standartları tanımlayacak
Test konusunda yeterli bilgiyi verir
Uygulamanın aşamalarını açıklayacak
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Yardımcı personelden kaliteli hizmet beklentilerini sınıflayacak ve bilgi ile tutum 
değişikliğini tanımlayacak
Cihazların kalibrasyonu
Kalibrasyonlar ilgili standartları tanımlayacak
Cihazlarının bakımı ve idamesi
Cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara sıralayabilecek
Laboratuar içi kalite kontrolü
Duyarlılık, hassaslık ve doğruluk kavramlarını anlatacak, yüksek standart ve 
akreditasyon beklentilerini tanımlayabilecek
Laboratuarlar arası karşılaştırma

18/57



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Fizyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  10/48

Verilerin standartlara uygunluğunu yorumlayabilecek
Test yöntemlerinin güncellenmesi
Dünya standartlarını izleyerek laboratuarının kalitesi yüksek tutmasını sağlayacak özel 
konuları açıklayabilecek
Sonuç raporunu hazırlama ve onaylama
Kalite kontrol aşamalarını tanımlayacak
Ergometre seçimi yapar
ergometrelerin çalışma prensiplerini yorumlar
Test protokolü belirler
Test protokolelrinin sınıflamasını açıklayacak
Gaz analizörü kullanır
Gaz analizörlerinin özelliklerini tanımlayacak
İnspirasyon havası değişkenleri ölçer
İnspirasyon havasının normal değerlerini tanımlayacak
Ekspirasyon havası değişkenleri ölçer
Ekspirasyon havasındaki değerleri göz önüne alarak tanımlar yapabilecek
Yapılan iş hesaplar
Egzersiz sırasında işi belirleyen kavramları tanımlayacak
Elektrokardiyografik analiz yapar
Elektrokardiyografik verileri yorumlayabilecek
Anaerobik eşik noktası hesaplar
Anaerobik eşik kavramını ve hesaplama kritelrini tanımlayacak
Performansı saha testleri ile değerlendirir
Saha testlerinin temel sınıflamasını yapabilecek
Performansı laboratuar testleri ile değerlendirir
Laboratuar testlerinin sınıflamasını yapabilecek
Dolaylı yöntemlerle maksimal aerobik kapasiteyi belirler (VO2 max)
Sahada yapılan aerobik kapasite ölçüm esaaslarını tanımlayabilecek
Direk ölçüm yöntemlerini kullanarak maksimal aerobik kapasiteyi belirler (VO2 max)
Laboratarda yapılan ölçümlerin temel esaslarını açıklayabilecek
Egzersiz etkinliğini belirlemek
Verimlilik kavramını tartışabilecek
Egzersizde kardiovasküler sistem işlevlerini yorumlar
Kardiovasküler sistemin egzersize verdiği yanıt ve bu yanıta esas olan değişkenleri 
tanımlayabilecek
Egzersizde solunum sistemi işlevlerini yorumlar
Solunum sistemin egzersize verdiği yanıt ve bu yanıta esas olan değişkenleri 
tanımlayabilecek
Egzersizde metabolik aktivite etkinliğini değerlendirir
Egzersiz sırasında oluşan metabolik yanıtı yorumlayabilecek
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Egzersiz testinin endikasyon ve kontroendikasyonalarını değerlendirir
Egzersiz testi sırasında alınması gereken acil önlemleri tanımlar
Performans sporcularına özel testler yapar
Sportif performansta testin sonuçlarının antrenman programına yansıtılmasını 
açıklayacak
Sporcunun sportif performansı etkileyebilecek, kendisine özel, zayıf ve kuvvetli olduğu 
fizyolojik değerleri tanımlayabilecek
Yüreme analizi
Biyomekanik değerlendirme yapar
Adım döngüsünün bileşenlerini sınıflandıracak
Yüreme etkinliğini ölçer
Fiziksel veimlilik kavramını tatışacak

Yorum Normal değerler ile karşılaştırır
Egzersiz testi sırasında elde edilen değerleri referans alarak normal değerleri 
açıklayacak
Bulgular konusunda yorum yapar
Egzersiz kapasitesini sınırlayan organ sistemlerini test sonuçlarına göre 
yorumlayabilecek
Bulunan değerlerin normal ile arasındaki ilşkiyi irdeleyerek tanı ve tedavi 
seçeneklerinde göre klinisyene yardımcı olabilecek
Klinik bulguları laboratuar testleri ile bir arada değerlendirir
Kardiovasküler ve solunum sistemi patolojileri yanında metabolik bozukluklarda 
egzersiz testi ile patolojiyi sınıflandırabilecek

Egzersiz reçetesi hazırlamak Egzersizin süre, şiddet ve sıklığını tanımlar
Hafif, orta ve ağır şiddetli egzersizin kişiye göre yorumunu yapacak
Aerobik, anaerobik antrenmanlarla kuvvet çalışmaarının organ sistemlerine etkilerini 
tanımlayacak
Kalp ve damar sistemi hastalarına uygun egzersiz protokolünü hazırlar
Egzersizin kalp ve damar sistemi üzerindeki etkilerini açıklayacak
Solunum sistemi hastalıklarında uygun egzersiz protokolünü hazırlar
Egzersizin solunum sistemi üzerindeki etkiletini açıklayacak

Farklı yaş grubu ve cinsiyetteki insanlara aağlıklı yaşam için egzersiz programı hazırlar
Kişiye uygun egzersiz kavramını tanımlayabilecek
Obesite problemi olan insanlar için egzersiz reçetesi hazırlar
Egzersiz sırasında yağ ve karbonhidrat metabolizmasında meydana gelen değişiklikleri 
açıklayacak
Metabolik hastalıklar için egzersiz reçetesi hazırlar
Egzersize metabolik uyum kavramını tartışacak
Hastaların düzenli takibini yapar ve gelişimi değerlendirir
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Tedavi sürecinde gelişimi değerlendirmede kullanılabilecek değişkenleri açıklar
Farklı çevre koşullarında egzersizi değerlendirir
Yüksek rakım, sıcak ve soğuk hava ile su içi egzersizleri sırasında meydana gelen 
değişiklikleri tanımlar
spor yaparken alınması gereken önlemleri belirler
Uygun giysi kavramını tanımlar
Uygun beslenme kriterlerini açıklar
Su ve tuz dengesini tehdit eden unsurlar ile alınması gereken önlemleri açıklar
Farklı yaşam evrelerinde sporu programlar
Çocukluk, adelosan ve geriatrik yaş gurupları gibi özellik gösteren dönemlerde 
yüklemelerin şiddeti konusunda beklentileri açıklar
Gebelikte sporun atkilerini tanımlar
Menapozda sporun şekillerinde dikkat edilmesi gereken bileşenleri sınıflandırır

Antrenman programı hazırlar Antrenman hedeflerini belirler
Test sonuçlarına göre öncelikli olarak geliştirilmesi gereken sistemleri yorumlayacak
Antrenman etkinliğini belirler
Test sonularıyla yapılan çalışmadan beklenilen kazanımları tanımlar

Danışmanlık ve konsültasyon Diğer bilim dallarıyla egzersiz etkilerini belirler
Hastanın egzersizden göreceği faydayı tanımlayacak
Ölçüm sonuçlarına göre tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesine katkı sağlar
Tedavi bileşenlerinde egzersizin yapacağı etkiyi yorumlayacak
Tedavinin etkinliğini değerlendirir
Yapılan tedavinin zaman içersinde yaratacaği etkiyi açıklar
Hastalığın zaman içinde değişimini yorumlar
Ardışık ölçümlerde süreci değerlendirebicek bileşenleri sınıflandıracak

Kas kuvvetinin ölçümü Kas kuvvetinin ölçümü kurmak mekanı düzenler
Boyutlarını belirler
Mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Aydınlanma ve havalanma standartlarını belirler
Mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Enerji kaynaklarının düzenlenmesini sağlar
Kesintisiz enerji kaynaklarının temini konusunda açıklamalarda bulunacak ve tesisatta 
aranılan özellikleri tanımlayacak
Donanımı düzenler
Kullanılacak standartlar göre kabul görmüş cihaz listesini çıkarır
Kullanılacak cihazların teknik özelliklerini açıklayabilecek
Veri analizi için gereken yazılımları test eder ve düzenler
Veri kaydında aranılan özellikleri tanımlayabilecek
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Yapılacak testlerin temel özelliklerini anlatır
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Yardımcı sağlık personelinin bilmesi gereken konuları tanımlar
Hasta hazırlama standarlarını belirler
Hastalara test öncesi yapılacak egzersiz ve fiziksel aktivite konusunda yapılacakları 
tanımlayacak
Veri kabul kriterlerini belirler
Testin geçerlilik kriterlerini tanımlayacak
Yönetmek
Güvenliği sağlar
Çalışanlar arası görev bölümü
İş tanımları ve sorumluluk alanlarını sağlayabilecek
Maliyet analizi
Gelir ve gider kalemleri arasındaki dengeyi kurgulayabilecek

Ölçüm Test uygulamasıyla ilgili aşamaları belirler
Hastayı teste hazırlar
İyi bir test için uyulması gereken standartları tanımlayacak
Test konusunda yeterli bilgiyi verir
Uygulamanın aşamalarını açıklayacak
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Yardımcı personelden kaliteli hizmet beklentilerini sınıflayacak ve bilgi ile tutum 
değişikliğini tanımlayacak
Cihazların kalibrasyonu
Kalibrasyonlar ilgili standartları tanımlayacak
Cihazlarının bakımı ve idamesi
Cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara sıralayabilecek
Laboratuar içi kalite kontrolü
Duyarlılık, hassaslık ve doğruluk kavramlarını anlatacak, yüksek standart ve 
akreditasyon beklentilerini tanımlayabilecek
Laboratuarlar arası karşılaştırma
Verilerin standartlara uygunluğunu yorumlayabilecek
Test yöntemlerinin güncellenmesi
Dünya standartlarını izleyerek laboratuarının kalitesi yüksek tutmasını sağlayacak özel 
konuları açıklayabilecek
Sonuç raporunu hazırlama ve onaylama
Kalite kontrol aşamalarını tanımlayacak
Kas kuvveti ölçüm düzeneğini belirler
Kuvvet, kasılma hızı ve güç kavramları
Kasılma hızını belirleyen unsurları tanımlayınız
Basit ağırlıklarla yapılan kuvvet ölçümleri
1 tekrarda kaldırılabilecek en yüksek ağırlığı tanımlayacak
Konsantrik, egzentrik ve izometrik kasılma
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Kasılma tipi ve kas kuvveti arasındaki ilişkiyi tanımlayacak
İzokinetik kasılma
Açısal hız kavramını tanımlayacak
Açısal hız değişimi ve kuvvet arasındaki ilişkisi
Eklem hareket açıklığı ve harekete katılan kas grupları
Harekete katılan kas gruplarının isimleri, yaptırdıkalrı hareket ve ilgili kas grubunun 
kontraktil özelliklerini tanımlayınız
Agonist ve antagonist kas kuvvetleri
Eklemin hareketi sağlayan kas gruplarında kuvvetin dengeli dağılımının önemini 
tanımlayınız
Bilateral kas kuvvet karşılaştırması
Dengeli vücut yapısı için kas kuvvetinin önemini tanımlayınız
Kasılma hızı
Kas liflerinin dağılımının kasılma hızına olan etkisini tanımlayınız
Düzenli egzersiz ve kas kuvvet ilişkisi
Düzenli egzersizin kas kuvvetinin gelişimi üzerindeki etksini açıklayınız
Motor öğrenme ve kas kuvevti arasındaki ilişkiyi irdeleyiniz
Kuvvette dayanıklılık ve yorgunluk
İskelet kasında yorgunluğa neden olan unsurları tanımlar
İzole eklem hareketleri ve kas kuvveti

Yorum Normal değerler ile karşılaştırır
Kas kuvveti ölçümü sırasında elde edilen değerleri referans alarak normal değerleri 
açıklayacak
Bulgular konusunda yorum yapar
Bulunan değerlerin normal ile arasındaki ilişkiyi irdeleyerek tanı ve tedavi 
seçeneklerine göre klinisyene yardımcı olabilecek
Klinik bulguları laboratuar testleri ile bir arada değerlendirir
Kas kuvvetinde etkisi olabilecek olası unsurları tanımlayabilecek

Kas kuvvetini artırıcı egzersiz 
programı hazırlamak Egzersizin süre, şiddet ve sıklığını tanımlar

Yapılacak yüklemelerin programı konusunda yorun yapacak
Hastaların düzenli takibini yapar ve gelişimi değerlendirir

Danışmanlık ve konsültasyon Diğer bilim dallarıyla egzersiz etkilerini belirler
Hastanın egzersizden göreceği faydayı tanımlayacak
Ölçüm sonuçlarına göre tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesine katkı sağlar
Tedavi bileşenlerinde egzersizin yapacağı etkiyi yorumlayacak
Tedavinin etkinliğini değerlendirir
Yapılan tedavinin zaman içersinde yaratacaği etkiyi açıklar
Hastalığın zaman içinde değişimini yorumlar
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Ardışık ölçümlerde süreci değerlendirebicek bileşenleri sınıflandıracak
Anaerobik egzersiz 
testleri

Anaerobik egzersiz 
testleri Personeli eğitir Teste katılacak sağlık personelini belirler

Testte görev alacakların sorumluluklarını tanımlar
Hasta hazırlama standarlarını belirler
Hastalara test öncesi yapılacak egzersiz ve fiziksel aktivite konusunda yapılacakları 
tanımlayacak
Veri kabul kriterlerini belirler
Testin geçerlilik kriterlerini tanımlayacak
Acil durumlar
Acil durumlarda alınması gereken önlemleri tanımlar

Ölçüm için gerekli ortamı 
hazırlar Laboratuar uygulamaları

Ergomeretreler
ergometrelerin çalışma prensiplerini yorumlar
Laktik asit analizörü
Analizörlerin çalışma prensiplerini doğruluk, hassaslık ve duyarlılık esaslarını göre 
sınflandıracak
Kalibrasyon
Kalibrasyon solusyonu hazırlamanın ve saklamanın prensiplerini tanımlayacak
Kalbrasyon eğrisini yorumlamanın esaslarını belirtecek
Test protokolü belirler
Test protokollerinin sınıflamasını açıklayacak
Kan örnekleri alabilecek
Kan örneği alma konusunda uyulması gereken prensipleri tanımlayacak
Nabız ve hız haydı yapacak
Hız ve nabız değişikliklerini kan laktik asit konsantrasyonuyla eşleştirerek eşleştirerek 
veri analizini tanımlayacak
Sahada yapılacak uygulamalar
Sahada yapılacak ölçümlerde kurulacak parkuru belirler
Test için istenilen donanımı tanımlayabilecek
Anlık hız takibi yapacak
Hız takibi yapma yöntemerini tanımlayack
Anlık nabız kayıdı alacak
Nabız kaydının esaslarını tanımlayacak
Verilerin analizini yapacak
Hız ve nabız değişikliklerini eşleştirerek veri analizini tanımlayacak
Kan örnekleri alabilecek
Kan örneği alma konusunda uyulması gereken prensipleri tanımlayacak
Doğrudan ve dolaylı hesaplamalar
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Ölçümlerin geçerlilik esaslarını açıklayacak
Yorum Laboratuar uygulamaları

Kan laktik asit düzeyinde meydana gelen değişiklikler
Dinlenim laktik asit konsantrasyonu
Bireyin dinlenim halini tanımlayacak
Laktik asit eşiğini belirler
Egzersizde metabolik değişiklikleri tanımlayacak
Anaerobik eşik kavramı tanımlayacak
Form durumu ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiyi irdeleyecek
Maksimal laktik asit değeri
Maksimal anaerobik güç kavramını tanımlayacak
Sahada yapılan uygulamalar
Patlayıcı kuvvet, sürat ve süratte dayanıklılık kavramlar
Anaerobik gücün sportif performansa yansımasını tanımlayacak
Hastalıklarla ilişkisi
Metabolik hastalıklar
Enzim eksikliklerinde laktik asit profilinde meydana gelecek değişklikleri tanımlayınız
Diyabet, obesite vb patolojilerin anaerobik kapasite üzerindeki etkilerini tanımlayacak
Kardiovasküler sistem patolojileri
Anaeronik kapasitenin kardiovasküler sistem patolojileri ile olan ilişkisini tartışacak
Solunum sistemi patolojiler
Anaeronik kapasiteninsolunum sistem patolojileri ile olan ilişkisini tartışacak
Kas iskelet sistemi patolojileri
Anaeronik kapasitenin kas iskelet sistem patolojileri ile olan ilişkisini tartışacak

Kalite Laboratuar içi kalite kontrolü
Yüksek standart ve akreditasyon beklentilerini tanımlayabilecek
Laboratuarlar arası karşılaştırma
Verilerin standartlara uygunluğunu yorumlayabilecek
Test yöntemlerinin güncellenmesi
Dünya standartlarını izleyerek laboratuarının kalitesi yüksek tutmasını sağlayacak özel 
konuları açıklayabilecek
Sonuç raporunu hazırlama ve onaylama
Kalite kontrol aşamalarını tanımlayacak

Eklem hareket açıklığı Eklem Açıklığı ölçümü
goniometre çeşitlerini ve 
kullanımını tanımlama goniometreleri kullanarak ölçümleri yapar
skapula hareketlerini skapula hareketlerini bilir

Skapulanın abduksiyon, adduksiyon hareketlerini tanımlar
Goniometreyi uygum pozisyonda yerleştirir
Skapulanın hareket açıklığı ölçümünü yapar

omuz hareketlerini Omuz hareketlerini tanımlar
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Goniometreyi uygum pozisyonda yerleştirir
omuz rotasyon hareket açıklığı ölçümünü yapar

el bilek hareketleri el bilek hareketlerini tanımlar
Goniometreyi uygum pozisyonda yerleştirir
el bilek fleksiyon, hiper ekstansiyon, ulnar ve radial fleksiyon hareket açıklığı 
ölçümünü yapar

kalça hareketi kalça hareketlerini tanımlar
Goniometreyi uygum pozisyonda yerleştirir
fleksiyon ve ekstansiyon hareket açıklığı ölçümünü yapar

diz hareketi diz hareketlerini tanımlar
Goniometreyi uygum pozisyonda yerleştirir
fleksiyon ve hiperekstansion hareket açıklığı ölçümünü yapar

Ayak bileği hareketleri ayak bileği hareketlerini tanımlar
Goniometreyi uygum pozisyonda yerleştirir
dorsal ve plantar fleksiyon hareket açıklığı ölçümünü yapar

Denge testleri denge testleri

duyusal, görme ve 
denge(vestibüler) sistem 
hakkında bilgi edinme için 
yapılır pozisyon testleri

hallpike manevrası yapar
duyusal, görme ve denge(vestibüler) sistem hakkında bilgi edinme için yapılır
kalorik testler
soğuk, sıcak irritasyon oluşturulur
iç kulak labirenti, duyusal, ve denge(vestibüler) sistem hakkında bilgi edinme için 
yapılır
yürüme testleri
gözler açık ve kapalı çizgi yürümeyi tanımlar
duyusal, görme ve denge(vestibüler) sistem hakkında bilgi edinilir, vestibüler 
patolojinin yönü saptanır
romberg testi
nasıl yapılacağını tanımlar
vestibüler sistemin santral ve periferik yapılarını tanımlar

Antropometri Boy ölçümü
çelik metre ve stadiometre 
kullanarak boy ölçümünü yapar Boy ölçüm kriterlerini açıklar

Alt ve üst ekstremite 
uzunluk ölçümü ekstremitelerin uzunluklarını açıklar

Çevre ölçümleri

kol, ön kol, uyluk,, baldır, bel, 
karın, boyun, el bilek, ayak 
bilek çevre ölçümlerini yapar

kol, ön kol, uyluk, baldır, bel, karın, boyun, el bilek, ayak bilek çevre ölçülerini 
tanımlar

26/57



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Fizyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  18/48

Vücut yağ 
yüzdesinin(VYY) 
belirlenmesi

deri kıvrımı kalınlığından 
formüllerle ve bioelektriksel 
empedans yöntemiyle VYY 
hesaplar

deri kıvrımı kalınlığından formüllerle ve bioelektriksel empedans yöntemiyle VYY 
hesaplamayı açıklar

Vücut kitle indeksi(VKI) 
hesabı

ağırlık ve boy değerlerinden 
VKI hesaplar ağırlık ve boy değerlerinden VKI hesaplamasını açıklar

Vücut tiplemesi
el bilek kavraması ile vücut 
tiplemesini belirler el bilek kavraması ile vücut tiplemesini iri, orta, ince yapılı olarak tanımlar

ağırlık ölçümü
baskül kullanarak ağırlık 
ölçümü yapar Ağırlık ölçümünün kriterlerini tanımlar

Araştırma
Fizyolojik normları 
belirler
Klinik araştırmaları 
planlar, yürütür ve 
değerlendirip 
sonuçlandır Klinik araştırma Klinik araştırmayı yönetir 1. Klinik araştırmayı planlar

a. Araştırma konusunu tanımlar
i. Araştırmanın hangi soruya yanıt aradığını tespit eder
ii. Araştırma konusunda literatür araştırması yapar
iii. Daha önce yapılan çalışma sonuçlarını değerlendirir
b. Araştırma konusunun seçilme nedenini açıklar
i. Toplum ve tıp açısından önemini açıklar
1. Araştırma nedenini gerekçelendirir
2. Araştırmanın etik yönlerini değerlendirir
ii. Araştırma sonucunda üretilecek bilginin kullanım alanını açıklar
iii. Araştırma hipotez/hipotezlerini kurar
c. Araştırma altyapısını tanımlar ve değerlendirir
i. Araştırmanın sınırlarını belirler
1. Evren ve örneklemi tanımlar ve aralarındaki ilişkiyi açıklar
2. Bağımlı ve bağımsız değişkenleri tanımlar
3. Tekrarlanabilirliğini açıklar
ii. Araştırma ihtiyaçlarını belirler

1. Araştırma için gerekli süreyi tespit eder, zaman çizelgesini hazırlar ve gerekçelendirir
2. Araştırma bütçesini hazırlar ve gerekçelendirir
3. Araştırma için gerekli doküman, tıbbi malzeme ve değerlendirme materyalini tespit 
eder
4. Tüm materyalin hazırlanma ve temin yolunu bilir
5. Yardımcı araştırmacı ihtiyaçlarını tespit eder ve gerekçelendirir
iii. Yöntemi tanımlar
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1. Kullanılacak yöntemi gerekçelendirir
2. Araştırma örneklemini gerekçelendirir
3. Kullanılacak fizyolojik, biyokimyasal analiz ve takip yöntemlerini tespit eder
4. Tercih edilen analiz yöntemlerini gerekçelendirir
5. Olası olumsuzluklardaki hareket planını açıklar
6. Kısıtlamaları tanımlar ve gerekçelendirir

2. Klinik araştırmayı yürütür a. Yapılacak anket, analiz ve ölçümleri planlar ve yürütür
b. Sonuçları elde eder

3. Klinik araştırma sonuçlarını 
değerlendirir a. Sonuçların değerlendirilebilmesi için uygun yöntemleri tanımlar

b. Doğru istatistik yöntemini belirler
c. Sonuçları araştırma sorusu/konusu ile ilişkili olarak yorumlar
i. Öngörülen sonuçlarla elde edilen sonuçları karşılaştırır
ii. Öngörülemeyen sonuçları değerlendirir
iii. Sonuçların bilimsel yorumunu yapar
1. Hipotez/araştırma konusu ile ilişkili olarak hangi sorulara yanıt bulunduğunu tespit 
eder
2. Sonraki basamakta hangi sorunun sorulması gerektiğini belirler
iv. Tekrarı gereken/yetersiz olan sonuçları analiz eder

4. Klinik araştırma sonuçlarını 
yayımlar a. Çalışma sonuçlarının hangi şekilde duyurulacağını tespit eder

i. Çalışma sonuçlarını rapor haline getirir
1. Ana sonuçları özetler
2. Tüm sonuçları öneri ve/veya kullanılabilir bilgi haline getirir
ii. İlgili kongre, toplantı, semineri tespit eder
1. Amaca yönelik formatı (poster, sözlü bildiri) tanımlar ve gerekçelendirir
iii. Araştırma konusu ve sonuçların uygun bilimsel dergi ve ilgili okuyucu kitlesini 
tanımlar ve gerekçelendirir
iv. Sonuçların duyurulma dilini tespit eder ve gerekçelendirir
1. Sonuçlarını yayım kurallarına göre hazırlar

Deneysel araştırma 
planlar, yürütür ve 
değerlendirip 
sonuçlandır
Saha çalışmalarına 
planlar, yürütür ve 
değerlendirip 
sonuçlandır
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Yönetimsel görevler

Eğitim amaçlı 
laboratuarı kurmak ve 
yönetmek

Fizyoloji Lisans Eğitimi 
Öğrenci Laboratuvarını 
Kurar Mekanı Düzenler Genişliği, Havalandırma ve Aydınlatmayı belirler

Laboratuvarın ergonomik özelliklerini açıklar
Enerji Kaynaklarını Düzenler
Su, gaz ve elektriğin deney öncesi, deney sırasında ve deney sonrası hangi amaçlarla 
kullanıldıklarını tanımlar
Yıkama, Depolama, Çözelti Hazırlama, Atık Odasını Belirler
Yıkanacak, saklanacak, atılacak madde ve malzemeleri tanımlar
Kullanılacak kimyasalların özelliklerini, raflanma, saklama şekillerini açıklar
Hayvan Hazırlama Odasını Düzenler
Hayvan hazırlama odasının koşullarını -sıcaklık, aydınlatma- tanımlar
Hayvan muhafaza şeklini, tartım ve cerrahi işlem için gerekli araç gereci sıralar
Deney hayvanı etik kurallarını tanımlar
İnternet Bağlantısını Düzenler
Öğrenci deneylerinde internet kullanımının amacını ve şeklini tanımlar

Laboratuvar Donanımını 
Düzenler Öğrenci laboratuvar deneylerinde kullanılacak araç-gerec vb açıklar

Elektrofizyolojik kayıt ve analiz cihazlarını tanımlar
Bilgisayarlı öğrenci eğitim setlerini tanımlar
Cam malzemeleri tanımlar
Temel laboratuvar cihazlarını tanımlar (ışık mikroskobu, santrifüjler, pHmetre, distile 
su cihazı, teraziler )
Buzdolapları/dondurucuları tanımlar
Güvenlik araç gereçlerini tanımlar

Laboratuvar Personelini 
Belirler Teknik Elemanı Belirler

Teknisyenin öğrenci laboratuvarındaki görevlerini sıralar
Temizlik Personelini Belirler
Temizlik Personelinin öğrenci laboratuvarındaki görevlerini sıralar

Güvenli Laboratuvar 
Koşullarını Sağlar Laboratuvar güvenliğini tanımlar

Fizyoloji Lisans Eğitimi 
Öğrenci Laboratuvarını 
Yönetir Mekanı Yönetir

Laboratuvarın fizik ortamı, aydınlatma koşulları ve havalandırma ile ilgili periyodik 
bakımları tanımlar
Elekrik tesisatı, su kaynakları ve giderleri, doğalgaz tesisatının periyodik bakımlarını 
tanımlar
Kimyasal madde deposunun periyodik bakımlarını yürütür
Hayvan hazırlık odasının periyodik bakımlarını yürütür
Kimyasal madde, hayvan ve diğer sarf malzeme ihtiyacını periyodik olarak belirler
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Laboratuvar Donanımını 
Yönetir Tüm cihaz, araç, gereç ve sistemleri çalıştırır

Periyodik bakımlarını yürütür
Kalibrasyon standartlarını tanımlar
Donanımın kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunları sıralar
Veri kayıt ve analizi için gereken yazılımların kontrolünü yapar

Laboratuvar Personelini 
Yönetir Laboratuvar personelinin görev ve sorumluluklarını sıralar

Laboratuvar personelinin görev ve sorumluluklarını denetler
Laboratuvar personelinin eğitimini yürütür

Laboratuvar Güvenliğini 
Yönetir Laboratuvar Güvenliği Eğitim Programını Yönetir

Yıllık eğitim programını belirler
Genel laboratuvar güvenliği koşullarını sıralar
Laboratuvarda kişisel güvenlik koşullarını sıralar

Laboratuvar Güvenliğini Denetler
Periyodik (aylık-altı aylık) denetim formlarını düzenler

Öğrencilerin Yıllık 
Laboratuvar Ders Programını 
Yönetir Hücre Fizyolojisi Deneylerini Yönetir

Hücre zarından taşınma şekillerini tanımlar
İzotonik, hipotonik, hipertonik kavramlarını açıklar
Ozmotik frajiliteyi tanımlar
Ozmotik hemoliz ve litik hemolizi açıklar
Plazmoliz ve hemolizi tanımlar
Kas Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Kas tiplerini ve fizyolojik özelliklerini sıralar
Kasılma mekanizmasını ifade eder
Kasılma kuvvetini ve ölçme yöntemlerini tanımlar
Kas yorgunluğunu tanımlar
Periferik Sinir Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Deserebre ve spinal kurbağanın özelliklerini tanımlar
Refleks arkını tanımlar
Kurbağada monosinaptik ve polisinaptik refleks örneklerini gösterebilir
Somatik ve otonom reflekslere örnek verebilir
Elektromyografi kaydı yapabilir
Kuvvet transduserleri ve dinamometrelerin tiplerini, çalışma prensiplerini ifade eder
Kan Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
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Kan hücrelerinin sayım yöntemlerini ifade eder
Hemoglobin ve hematokrit ölçüm yöntemlerini ifade eder
Eritrosit sedimentasyon hızını ve nasıl ölçüldüğünü tanımlar
Pıhtılaşma ve kanama zamanını tanımlar, ölçüm yöntemlerini belirtir
Kan grubu tayin yöntemlerini ifade eder
Dolaşım Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Kalp kasının fizyolojik özelliklerini sıralar ve laboratuvarda hangi deneylerle 
gösterilebilceğini ifade eder
Kan basıncı ölçüm yöntemlerini belirtir
Elektrokardiyografik kayıt yapar, kalbin elektriksel eksenini ve normal sinüs ritmini 
tanımlar
Kalp seslerini ve dinleme odaklarını tanımlar
Nabız ölçümü yapar
Solunum Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Solunum fonksiyon testlerini tanımlar
Statik ve dinamik ventilasyon testlerini yapar
Spirometre tiplerini ve çalışma şekillerini tanımlar
Sindirim Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Salyanın işlevlerine ilişkin deneyleri tanımlar ve kurar
Midede sindirime ilişkin deneyleri tanımlar ve kurar
Safranın işlevlerine ilişkin deneyleri tanımlar ve kurar
Bağırsak hareketlerine ilişkin deneyleri tanımlar ve kurar
Bağırsaklarda sindirim ve emilime ilişkin deneyleri tanımlar ve kurar
Egzersiz ve Metabolizma Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Metabolik hız ölçüm yöntemlerini tanımlar
Egzersiz tiplerini sıralar
Egzersiz sırasında solunum sistemini değerlendirebilir
Egzersiz sırasında dolaşım sistemini değerlendirebilir
Egzersiz sırasında termoregülatuvar değişiklikleri değerlendirebilir
Antrenmanın kaslar ve organ sistemleri üzerindeki etkisini gösterebilir
Boşaltım Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
İdrar oluşumunu ifade edebilir
Çeşitli sıvıların alınmasının idrar miktarı, dansitesi ve pH üzerine etkisini inceleyebilir
İdrar miktarı, dansitesi ve pH değerini ölçer
İdrarda glukoz ve protein tayini yöntemlerini tanımlar
İdrarda aseton, bilirübin, ürobilin, ürobilinojen, arama yöntemlerini tanımlar
İdrar sedimentini değerlendirir
Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Kafa çiftlerinin işlevlerini değerlendirir
Sserebellumun işlevlerini tanımlar
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EEG kaydı için donanımı kurar
Normal EEG analizini ifade eder
Duyu Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Duyu testlerini tanımlar
Endokrin Sistemi Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Endokrin bezlerin fonksiyon testlerini tanımlar
Deney hayvanlarında hormonların işlevlerine ilişkin deneyleri tanımlar
Üreme Fizyolojisi Deneylerini Yönetir
Gebelik testlerini tanımlar

Deneysel araştırma 
laboratuarı/ Hematoloji 
laboratuvarı kurmak

Laboratuvarın 
yapılanması ve 
organizasyonunu sağlar

Laboratuvarın alan 
büyüklüğünü, aydınlatma ve 
havalandırma kriterlerini 
belirler Hematoloji laboratuvar standartlarını tanımlar

Cihaz, araç-gereç ve 
donanımları düzenler

Gerekli cihazları, 
kimyasalları,cam malzemeleri 
belirler Cihazların özelliklerini ve çalışma prensiplerini açıklar
Cihazların kalibrasyonunu 
yapar, kullanım prosedürlerini 
hazırlar Laboratuvar donanımlarını tanımlar

Yapılacak test ve 
ölçümleri düzenler

Yapılacak test ve analizleri, test 
aşamalarını belirler Yapılacak test aşamalarını tanımlar

Hematoloji 
laboratuvarını yönetmek

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler, merkezin çalışma 
esas ve sürelerini tesbit eder Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
Örnek alma prensiplerini 
belirler

Biyolojik örneklerin alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini 
açıklar,raporlama prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, denetim 
yapar Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Maliyet analizi yapar Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar , karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar Ulusal ve uluslararası standartları ve 
akreditasyon için gerekli şartları tanımlar

Kalite kontrol ve gelişimi 
sağlar Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar

Endokrinoloji 
laboratuvarını yönetmek

Elektrofizyoloji ve uyku 
laboratuvarı kurmak

Laboratuvarların yapılanması 
ve organizasyonunu sağlar

Laboratuvarın alan büyüklüğünü, aydınlatma kriterlerini,havalandırma-yıkama gibi 
diğer kaynakları belirler Kayıt alınacak odanın ses ve elektromanyetik yalıtımının 
yapılmış olmasını sağlar
Laboratuvarın kullanışlı olma özelliklerini açıklar
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Deneklerin (insan veya hayvan), bakım, raporlama ve arşivleme, tıbbi ve kimyasal atık 
toplama yerleri,yıkanma ve sterilizasyon odaları,büro-arşiv-malzeme odaları,görevli 
soyunma-giyinme odalarını tanımlar
Kayıt alınacak odanın ses ve elektromanyetik yalıtımının yapılmış olmasını sağlar
Enerji ve diğer kaynakları düzenler; elektrik kesildiğinde kaydın aksamaması ve 
datanın kaybedilmemesi için gerekli donanımın detaylarını açıklar

Cihaz, araç-gereç ve 
donanımları düzenler

Enerji ve diğer kaynaklarını düzenler; elektrik kesildiğinde kaydın aksamaması ve 
datanın kaybedilmemesi için gerekli donanımı kurar
Başvuru, kayıt ve analiz verilerinin yedeklenme(Back-up) prensiplerini sıralar
Cihazların kalibrasyonunu yapar, kullanım prosedürlerini hazırlar
Laboratuvar donanımlarını tanımlar

Yapılacak kayıt ve ölçümleri 
belirler ve düzenler Yapılacak kayıt ve analizleri, test aşamalarını belirler

Görsel uyarılma potansiyelleri (GUP), işitsel uyarılma potansiyelleri (İUP) kayıtlarını 
değerlendirir ve yorumlar
Olayla ilgili potansiyeller (OİP), Nazal potansiyeller, Sinir ileti hızı, değerlerini analiz 
eder
Hücre içi ve hücre dışı kayıtlarını, voltaj kıskacı ve yama kıskacı kayıtlarını, EDA, 
EEG, EMG, EKG ve TMS kayıtlarını , normal ve patoiojik değişiklikleri karşılaştırarak 
yorumlar
Yapılan tüm kayıtların temel ilkelerini ve klinikteki önemini açıklar

Elektrofizyoloji ve uyku 
laboratuvarını yönetmek

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler Merkezin çalışma esas ve sürelerini tesbit eder

Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
Kayıt alma prensiplerini 
belirler

Kayıtların alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini açıklar,raporlama 
prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, denetim 
yapar

Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Maliyet analizi yapar

Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar , karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar Ulusal ve uluslararası standartları ve 
akreditasyon için gerekli şartları tanımlar

Kalite kontrol ve gelişimi 
sağlar
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Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar
Solunum fonksiyon 
testleri laboratuvarı 
kurmak

Laboratuvarların yapılanması 
ve organizasyonunu sağlar

Laboratuvarın alan büyüklüğünü, aydınlatma kriterlerini,havalandırma-yıkama gibi 
diğer kaynakları belirler
Laboratuvarın kullanışlı olma özelliklerini açıklar
Deneklerin (insan veya hayvan), bakım, raporlama ve arşivleme, tıbbi ve kimyasal atık 
toplama yerleri,yıkanma ve sterilizasyon odaları,büro-arşiv-malzeme odaları,görevli 
soyunma-giyinme odalarını tanımlar

Cihaz, araç-gereç ve 
donanımları düzenler Yapılacak testler için gerekli cihazları, kimyasalları,cam malzemeleri belirler

Cihazların özelliklerini ve çalışma prensiplerini açıklar
Cihazların kalibrasyonunu yapar, kullanım prosedürlerini hazırlar
Laboratuvar donanımlarını tanımlar

Yapılacak test ve ölçümleri 
düzenler

Solunum fonksiyon 
testleri laboratuvarını 
yönetmek

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler Merkezin çalışma esas ve sürelerini tesbit eder

Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
Örnek alma prensiplerini 
belirler

Biyolojik örneklerin alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini 
açıklar,raporlama prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, denetim 
yapar

Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Maliyet analizi yapar Cihazların özelliklerini açıklar

Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar , karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Ulusal ve uluslararası standartları ve akreditasyon için gerekli şartları sağlar
Kalite kontrol ve gelişimi 
sağlar

Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar
Egzersiz fizyolojisi ve 
metabolizma 
laboratuvarı kurmak

Laboratuvarların yapılanması 
ve organizasyonunu sağlar

Laboratuvarın alan büyüklüğünü, aydınlatma kriterlerini,havalandırma-yıkama gibi 
diğer kaynakları belirler
Laboratuvarın kullanışlı olma özelliklerini açıklar

34/57



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Fizyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  26/48

Deneklerin (insan veya hayvan), bakım, raporlama ve arşivleme, tıbbi ve kimyasal atık 
toplama yerleri,yıkanma ve sterilizasyon odaları,büro-arşiv-malzeme odaları,görevli 
soyunma-giyinme odalarını tanımlar

Cihaz, araç-gereç ve 
donanımları düzenler Yapılacak testler için gerekli cihazları, kimyasalları,cam malzemeleri belirler

Cihazların özelliklerini ve çalışma prensiplerini açıklar
Cihazların kalibrasyonunu yapar, kullanım prosedürlerini hazırlar
Laboratuvar donanımlarını tanımlar

Yapılacak test ve ölçümleri 
düzenler Yapılacak test ve analizleri, test aşamalarını belirler

Wingate testi,anaerobik egzersiz testi, laktik asit ölçümü, değerlerini normal değerlerle 
karşılaştırarak değerlendirmesini yapar,sapmaları yorumlar
Kas kuvveti ölçümü,eklem hareket açıklığı,antropometrik ölçüm sonuçlarını 
açıklayarak yorumlar
Metabolik hız ölçümleri,enerji tüketim ölçümleri,6 dak. Yürüme egzersiz testi,günlük 
yaşam aktivite testi,egzersiz reçetesi kriterlerini tanımlar
Yapılan tüm testlerin temel ilkelerini açıklar,normal ve normalden sapan değerleri 
karşılaştırarak analiz yapar

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler Merkezin çalışma esas ve sürelerini tesbit eder

Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
Örnek alma prensiplerini 
belirler

Biyolojik örneklerin alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini 
açıklar,raporlama prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, denetim 
yapar

Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Maliyet analizi yapar

Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar , karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar Ulusal ve uluslararası standartları ve 
akreditasyon için gerekli şartları tanımlar

Kalite kontrol ve gelişimi 
sağlar

Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar
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Deneysel araştırma 
laboratuarı/ Hematoloji 
laboratuvarı yönetmek

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler, merkezin 
çalışma esas ve sürelerini 
tesbit eder Merkezin işleyişi açısından uyulması gerekenleri sıralar
Örnek alma prensiplerini 
belirler

Biyolojik örneklerin alınması işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini açıklar, 
raporlama prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, 
denetim yapar Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Maliyet analizi yapar Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar, karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar

Ulusal ve uluslararası standartları ve akreditasyon için gerekli şartları tanımlar
Kalite kontrol ve 
gelişimi sağlar Kalite gelişimi, testlerin güvenilirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar

Deneysel araştırma 
laboratuarı/ 
Endokrinoloji 
laboratuvarı kurmak

Laboratuvarın 
yapılanması ve 
organizasyonunu sağlar

Laboratuvarın alan 
büyüklüğünü, aydınlatma ve 
havalandırma kriterlerini 
belirler Endokrinoloji laboratuvar standartlarını tanımlar

Cihaz, araç-gereç ve 
donanımları düzenler

Gerekli cihazları, 
kimyasalları,cam malzemeleri 
belirler Cihazların özelliklerini ve çalışma prensiplerini açıklar

Yapılacak test ve 
ölçümleri düzenler

Yapılacak test ve analizleri, test 
aşamalarını belirler Yapılacak test aşamalarını tanımlar

Deneysel araştırma 
laboratuarı/ 
Endokrinoloji 
laboratuvarı yönetmek

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler, merkezin 
çalışma esas ve sürelerini 
tesbit eder Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
Örnek alma prensiplerini 
belirler

Biyolojik örneklerin alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini 
açıklar,raporlama prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, 
denetim yapar Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Maliyet analizi yapar Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar, karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar Ulusal ve uluslararası standartları ve 
akreditasyon için gerekli şartları tanımlar

Kalite kontrol ve 
gelişimi sağlar Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar

Kan merkezi kurmak ve 
yönetmek

Kan ve kan ürünleri 
yönetmeliğini öğrenir.

Kan merkezinde bulunması 
gerekli olan personeli öğrenir. Kan merkezinde görevli personeli tanımlar.
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Kan merkezinde bulunması 
gerekli bölümleri öğrenir. Kan merkezindeki bölümleri tanımlar.
Kan merkezinde bulunması 
zorunlu araç, gereç ve diğer 
donanımları öğrenir. Kan merkezinde kullanılacak araç, gereç ve diğer donanımları tanımlar.
Kan merkezinin çalışma usul 
ve esaslarını öğrenir.

Kan merkezinin çalışma süre ve zamanlarını açıklar, kan merkezi personelinin görev ve 
sorumluluklarını tanımlar.

Kan merkezinde görevli 
personelin çalışmasını 
denetler.

Kan alınırken dikkat edilmesi 
gerekli şartları öğrenir. Kan alınırken dikkat edilmesi gerekli şartları açıklar.
Alınan kanlarda yapılması 
gerekli testleri öğrenir. Alınan kanlarda yapılması gerekli testlerin prosedürlerini öğrenir.

Alınan kanlarda yapılması gerekli testleri ve bunların nasıl yapılacağını açıklar.
Tutulması gerekli kayıt, fiş ve 
etiketlemeleri öğrenir. Vericilere ait hangi bilgilerın kaydedileceğini öğrenir.

Vericilere ait kaydedilmesi gerekli bilgileri açıklar.
Hangi istatistiki bilgilerin kaydedilerek Bakanlığa bildirilmesi gerektiğini öğrenir.
Kaydedilmesi ve bildirilmesi gerekli istatistiki bilgileri açıklar.
Alınan kanların nasıl etiketleneceğini öğrenir.
Alınan kanların etikelenmesi için gerekli bilgileri açıklar.

Alınan kanların saklanma 
şartlarını öğrenir. Kanların saklanma şartlarını açıklar.

İlgili kurum ve 
kuruluşlarca düzenlenen 
eğitim kurslarına katılır.

Detaylı bilgi edinir, yeni 
bilgileri ve yönetmelik 
değişikliklerini öğrenir. Merkezle ilgili yeni bilgileri açıklar.

Klinik tanı laboratuarı 
kurmak ve yönetmek

Hematoloji laboratuvarı 
kurmak

Laboratuvarların yapılanması 
ve organizasyonunu sağlar 
Laboratuvarın alan 
büyüklüğünü, aydınlatma ve 
havalandırma kriterlerini 
belirler Laboratuvarın ergonomik özelliklerini açıklar

Hasta kabul , muayene, raporlama ve arşivleme,tıbbi ve kimyasal atık toplama 
yerleri,yıkanma ve sterilizasyon odaları,büro-arşiv-malzeme odaları,görevli soyunma-
giyinme odalarını tanımlar

Cihaz, araç-gereç ve 
donanımları düzenler Yapılacak 
testler için gerekli cihazları, 
kimyasalları,cam malzemeleri 
belirler Cihazların özelliklerini ve çalışma prensiplerini açıklar

Laboratuvar donanımlarını tanımlar
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Cihazların kalibrasyonunu 
yapar, kullanım prosedürlerini 
hazırlar Kalibrasyon işlemlerini açıklar
Yapılacak test ve ölçümleri 
düzenler, analizleri, test 
aşamalarını belirler,

Hematoloji 
laboratuvarını yönetmek

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
Merkezin çalışma esas ve 
sürelerini tesbit eder
Örnek alma prensiplerini 
belirler

Biyolojik örneklerin alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini 
açıklar,raporlama prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, denetim 
yapar Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Maliyet analizi yapar Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar , karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar Ulusal ve uluslararası standartları ve 
akreditasyon için gerekli şartları tanımlar

Kalite kontrol ve gelişimi 
sağlar Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar

Elektrofizyoloji 
laboratuvarı kurmak

Laboratuvarların yapılanması 
ve organizasyonunu sağlar 
Laboratuvarın alan 
büyüklüğünü, aydınlatma ve 
havalandırma kriterlerini 
belirler Kayıt alınacak odanın 
ses ve elektromanyetik 
yalıtımının yapılmış olmasını 
sağlar Laboratuvarın ergonomik özelliklerini açıklar

Hasta kabul , muayene, raporlama ve arşivleme,tıbbi ve kimyasal atık toplama 
yerleri,yıkanma ve sterilizasyon odaları,büro-arşiv-malzeme odaları,görevli soyunma-
giyinme odalarını tanımlar

Cihaz, araç-gereç ve 
donanımları düzenler Enerji ve 
diğer kaynaklarını düzenler; 
elektrik kesildiğinde kaydın 
aksamaması ve datanın 
kaybedilmemesi için gerekli 
donanımı kurar Başvuru, kayıt ve analiz verilerinin yedeklenme(Back-up) prensiplerini sıralar

Laboratuvar donanımlarını tanımlar
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Cihazların kalibrasyonunu 
yapar, kullanım prosedürlerini 
hazırlar Dataların analiz ve 
değerlendirme düzeneğini 
belirler ve kurar Kalibrasyon ve kullanım işlemlerini açıklar
Yapılacak kayıt ve ölçümleri 
belirler ve düzenler

Elektrofizyoloji 
laboratuvarını yönetmek

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler Merkezin çalışma 
esas ve sürelerini tesbit eder Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
Kayıt alma prensiplerini 
belirler

Kayıtların alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini açıklar,raporlama 
prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, denetim 
yapar Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Maliyet analizi yapar Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar , karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar Ulusal ve uluslararası standartları ve 
akreditasyon için gerekli şartları tanımlar

Kalite kontrol ve gelişimi 
sağlar Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar

Solunum fonksiyon 
testleri laboratuvarı 
kurmak

Laboratuvarların yapılanması 
ve organizasyonunu sağlar 
Laboratuvarın alan 
büyüklüğünü, aydınlatma ve 
havalandırma kriterlerini 
belirler Laboratuvarın ergonomik özelliklerini açıklar

Hasta kabul , muayene, raporlama ve arşivleme,tıbbi ve kimyasal atık toplama 
yerleri,yıkanma ve sterilizasyon odaları,büro-arşiv-malzeme odaları,görevli soyunma-
giyinme odalarını tanımlar

Cihaz, araç-gereç ve 
donanımları düzenler Yapılacak 
testler için gerekli cihazları, 
kimyasalları,cam malzemeleri 
belirler Laboratuvar donanımlarını tanımlar

Yapılacak test ve ölçümleri düzenler
Yapılacak test ve analiz yöntemlerini, test aşamalarını belirler
Yapılan tüm testlerin temel ilkelerini açıklar,normal ve normalden sapan değerleri 
karşılaştırarak analiz yapar
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Cihazların kalibrasyonunu 
yapar, kullanım prosedürlerini 
hazırlar

Solunum fonksiyon 
testleri laboratuvarını 
yönetmek

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler Merkezin çalışma 
esas ve sürelerini tesbit eder Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
Örnek alma prensiplerini 
belirler

Biyolojik örneklerin alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini 
açıklar,raporlama prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, denetim 
yapar Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Maliyet analizi yapar Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar , karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar, ulusal ve uluslararası standartları ve 
akreditasyon için gerekli şartları tanımlar

Kalite kontrol ve gelişimi 
sağlar Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar

Egzersiz fizyolojisi 
laboratuvarı kurmak

Laboratuvarların yapılanması 
ve organizasyonunu sağlar 
Laboratuvarın alan 
büyüklüğünü, aydınlatma ve 
havalandırma kriterlerini 
belirler Laboratuvarın ergonomik özelliklerini açıklar

Hasta kabul , muayene, raporlama ve arşivleme,tıbbi ve kimyasal atık toplama 
yerleri,yıkanma ve sterilizasyon odaları,büro-arşiv-malzeme odaları,görevli soyunma-
giyinme odalarını tanımlar

Cihaz, araç-gereç ve 
donanımları düzenler Yapılacak 
testler için gerekli cihazları, 
kimyasalları,cam malzemeleri 
belirler Cihazların özelliklerini ve çalışma prensiplerini açıklar

Laboratuvar donanımlarını tanımlar
Cihazların kalibrasyonunu 
yapar, kullanım prosedürlerini 
hazırlar
Yapılacak test ve ölçümleri 
düzenler Yapılacak test ve 
analizleri, test aşamalarını 
belirler

Yapılan tüm testlerin temel ilkelerini açıklar,normal ve normalden sapan değerleri 
karşılaştırarak analiz yapar

Egzersiz fizyolojisi 
laboratuvarını yönetmek

Çalışanların iş bölümünü 
düzenler Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
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Örnek alma prensiplerini 
belirler

Biyolojik örneklerin alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini 
açıklar,raporlama prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, denetim 
yapar Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar
Laboratuvar, cihaz ve personel 
güvenliği ile ilgili şartları 
sıralar Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar , karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar Ulusal ve uluslararası standartları ve 
akreditasyon için gerekli şartları tanımlar

Kalite kontrol ve gelişimi 
sağlar Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar

Deney hayvanları 
araştırma merkezi 
kurmak merkezi kurmak

Merkezin yapılanması ve 
organizasyonunu sağlar

Merkezin ve merkezde bulunacak birimlerin alan büyüklüğünü, aydınlatma 
kriterlerini,havalandırma kaynaklarını belirler

Merkezin ve Laboratuvarlar dahil merkezdeki birimlerin ergonomik özelliklerini açıklar
Laboratuvar hayvanlarının üretimi-yetiştirilmesi ile ilgili birimleri,araştırma 
laboratuvarlarının özelliklerini,yıkanma ve sterilizasyon odaları,büro-arşiv-malzeme 
odaları,görevli soyunma-giyinme odalarını tanımlar
Yıkanma ve sterilizasyon odaları,büro-arşiv-malzeme odaları,görevli soyunma-giyinme 
odalarının özelliklerini tanımlar

Cihaz, araç-gereç ve teknik 
ekipman ve donanımları sağlar 
ve düzenler

Yapılacak işlemler için gerekli cihazları,cerrahi malzemeleri, kimyasalları,cam 
malzemeleri,üretim ve bakım için gerekli kafes v.s. malzemeleri belirler
Üretim ve bakım için gerekli kafes,yem v.s. gibi malzemeleri tanımlar ve sınıflandırır
Araştırmalarda kullanılacak olan cihazların ve hertürlü malzemenin özelliklerini ve 
çalışma prensiplerini açıklar
Cihazların kalibrasyonunun standartlarını açıklar, kullanım prosedürlerini hazırlar
Laboratuvar donanımlarını tanımlar

Eğitim ve araştırmalarda 
kullanılacak deney 
hayvanlarının üretim ve 
bakımını yürütür

Kullanılacak deney hayvanları için hijyenik ve uluslararası standartlara uygun 
üretim,bakım ve yaşam olanaklarını tanımlar

Yapılacak ve uygulanacak tüm 
işlem ve yöntemleri belirler

Deney hayvanları üzerinde uygulanacak temel ve cerrahi girişimler için teknik ekipman 
ve laboratuvar olanaklarını açıklar
Deney hayvanları ile yapılan araştırmalarda istatistk yöntemleri açıklar Deney 
hayvanlarında anestezi ve ötenazi tekniklerini tanımlar
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Deney hayvanlarında cerrahi teknikleri (arteriyel ve venöz kanülasyonlar,serebral-
ventriküler kanülasyonlar,torokatomi ve laparatomi,mide ve barsak kanülasyonları,dikiş 
tekniklerini tanımlar ve açıklar
Deney hayvanlarında kan alma,ilaç verme ve enjeksiyon 
teknikleri(intraperitoneal,intravenöz,subkutan,intradermal ve intraserebroventriküler 
enjeksiyon,orogastrik lavaj) yöntemlerini tanımlar

Deney hayvanları etik ilkelerini açıklar İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini sıralar
Primer hücre kültürü hazırlama tekniklerini yorumlar

Merkezi yönetmek
Çalışanların iş bölümünü 
düzenler Merkezin çalışma esas ve sürelerini düzenler

Merkezin işleyişi bakımından uyulması gerekenleri sıralar
Kullanılacak deney 
hayvanlarının ve alınacak kan, 
doku ve diğer örneklerin 
işaretlenmesi,etiketlenmelerini 
sağlar

Biyolojik örneklerin alınması,işlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi kriterlerini 
açıklar,raporlama prensiplerini tanımlar

Güvenliği sağlar, denetim 
yapar Çalışan personelin sağlık kontrollerini sağlar

Laboratuvar, cihaz ve personel güvenliği ile ilgili şartları sıralar Deney hayvanları ile 
ilgili hastalıkları açıklar
Oluşacak atıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirler alır
Çevre ve toplum sağlığının önemini irdeler

Merkezle ilgili maliyet analizi 
yapar

Merkezin gelir-gider tablolarını açıklar , karşılaştırır
Hizmet içi eğitim, 
standardizasyon ve 
akreditasyonu sağlar

Deney hayvanları ve araştırmalarda kullanılmaları konularında teorik ve uygulamalı 
kurslar düzenler
Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlar Ulusal ve uluslararası standartları ve 
akreditasyon için gerekli şartları tanımlar Kurs konularını ve teorik ve uygulama 
oranlarını tanımlar

Kalite kontrol ve gelişimi 
sağlar Merkezin faaliyetleri ile ilgili yutiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar

Kalite gelişimi,testlerin güvenirliği ile ilgili uluslararası kriterleri açıklar
Deney hayvanları 
araştırma merkezi 
yönetmek
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Egzersiz fizyolojisi 
polikliniği kurmak ve 
yönetmek

Egzersiz fizyolojisi 
polikliniği kurmak ve 
yönetmek kurmak mekanı düzenler

Boyutlarını belirler
Mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Aydınlanma ve havalanma standartlarını belirler
Egzersiz fizyolojisi polikliniğinin mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Enerji kaynaklarının düzenlenmesini sağlar
Kesintisiz enerji kaynaklarının temini konusunda açıklamalarda bulunacak ve tesisatta 
aranılan özellikleri tanımlayacak
Donanımı düzenler
Kullanılacak standartlar göre kabul görmüş cihaz listesini çıkarır
Kullanılacak cihazların teknik özelliklerini açıklayabilecek
Veri analizi için gereken yazılımları test eder ve düzenler
Veri kaydında aranılan özellikleri tanımlayabilecek
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Yapılacak testlerin temel özelliklerini anlatır
Yardımcı sağlık personelinin bilmesi gereken konuları tanımlar
Hasta hazırlama standarlarını belirler
Hastalara test öncesi yapılacak egzersiz ve fiziksel aktivite konusunda yapılacakları 
tanımlayacak
Veri kabul kriterlerini belirler
Testin geçerlilik kriterlerini tanımlayacak
Ölçülecek değişkenleri belirler
Ergometre seçimi yapar
Ergometrelerin çalışma prensiplerini yorumlar
Test protokollerini belirler
Sahada yapılan performans testlerini sınıflandıracak
Laboratuarda yapılan performans testlerini sınıflandıracak
Kardiyopulmoner egzersiz testi
Kardiopulmoner egzersiz testinde değerlendirilen değişkenlerin tanımı yapılacak
Anaerobik kapasitenin belirlenmesi (maksimal oksijen alımı ölçümü)
Anaerobik test düzeneklerinin tanımı yapılacak
Kas kuvvetinin ölçümü
Kas kuvvetini ölçmede kullanılan cihazların tannımlayacak
Kas kuvvetini değerlendirmede kullanılan değişkenleri sınıflandıracak
Laktik asit ölçümü
Laktik asit testinde kullanılan cihazların tanımı yapılacak
Solunum fonksiyon testleri
Spirometreleri sınıflandıracak
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Antropometrik analizler
Antropometrik analizde kullanılan cihazları sınıflandıracak
Kas elektriksel aktivitesi
Yüzeyel ve iğne elektrot EMG verisini alabilecek
Metabolizma ölçümü - dinlenim ve egzersiz
Metabolizma ölçümünde kullanılan cihazları sınıflandırabilecek
Günlük aktive takibi
Kalori gereksiniminin hesaplanması
EKG (efor ve dinlenim)
Acil durumlar
Yeniden canlandırma
Acil durumlarda müdahale aşamalarını tanımlayacak
Hemotolojik tetkiler
Hemotolojide kullanılan laboratuar düzeneklerini tanımlar
Hasta insanlar için yapılan testler
Egzersiz reçetesi kavramını açıklar
Sağlıklı insanlar için egzersiz
Yaş gurupları ve egzersiz kavramını tanımlar
Özel haller (hamilelik, menapoz, geriatri vb) ile farklı çevre koşullarında egzersizin 
özelliklerini tanımlar
Performans sporcuları ve egzersiz
Bilimsel ve kişiye özel antrenman programı ve egzersiz kavramlarını tanımlar
Yönetmek
Güvenliği sağlar
Çalışanlar arası görev bölümü
İş tanımları ve sorumluluk alanlarını sağlayabilecek
Kişisel hijyen kuralları
Hastanın, laboratuar çalışanının ve mekanın temizliğiyle ilgili alınması gereken 
önlemleri tanımlayacak
Maliyet analizi
Gelir ve gider kalemleri arasındaki dengeyi kurgulayabilecek
Cihazların kalibrasyonu
Kalibrasyonlar ilgili standartları tanımlayacak
Cihazlarının bakımı ve idamesi
Cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara sıralayabilecek
Laboratuar içi kalite kontrolü
Duyarlılık, hassaslık ve doğruluk kavramlarını anlatacak, yüksek standart ve 
akreditasyon beklentilerini tanımlayabilecek
Laboratuarlar arası karşılaştırma
Verilerin standartlara uygunluğunu yorumlayabilecek

44/57



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Fizyoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  36/48

Test yöntemlerinin güncellenmesi
Dünya standartlarını izleyerek laboratuarının kalitesi yüksek tutmasını sağlayacak özel 
konuları açıklayabilecek
Sonuç raporunu hazırlama ve onaylama
Sonuç raporunda belirtilmesi gereken önemli unsurları tanımlayacak

Sağlıklı yaşam merkezi 
açar ve yönetir

Sağlıklı yaşam merkezi 
açar ve yönetir mekanı düzenler

Boyutlarını belirler
Mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Aydınlanma ve havalanma standartlarını belirler
mekan özelliklerini tanımlayabilecek
Enerji kaynaklarının düzenlenmesini sağlar
Kesintisiz enerji kaynaklarının temini konusunda açıklamalarda bulunacak ve tesisatta 
aranılan özellikleri tanımlayacak
Donanımı düzenler
Kullanılacak standartlar göre kabul görmüş cihaz listesini çıkarır
Kullanılacak cihazların teknik özelliklerini açıklayabilecek
Veri girişi için kullanılacak yazılımları test eder ve düzenler
Veri kaydında aranılan özellikleri tanımlayabilecek
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Sağlıklı yaşamın temel bileşenleri
Hastalıklardan korunma
Beslenmenin önemini tartışacak
Kötü alışkanları tanımlayacak
Sedanter ve aktif yaşam
Fiziksel aktivitenin insan fizyolojisi üzerinde yaratacağı etkiler irdelenecek
Farklı yaş gurplarının özellikleri
İnsan yaşamının farklı evrelerinde meydana gelen fizyolojik değişiklikleri 
tanımlayabilecek
Hizmet verilecek gurubun temel özellikleri
Sağlıklı
Çocukluk dönemi
Sağlıklı çocuk gelişimi
Çocuklarda gelişim evrelerini tanımlayacak
çocuklarda antropometri
Antropometrik analizin temel prensiplerini açıklayacak
Gelişme bozukluklarının antropometrik bulgularını tanımlayacak
Çocuklarda beslenme
Çocukların beslenme alışkanlıklarının yaşam kalitesine etkisini tanımlayacak
Çocuklarda fiziksel aktivite
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Sedanter yaşamın ilerleyen yaş guruplarında sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini 
tanımlayacak
Adolesan dönem
Adolesan dönemde gelişim
Adolesan dönemde görülen fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri tartışacak
Adolesan dönemde beslenme
Adolesanların beslenme alışkanlıklarının yaşam kalitesine etkisini tanımlayacak
Adolesan dönemde fiziksel aktivite
Sedanter yaşamın ilerleyen yaş guruplarında sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini 
tanımlayacak
Genç erişkin ve erişkin
Genç erişkin ve erişkin bireyin fiziksel özellikleri
Genç erişkin ve erişkine özel fizyolojik özellikleri cinsiyeti göz önüne alarak 
tanımlayacak
Genç erişkin ve erişkine özel antropometrik özellikleri cinsiyeti göz önüne alarak 
tanımlayacak
Genç erişkin ve erişkinde sağlıklı beslenme
Günlük kalori gereksinimi hesaplanma esaslarını sınıflandıracak
Sağlıklı beslenmenin metabolik hastalıklarla olan ilişkisi irdelenecek
Genç erişkin ve erişkinlerde fiziksel aktivite
Genç erişkin ve erişkinlerde fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam açısından önemini 
tanımlayacak
Sağlıklı yaşam için yapılması gereken fiziksel aktiviteleri sınıflandıracak
Düzenli fiziksel aktivitenin metabolik hastalıklarla olan ilişkisi irdelenecek
Yaşlılık
Yaşlılıkta fiziksel özellikler
Yaşlılığın fizyolojik özellikleri cinsiyeti göz önüne alarak tanımlayacak
Yaşlılıkta antropometrik özellikleri cinsiyeti göz önüne alarak tanımlayacak
Yaşılıkta sağlıklı beslenme
Günlük kalori gereksiniminin hesaplanma esaslarını sınıflandıracak
Düzenli beslenmenin metabolik hastalıklarla olan ilişkisi irdelenecek
Yaşlılıkta fiziksel aktivite
Yaşlılıkta fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam açısından önemini tanımlayacak
Yaşlılarda sağlıklı yaşam için yapılması gereken fiziksel aktiviteleri sınıflandıracak
Düzenli fiziksel aktivitenin metabolik hastalıklarla olan ilişkisi irdelenecek
Kronik hastalıklar ve özel durumlar
Hamilelik
Hamilelikte sağlıklı beslenme kriterlerini tanımlayacak
Hamilelikte fiziksel değişiklikler sınıflandıracak
Menapoz
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Menapozda görülen fizyolojik değişiklikleri tanımlayacak
Menapozda beslenmenin önemini tanımlayacak
Menapozda kemik yapıda meydana gelen değişiklikleri irdeleyecek
Menapozda fiziksel aktivitenin etkilerini sınıflandıracak
Diabetes mellitus
Diabetes mellitusta beslenmenin önemini tanımlayacak
Diabetes mellitusta fiziksel aktivitenin etkilerini sınıflandıracak
Diabetes mellitusta yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Hipertansiyon
Hipertansiyonda meydana gelen patolojik süreci tanımlayacak
Hipertansiyonda beslenmenin önemini tanımlayacak
Hipertansiyonda fiziksel aktivitenin etkilerini sınıflandıracak
Hipertansiyonda yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Obesite
Obesitede vücut yağ yüzdesinin hesaplanma yöntemlerini tanımlayacak
Obesitede beslenmenin önemini tanımlayacak
Obesitede fiziksel aktivitenin önemini tanımlayacak
Obesitede yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Dislipidemi
Dislipidemide beslenmenin önemini irdeleyecek
Dislipidemide fiziksel aktivitenin önemini tanımlayacak
Dislipideminin metabolik etkilerini irleyececek
Dislipidemilerde yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Kardiovasküler sistem patolojileri
Kardiovasküler sistem patolojileriyle sedanter yaşam arasındaki ilişki irdeleyecek
Kardiovasküler sistem patolojilerinde fiziksel aktivitenin önemi tartışılacak
Kardiovasküler sistem patolojilerinde beslenmenin önemi tartışılacak
Kardiovasküler sistem patolojilerinde yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Pulmoner sistem patolojileri
Pulmoner sistem patolojileriyle yaşam alanı ve temiz hava arasıdnaki ilişki irdelencek
Pulmoner sistem patolojilerinde sağlıklı yaşam biçimi arasındaki ilişki tartışılacak
Engelliler
Ölçümler
Antropometrik değerlendirme
Fenotip özelliklerini tanımlar
Solunum fonksiyon testleri
Solunum fonksiyon testinde değerlendirilen değişkenleri tanımlayacak
Günlük aktive takibi
Kalori gereksiniminin hesaplanması
Metabolizma ölçümü - dinlenim ve egzersiz
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Kalori gereksiniminin ölçülmesi
Kas kuvvetinin ölçümü
Kas kuvvetini değerlendirmede kullanılan değişkenleri sınıflandıracak
Anaerobik kapasitenin belirlenmesi (maksimal oksijen alımı ölçümü)
Metabolizma hızındaki artışın sağlıklılık hali ile arasındaki ilişkiyi tanımlayacak
Laktik asit ölçümü
Laktik asit eğişi ile sağlıklılık hali ile arasındaki ilişkiyi tanımlayacak
Hemotolojik tetkiler
Hemotolojide kullanılan laboratuar düzeneklerini tanımlar
EKG (efor ve dinlenim)
Acil durumlar
Acil durumlarda müdahale aşamalarını tanımlayacak
Beslenme alışkanlığı
Yorum
Patolojik durumların tespit edilmesi
Patolojik durumlarda meydana gelen değişiklikleri ve normalden sapmayı 
sınıflandırabilecek
İlgili uzman guruplarıyla hastayı bir arada değerlendirme
Tedavide etkin olabilecek uygulamalar
Egzersiz
Egzersiz reçetesi kavramını tartışacak
Beslenme
Sağlıklı beslenmenin temel koşullarını tanımlayacak

Yönetmek Güvenliği sağlar
Çalışanlar arası görev bölümü
İş tanımları ve sorumluluk alanlarını sağlayabilecek
Kişisel hijyen kuralları
Hastanın, laboratuar çalışanının ve mekanın temizliğiyle ilgili alınması gereken 
önlemleri tanımlayacak
Maliyet analizi
Gelir ve gider kalemleri arasındaki dengeyi kurgulayabilecek
Cihazların kalibrasyonu
Kalibrasyonlar ilgili standartları tanımlayacak
Cihazlarının bakımı ve idamesi
Cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara sıralayabilecek
Laboratuar içi kalite kontrolü
Duyarlılık, hassaslık ve doğruluk kavramlarını anlatacak, yüksek standart ve 
akreditasyon beklentilerini tanımlayabilecek
Laboratuarlar arası karşılaştırma
Verilerin standartlara uygunluğunu yorumlayabilecek
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Verilen hizmetin ve yapılan laboratuar çalışmalarının güncellenmesi
Dünya standartlarını izleyerek merkezin kalitesinin yüksek tutulmasını sağlayacak özel 
konuları açıklayabilecek

Danışmanlık ve 
konsültasyon Etik kurullarda görev alır

İnsanlar üzerinde 
yapılacak her türlü klinik 
araştırma ve deney 
hayvanları üzerinde 
yapılacak tüm işlemlerin 
etik yönden kabul 
edilebilir sınırlara göre 
çalışma protokollerini 
değerlendirir.
Araştırıcıların deney 
hayvanları kullanım 
sertifikası olup 
olmadığını kontrol eder.

Klinik araştırma 
yapılacak yerlerin etik 
konularla ilgili 
mevzuatta belirtilen 
standartlara uygun olup 
olmadığını değerlendirir.
Çalışmaların etik 
kurallara uygun olarak 
sürdürülmesini denetler.

Çalışmaların onaylanmış 
protokole uygun olarak 
yapılmasını denetler.Deney hayvanlarının 
üretim, yetiştirme, 
barındırma ve nakil 
koşulları ile deneylerin 
yapıldığı laboratuar 
koşullarının ve 
ekipmanının etik yönden 
uygun olup olmadığını 
denetler.
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Fizyolojik normlar 
konusunda danışmanlık 
verir. Sağlıklı yaşam 
konusunda danışmanlık 
verir.

Klinik uygulamaları, 
fizyolojik değişkenleri 
irdeleyerek yönlendirir.

Tanıya 
destek/yönlendirici 
olmak amaçlı testi 
uygular

Yaptığı testin sonuçlarını 
hastanın ön tanısı ışığında 
değerlendirir ve yorumlar Yaptığı test ile ilgili fizyolojik normları tanımlar.
Test sonuçlarını raporlar

Elde ettiği sonuçlara göre 
klinik uygulamaları yönlendirir

Sağlıklı yaşam 
konusunda danışmanlık 
verir.

Sağlıklı yaşam 
konusunda danışmanlık 
verir. Sağlıklı yaşam Çocukluk dönemi

Sağlıklı çocuk gelişimi
Çocuklarda gelişim evrelerini tanımlayacak
Sağlılı çocuklarda antropometri
Antropometrik analizin temel prensiplerini açıklayacak
Gelişme bozukluluklarının antropometrik bulgularını tanımlayacak
Çocuklarda beslenme
Çocukların beslenme alışkanlıklarının yaşam kalitesine etkisini tanımlayacak
Çocuklarda fiziksel aktivite
Sedanter yaşamın ilerleyen yaş guruplarında sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini 
tanımlayacak
Adolesan dönem
Adolesan dönemde gelişim
Adolesan dönemde meydana gelen fizyolojik değişiklikleri tanımlayacak
Adolesan dönemde oluşan endokrinolojik değişklikleri tanımlayacak
Adolesan dönemde duygulanım değişikliklerini tanımlayacak
Adolesan dönemde meydana gelen antropometrik değişiklikleri tanımlayacak
Adolesan dönemde beslenme
Adolesanların beslenme alışkanlıklarının yaşam kalitesine etkisini tanımlayacak
Adolesan dönemde fiziksel aktivite
Sedanter yaşamın ilerleyen yaş guruplarında sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini 
tanımlayacak
Genç erişkin ve erişkin
Genç erişkin ve erişkin bireyin fiziksel özellikleri
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Genç erişkin ve erişkine özel fizyolojik özellikleri cinsiyeti göz önüne alarak 
tanımlayacak
Genç erişkin ve erişkine özel antropometrik özellikleri cinsiyeti göz önüne alarak 
tanımlayacak
Genç erişkin ve erişkinde sağlıklı beslenme
Günlük kalori gereksiniminin hesaplanma esaslarını sınıflandıracak
Düzenli beslenmenin metabolik hastalıklarla olan ilişkisi irdelenecek
Genç erişkin ve erişkinlerde fiziksel aktivite
Genç erişkin ve erişkinlerde fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam açısından önemini 
tanımlayacak
Sağlıklı yaşam için yapılması gereken fiziksel aktiviteleri sınıflandıracak
Düzenli fiziksel aktivitenin metabolik hastalıklarla olan ilişkisi irdelenecek
Yaşlılık
Yaşlılıkta fiziksel özellikler
Yaşlılıkta özel fizyolojik özellikleri cinsiyeti göz önüne alarak tanımlayacak
Yaşlılıktaantropometrik özellikleri cinsiyeti göz önüne alarak tanımlayacak
Yaşılıkta sağlıklı beslenme
Günlük kalori gereksiniminin hesaplanma esaslarını sınıflandıracak
Düzenli beslenmenin metabolik hastalıklarla olan ilişkisi irdelenecek
Yaşlılıkta fiziksel aktivite
Yaşlılıkta fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam açısından önemini tanımlayacak
Yaşlılarda sağlıklı yaşam için yapılması gereken fiziksel aktiviteleri sınıflandıracak
Düzenli fiziksel aktivitenin metabolik hastalıklarla olan ilişkisi irdelenecek
Kronik hastalıklar ve özel durumlar
Hamilelik
Hamilelikte sağlıklı beslenme kriterlerini tanımlayacak
Hamilelikte fiziksel değişiklikler sınıflandıracak
Hamilelikti yapılması gereken fiziksel aktiviteleri sınıflandıracak
Menapoz
Menapozda görülen fizyolojik değişiklikleri tanımlayacak
Menapozda beslenmenin önemini tanımlayacak
Menapozda kemik yapıda meydana gelen değişiklikleri irdeleyecek
Menapozda antropometrik değişiklikleri açıklayacak
Menapozda fiziksel aktivitenin etkilerini sınıflandıracak
Diabetes mellitus
Diabetes mellitusta beslenmenin önemini tanımlayacak
Diabetes mellitusta kan şekerinin düzenlenmesine antropometrik özelliklerin etkisini 
sınıflandıracak
Diabetes mellitusta fiziksel aktivitenin etkilerini sınıflandıracak
Diabetes mellitusta meydana gelen metabolik değişklikleri tanımlayacak
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Diabetes mellitusta yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Hipertansiyon
Hipertansiyonda meydana gelen patolojik süreci tanımlayacak
Hipertansiyonda beslenmenin önemini tanımlayacak
Hipertansiyonda fiziksel aktivitenin etkilerini sınıflandıracaak
Hipertansiyon ile antropometrik özellikler arasındaki ilişkiyi irdeleyecek
Hipertansiyonda yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Obesite
Obesitede vücut yağ yüzdesinin hesaplanma yöntemlerini tanımlayack
Obesitede beslenmenin önemini tanımlayacak
Obesitede fiziksel aktivitenin önemini tanımlayacak
Obesiteye ikincil gelişen patolojileri sınıflandıracak
Obesitede yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Dislipidemi
Vücut yağ yüzdesinin hesaplanma yöntemlerini tanımlayack
Dislipidemide fiziksel aktivitenin önemini tanımlayacak
Dislipidemide beslenmenin önemini irdeleyecek
Dislipideminin metabolik etkilerini irleyececek
Dislipidemilerde yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Kardiovasküler sistem patolojileri
Kardiovasküler sistem patolojileriyle sedanter yaşam arasındaki ilişki irdelenecek
Kardiovasküler sistem patolojilerinde fiziksel aktivitenin öenmi tartışılacak
Kardiovasküler sistem patolojilerinde beslenmenin önemi tartışılacak
Kardiovasküler sistem patolojileriyle antropometri arasındaki ilişki tartışılacak
Kardiovasküler sistem patolojilerinde yaşam biçimi konusunu irdeleyecek
Pulmoner sistem patolojileri
Pulmoner sistem patolojileriyle yaşam alanı ve temiz hava arasıdnaki ilişki irdelencek
Pulmoner sistem patolojileri ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki tanımlanacak
Pulmoner sistem patolojilerinde sağlıklı yaşam biçimi arasındaki ilişki tartışılacak
Engelliler
Fiziksel engelli kavramı irdelenecek
Fiziksel engellilik ile matabolizma arasındaki ilişki sınıflandırılacak
Fiziksel engellilerde sportif aktiviteler tanımlanacak

Fizyolojik normlar 
konusunda danışmanlık 
verir.

Fizyolojik normlar 
konusunda danışmanlık 
verir Ölçülecek değişkenleri belirler Solunum fonksiyon testleri

Solunum fonksiyon testlerinin sınıflandıracak
Solunum fonksiyon testleri sırasında ölçülen değişkenleri irdeleyecek
Solunum fonksiyon testleri sırasında yapılan manevraları açıklayabilecek
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Solunum fonksiyon testleri sırasında test sonucunu etkileyebilecek değişkenleri 
irdelyecek
Solunum fonksiyon testleri sırasında kullanılan cihazları sınıflandırabilecek
Solunum fonksiyon testleri sonrasında elde edien verilerin isatistiksel analizini 
sınıflandırabilecek
Antropometrik değerlendirme
Çevre ve uzunluk ölçümleri
Çevre ve uzunluk ölçülerinin yaş ve cinse bağlı değişimini sınıflandırabilecek
Çevre ve uzunluk ölçülerinin beslenme alışkanlığı ve fizik aktiviteye bağlı değişimini 
sınıflandırabilecek
Çevre ve uzunluk ölçümlerinin yapılma yöntemlerini sınıflandırabilecek
Vücut ağırlığı ve boy
Vücut ağırlığı ve boyun yaş ve cinse bağlı değişimini sınıflandırabilecek
Vücut ağırlığı ve boyun beslenme alışkanlığı ve fizik aktiviteye bağlı değişimini 
sınıflandırabilecek
Vücut ağırlığı ve boy ölçüm tekniklerini tanımlayabileccek
Vücut yağ yüzdesinin belirlenmesi
Vücut yağ yüzdesinin yaş ve cinse bağlı değişimini sınıflandırabilecek
Vücut yağ yüzdesinin beslenme alışkanlığı ve fizik aktiviteye bağlı değişimini 
sınıflandırabilecek
Vücut yağ yüzdesinin ölçüm tekniklerini tanımlayabilecek
Beslenme alışkanlığı
Günlük kalori alımını tanımlayabileccek
Dengeli ve düzenli beslenme kavramını irdeleyebilecek
Fiziksel aktivite
Yaş ve cinse göre fiziksel aktivite örüntüsünü irdeleyebilecek
Metabolizma hızı
Metabolizma hızının yaş ve cinsiyetle olan ilişkisini irdeleyecek
Metabolizma hızının beslenme alışkanlığı ve fizik aktivite ile olan ilişkisini 
tartışabilecek
Metabolizma hızının ölçüm yöntemlerini sınıflandırabilecek
Metabolizma hızı ile antropometrik özellikleri arasındakii ilişkiyi tartışabilecek
Fizik kapasite
Aerobik kapasite
Aerobik kapasitenin belirlemesi için kullanılan yöntemleri sınıflandırabilecek
Aerobik kapasitenin yaş ve cinsiyetle olan ilişkisini irdeleyecek
Aerobik kapasitenin beslenme alışkanlığı ve fizik aktivite ile arasındaki ilişkiyi 
irdeleyecek
Aerobik kapasite ile antropometrik özellikleri arasındakii ilişkiyi tartışabilecek
Anaerobik kapasite
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Anaerobik kapasitenin belirlemesi için kullanılan yöntemleri sınıflandırabilecek
Anaerobik kapasitenin yaş ve cinsiyetle olan ilişkisini irdeleyecek
Anaerobik kapasitenin beslenme alışkanlığı ve fizik aktivite ile arasındaki ilişkiyi 
irdeleyecek
Anaerobik kapasite ile antropometrik özellikleri arasındakii ilişkiyi tartışabilecek
Kas kuvveti
Kas kuvvetinin belirlemesi için kullanılan yöntemleri sınıflandırabilecek
Kas kuvvetinin yaş ve cinsiyetle olan ilişkisini irdeleyecek
Kas kuvvetinin beslenme alışkanlığı ve fizik aktivite ile arasındaki ilişkiyi irdeleyecek
Kas kuvveti ile antropometrik özellikleri arasındakii ilişkiyi tartışabilecek

Veri toplanması Donanımı düzenler
Kullanılacak standartlar göre kabul görmüş cihaz listesini çıkarır
Kullanılacak cihazların teknik özelliklerini açıklayabilecek
Veri analizi için gereken yazılımları test eder ve düzenler
Veri kaydında aranılan özellikleri tanımlayabilecek
Yardımcı sağlık personelini eğitir
Yapılacak testlerin temel özelliklerini anlatır
Yardımcı sağlık personelinin bilmesi gereken konuları tanımlayacak
Veri kabul kriterlerini belirler
Verilerin geçerlilik kriterlerini tanımlayacak

Verilerin işlemesi Kullanılabilecek istatistiksel yöntemleri tanımlayacak
Yorum Normal ve anormal arasındaki ayrımı ifade edebilecek

Herhangi bir tedavi girişiminin etkinliği konusunda değerlendirilmesi gereken 
değişkenleri irdeleyebilecek

Eğitim

Önlisans, lisans ve 
lisansüstü öğrencilerine 
fizyoloji eğitimi verir.

Hücre fizyolojisi eğitimi 
verir.
Hücre membranı ve 
membrandan geçiş 
özellikleri
Vücut sıvıları ve 
homeostaz
Sinir-Kas Fizyolojisi
Merkezi Sinir Sistemi 
Fizyolojisi
Duyu Fizyolojisi
Endokrin Sistem ve 
Üreme Fizyolojisi
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Sindirim Sistemi 
Fizyolojisi ve 
Metabolizma
Dolaşım Sistemi 
Fizyolojisi
Solunum Sistemi 
Fizyolojisi
Boşaltım Sistemi 
Fizyolojisi

Membrandan geçiş 
deneyleri

Fakültenin ders planında 
uygulamaya ayrılan saatleri 
öğrenir.
Teorik derslerde anlatılan 
konularla ilgili uygulamaları 
belirler.
Uygulama konularını 
uygulama saatlerine dağıtır.
Bir önceki öğrenci 
değerlendirme verileri ışığında 
programda gerekli düzeltmeleri 
yapar.

Sinir-kas iletisi deneyleri

Sinir-kas kavşağına etki eden 
faktörlerin deneysel koşullarda 
gösterimi

Duyu ve refleks 
deneyleri

Refleks muayenesi (derin 
tendon, deri ve mukoza 
refleksleri)

Metabolizma deneyleri Metabolik hız ölçümü
Dolaşım Sistemi 
deneyleri EKG kayıt ve analizi

Kan basıncının ölçümü
Nabız muayenesi ve kalp 
seslerinin dinlenmesi
Kalbin çalışmasına etki eden 
faktörlerin deneysel koşullarda 
gösterilmesi

Laboratuar personelinin 
eğitimini verir

Laboratuvar Personelinin 
Görevlerini Tanımlar
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Laboratuvar Personelinin 
Sorumluluklarını 
Tanımlar
Laboratuvar Personelinin 
Sağlık Kontrollerini 
Belirtir
Laboratuvar Güvenliği 
Eğitim Programı 
Düzenler
Deneylere ve Donanıma 
İlişkin Teorik Eğitim 
Programı Düzenler
Deneylere ve Donanıma 
İlişkin Uygulamalı 
Eğitim Programı 
Düzenler

Sürekli tıp eğitim 
programları düzenler

Sağlık personelini eğitici 
programlar düzenler. Hemşireleri eğitir.

Sistem fizyoloji ve fizyopatolojileri, kötü alışkanlıklar, sağlıklı yaşam ve hastalara 
yaklasım konularında seminerler düzenler.
Sistem fizyoloji ve fizyopatolojilerini, beslenme ve egzersiz fizyolojilerini açıklar hasta 
haklarını açıklar.

Hastabakıcıları eğitir.
Hijyen, kötü alışkanlıklar, sağlıklı yaşam ve hastalara yaklaşım konularında seminerler 
düzenler.
Sistem fizyoloji ve fizyopatolojilerini, beslenme ve egzersiz fizyolojilerini, hasta 
haklarını açıklar.

Hızmetlileri eğitir.
Hijyen, kötü alışkanlıklar, sağlıklı yaşam ve hastalara yaklaşım konularında seminerler 
düzenler.
Sistem fizyoloji ve fizyopatolojilerini, beslenme ve egzersiz fizyolojilerini, hasta 
haklarını açıklar.

Hastaları eğitici 
programlar düzenler.

Sistem fizyoloji ve 
fizyopatolojilerini, hücre 
genetiğini ve genetik geçişleri 
açıklar.

Halkı eğitici programlar 
düzenler. Sağlıklı kişileri eğitir.

Beslenme, egzersiz, sağlıklı cınsel yaşam, kötü alışkanlıklar ve hastalıklardan korunma 
yolları hakkında seminerler düzenler.
Beslenme, egzersiz, ergenlik ve üreme fizyolojilerini; sistem fizyoloji ve 
fizyopatolojilerini açıklar,
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Risk gruplarındaki kişileri 
eğitir.

Kötü alışkanlıkların etkileri ve kurtulma yolları, meslek hastalıkları ve korunma yolları, 
kalıtsal hastalıklar, gebelik ve çocuk bakımı, menapoz, sağlıklı yaşlanma konularında 
seminerler düzenler.
Sistem fizyoloji ve fizyopatolojilerini; hücre genetiğini ve genetik geçişleri; büyüme ve 
gelişim, beslenme, egzersiz, menapoz ve yaşlanma fizyolojierini açıklar.

İletişim Meslektaşları ile iletişim
Hasta ve hasta yakını ile 
iletişim
Yardımcı sağlık 
personeli ve laboratuar 
çalışanlarıyla iletişim
Eğitiminden sorumlu 
olduğu kişilerle olan 
iletişim

Lisans öğrencileriyle 
iletişim kurar.

Lisansüstü öğrencileriyle 
iletişim kurar.

İdari personel ile iletişim
Memurlarla iletişim 
kurar.
Hizmetlilerle iletişim 
kurar.

Yöneticiler ile iletişim
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