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1. GİRİŞ	  

Histoloji	  ve	  Embriyoloji	  bilim	  disiplinleri,	  temel	  tıp	  bilimlerinin	  ana	  konularındandır.	  Histoloji	  bilgisi,	  patolojinin	  temelini	  oluşturur.	  Bir	  hekimin	  
klinik	   çalışmalara	   başlamadan	   önce,	   hastalıkların	   temel	   biyolojik	  mekanizmalarını,	   insan	   gelişimini,	   gelişimsel	   bozuklukları	   anlayabilmek	   için	  
bilmesi	  gereken	  iki	  önemli	  konudur.	  

	  

Son	  yıllarda	  hızla	  gelişen	  ve	  değişen	  tıp,	  temel	  bilimlerin	  klinikle	  bağlantısını	  daha	  belirgin	  hale	  getirmiştir.	  Pek	  çok	  klinik	  tanı,	  histolojik	  bulgular	  
ile	   desteklenerek	   konabilmektedir.	   Yasal	   düzenlemeler	   çerçevesinde	   Histoloji	   ve	   Embriyoloji	   uzmanları	   üremeye	   yardımcı	   uygulama	  
laboratuarlarında,	   androloji	   laboratuarlarında	   embriyolog	   olarak	   çalışmaktadır.	   Kök	   hücre	  merkezlerinde,	   hücresel	   tedavilerde,	   kordon	   kanı	  
bankacılığında,	  biyomühendislik	  alanında,	  araştırma	  ve	  tedavi	  amaçlı	  yapay	  organların	  yapılmasında	  görev	  üstlenirler,	  gelişimsel	  anomaliler	  ile	  
ilgili	   olarak	   klinik	   tanı	   ve	   araştırma	   düzeyinde	   danışmanlık	   yaparlar.	   Histologlar	   tarafından	   tanımlanan	   elektron	   mikroskobu	   bulguları,	   bazı	  
hastalıklarda	  patolojik	  tanıyı	  önemli	  ölçüde	  destekler.	  

	  

Günümüzde	  bir	  Histoloji	  uzmanı	  akademik	  kariyerde	  ilerleyerek,	  hem	  bir	  yüksek	  öğretim	  kurumunda	  eğitim	  verebilmekte,	  hem	  de	  aldığı	  çok	  
yönlü	  eğitim	  ile	  gereken	  donanıma	  sahip	  olarak	  çeşitli	  laboratuar	  birimlerinde	  kliniğe	  destek	  hizmeti	  sunabilmektedir	  

	  
2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı:	  

Çekirdek	  Eğitim	  Müfredat	  programının	  temel	  amacı,	  kişiye	  ya	  da	  kuruma	  göre	  değil	  “evrensel”	  bilim	  kriterlerine	  göre	  ve	  Histoloji	  ve	  Embriyoloji	  
Bilim	  Disiplinin	  gereksinimlerine	  uygun,	  bilgi,	  beceri,	  tutum-‐davranış	  açısından	  yeterli,	  etik	  ve	  hukuksal	  değerlere	  saygılı	  uzman	  yetiştirmektir.	  

Uzmanlık	   eğitim	   programı,	   örgün	   olarak	   verilen	   ve	   deneyim	   kazanmaya	   yönelmiş	   bir	   öğrencilik	   dönemidir.	   Kuramsal	   bilginin	   nereden	  
edinileceğini	  öğretilmeli,	  beceri,	  ekip	  çalışması,	  iletişim,	  denetim	  gibi	  konular	  da	  müfredatta	  yer	  almalıdır.	  
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Bilgi	   donanımı	   ile	   eleştirel	   değerlendirme,	   problem	   çözme,	   iletişim	   kurma,	   yönetim	   becerileri	   kazandırmaya	   yönelik	   bütünleşik	   bir	   program	  
oluşturulması	  öncelikli	  hedefleri	  oluşturmaktadır	  

	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci:	  

Türk	  Histoloji	   ve	   Embriyoloji	   Derneği	   Yeterlik	   Kurulu	   bünyesinde,	   Eğitim	   Programlarını	   Geliştirme	   Komisyonu	   oluşturularak,	   uzmanlık	   eğitim	  
çekirdek	  müfredatı	   ve	   asistan	   karnesi	   çalışmaları	   Eylül	   2006	   tarihinde	   başlatılmıştır.	   Eğitim	   komisyonu	   tarafından	   hazırlanan	   asistan	   eğitim	  
karnesi	   ve	   eğitim	   standartları,	   eğitim	   üst	   kurulunda	   görüşülerek,	   tüm	   ana	   bilim	   dallarında	   uygulanması	   kararlaştırılmıştır.	   2009	   yılında	  
yayınlanmış	  olan	  Tıpta	  Uzmanlık	  Eğitimi	  Yönetmeliği	  (TUEY)	  doğrultusunda	  Sağlık	  Bakanlığının	  oluşturduğu	  Histoloji	  Embriyoloji	  uzmanlık	  eğitim	  
müfredat	   komisyonu	   ilk	   toplantısını	   15	  Ocak	   2010	   tarihinde	   gerçekleştirmiş	   ve	   daha	   önceki	   hazırlıkları	   da	   göz	   önüne	   alarak	   çekirdek	   eğitim	  
müfredatı	  oluşturma	  ve	  veri	  tabanına	  giriş	  çalışmalarını	  başlatmış,	  izleyen	  yıl	  içerisinde	  yeni	  toplantılarla	  yeniden	  değerlendirmeler	  yapılmıştır.	  
21-‐22	  Temmuz	  2011	  tarihinde	  daha	  ileri	  aşamalara	  Sağlık	  Bakanlığının	  önerdiği	  veri	  tabanı	  doğrultusunda	  gerçekleştirilmiştir.	  	  

c. Müfredat	  Haritası:	  
	  

	  

UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	  

İLK	  6	  AYINDA	  

Uyum	  Dönemi*	  

Anatomi	  (1	  ay)	  

Genel	  Histoloji	  (Hücre	  ve	  Dokular)	  

Genel	  Embriyoloji	  

Işık	  Mikroskopi	  Teknikleri	  -‐	  Özel	  Boyama	  
Teknikleri	  

Temel	  Stereolojik	  Teknikler	  

UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	   Özel	  Histoloji	  (Organlar)	   Biyokimya	  (1	  ay)	  
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İKİNCİ	  6	  AYINDA	   Özel	  Embriyoloji	  (Organların	  Gelişimi)	   	  

Deneysel	  Bir	  Çalışmanın	  Plânlanması	  

UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	  

ÜÇÜNCÜ	  6	  AYINDA	  

	  

Elektron	  Mikroskop	  Teknikleri	  

Patoloji	  (1	  ay)	  
Hücre	  Kültürü	  Tekniklerinin	  Temelleri	  

Androloji	  Laboratuar	  Tekniklerinin	  Temelleri	  	  

İmmünohistokimya	  Teknikleri	  

UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	  

DÖRDÜNCÜ	  6	  AYINDA	  

	  

Biyomedikal	  İstatistik	  Yöntemleri	  

	  
Bilimsel	  bir	  Çalışmanın	  Yazılması	  ve	  
Yayınlanması	  

Yardımlı	  Üreme	  Tekniklerin	  Temelleri	  

UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	  

BEŞİNCİ	  6	  AYINDA	  

	  

Tez	  	  
UYTE	  (3ay)	  **	  

UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	  

ALTINCI	  6	  AYINDA	  

	  

Tez	   	  

	  
*	  Histoloji	  ve	  Embriyoloji	  Anabilim	  Dalına	  Adaptasyon	  Döneminin	  İçeriği	  Aşağıda	  Karne	  Bölümünde	  sunulmuştur.	  
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**	  NOT:	  Uzmanlık	  eğitiminin	  5	  ya	  da	  6.	  yarı	  yılında	  daha	  önce	  almış	  olduğu	  temel	  eğitimin	  üzerine	  3	  Ay	  süreli	  UYTE	  uygulama	  eğitimi	  
rotasyonu	  yapması	  önerilmektedir.	  
	  
	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  	  :	  	  
Tıpta	  Uzmanlık	  Sınavı	  çerçevesinde	  gerçekleştirilir.	  

ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  
e. Asistanlık	  Süresi	  

3	  yıl	  (önerilen	  4	  yıl)	  
f. Yan	  Dallar	  

Yok	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
KEYS	  veritabanında	  yer	  almaktadır.	  
	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

1. Tedavi	  amaçlı	  hücre	  manipülasyon	  ve	  hazırlık	  laboratuarı	  yönetir	  

2. Çeşitli	  klinik	  dallarıyla	  işbirliği	  kurarak	  histolojik	  inceleme	  yöntemlerini	  kullanarak	  tanıya	  destek	  hizmeti	  verir	  

3. Çeşitli	  klinik	  dallarıyla	  işbirliği	  kurarak	  stereolojik	  inceleme	  yöntemlerini	  kullanarak	  tanıya	  ve	  araştırmaya	  destek	  hizmeti	  verir	  

4. Prenatal	  ve	  perinatal	  tanı	  ünitelerinin	  çalışmalarında	  multidisipliner	  destek	  hizmeti	  verir.	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

Mikroskop	  başı	  eğitim	  
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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  

	  
c. Portföy	  

	  
	  

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

En	  az	  1	  doçent	  olmak	  üzere	  toplam	  3	  öğretim	  üyesi	  	  

Fiziksel	  	  

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

1	  ışık	  mikroskop	  laboratuarı	  (iklimlendirilmiş)	  	  
Çeker	  ocak	  
Biyogüvenlik	  altyapısı	  
Bilgiye	  rahat	  ulaşılabilecek	  altyapı	  (Bilgisayar,	  internet)	  
Öğretim	  elemanları	  için	  çalışma	  odaları	  
Etüv	  
Mikrotom	  
Jelatin	  Havuzu	  
Hassas	  terazi	  
Buzdolabı	  
Derin	  dondurucu	  
Isıtıcı	  tabla	  (Hot	  plate)	  
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pH	  metre	  
Manyetik	  karıştırıcı	  ve	  solusyon	  için	  balıklar	  
Mikropipetler	  
Çalkalayıcı	  
Vorteks	  
Stereomikroskop	  
Araştırma	  Mikroskobu	  (görüntüleme	  eklentili)	  
	  

Portföy	  	  

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

Birimde	  ya	  da	  bölgede	  androloji,	  klinik	  embriyoloji	  (UYTE)	  ve	  
elektron	  mikroskop	  ünitesi	  altyapısı	  bulunmalı.	  	  

	  
	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  
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HİSTOLOJİ	  VE	  EMBRİYOLOJİ	  ANABİLİM	  DALI	  

	  

	  

	  

UZMANLIK	  EĞİTİMİ	  KARNESİ	  
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Başkan	  

	  

	   	  

Üye	  

	  

	   	  

Üye	  
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Üye	  

	  

	   	  

Üye	  

	  

	   	  

Üye	  

	  

	   	  

Uzmanlık	  Öğrencisi	  Danışmanı	  
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UZMANLIK	  ÖĞRENCİSİ	  ÖZGEÇMİŞİ	  

	  

Fotoğraf	  

ADI	  SOYADI	   	  

BABA	  ADI	   	  

TC	  KİMLİK	  NOSU	   	  

DOĞUM	  YERİ	  VE	  YILI	   	  

SİCİL	  NO	   	  

MEDENİ	  HALİ	   	  

ASKERLİK	  DURUMU	   	  

MEZUN	  OLDUĞU	  LİSE	   	  

BİTİRDİĞİ	  TIP	  FAKÜLTESİ	  VE	  
YILI	  

	  

MEZUNİYET	  SONRASI	  
ÇALIŞTIĞI	  KURUMLAR	   	  
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ALDIĞI	  TUS	  PUANI	   	  

BİLDİĞİ	  YABANCI	  DİL	  (KPDS,	  
UDS,	  TOEL	  ve	  DERECESİ)	   	  

UZMANLIK	  EĞİTİMİNE	  
BAŞLAMA	  TARİHİ	   	  

	  

Adaptasyon	  Döneminden	  Sorumlu	  Öğretim	  Üyesi/Üyeleri:	  	  

	  

Histoloji	  ve	  Embriyoloji	  Anabilim	  Dalına	  Adaptasyon	  Döneminin	  İçeriği:	  

• Uzmanlık	  öğrencisine	  uzmanlık	  eğitim	  müfredatının	  içeriği,	  kapsamı,	  temel	  hedefleri,	  gerekleri	  ve	  yeterliliği	  hakkında	  bilgilendirme,	  
uzmanlık	  eğitimi	  karnesinin	  verilmesinin	  önemi	  ve	  kullanımı	  

• Anabilim	  Dalı	  laboratuvarlarının	  tanıtımı,	  kullanım	  ilkeleri,	  güvenlik	  kuralları	  ve	  önlemleri.	  

• Laboratuvarlardaki	  araç	  ve	  gereçlerin	  kullanımı	  ile	  ilgili	  kuramsal	  ve	  uygulamalı	  bilgi	  verilmesi.	  Bölüm	  içinde	  laboratuvar	  rotasyonu	  
uygulamasının	  işlerliği.	  

• Deney	  hayvanları	  laboratuarı	  hakkında	  bilgilendirme,	  konu	  ile	  ilgili	  kursa	  katılımın	  organizasyonu.	  

• Cam	  eşya	  temizliği,	  laboratuar	  düzeni,	  yıkama	  solüsyonları,	  kimyasal	  depo	  pratiği	  hakkında	  eğitim	  

• Öğrenci	  pratiklerinde	  uygulanan	  sistem,	  mekan	  ve	  işleyiş	  ile	  pratik	  hazırlığı	  eğitimi	  

• Anabilim	  Dalı	  ile	  ilişkili	  diğer	  anabilim	  dalı	  ve	  bilim	  dallarının	  tanıtımı	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Histoloji ve Embriyoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 14/41 15/50



	  

15	  

15	  

	  

	  

	  

	  

ÇEKİRDEK	  EĞİTİM	  MÜFREDATININ	  İÇERİĞİ	  

	  

	  

A)	  KURAMSAL	  DERSLER	  

DERSİN	  ADI	   ZAMANI	  

	  

Genel	  Histoloji	  (Hücre	  ve	  Dokular)	  

UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	  	  

İLK	  6	  AYINDA	  

Genel	  Embriyoloji	  

Işık	  Mikroskopi	  Teknikleri	  -‐	  Özel	  Boyama	  
Teknikleri	  

Özel	  Histoloji	  (Organlar)	  
UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	  	  

İKİNCİ	  6	  AYINDA	  
Özel	  Embriyoloji	  (Organların	  Gelişimi)	  

Deneysel	  bir	  Çalışmanın	  Plânlanması	  

Elektron	  Mikroskop	  Teknikleri	   UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	  	  
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Hücre	  Kültürü	  Tekniklerinin	  Temelleri	   ÜÇÜNCÜ	  6	  AYINDA	  

İmmünohistokimya	  Teknikleri	  

Biyomedikal	  İstatistik	  Yöntemleri	  

UZMANLIK	  EĞİTİM	  SÜRESİNİN	  	  

DÖRDÜNCÜ	  6	  AYINDA	  

Bilimsel	  bir	  Çalışmanın	  Yazılması	  ve	  
Yayınlanması	  

Yardımlı	  Üreme	  Tekniklerin	  Temelleri	  
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B)	  LABORATUVAR	  UYGULAMALARI	  

DERSİN	  ADI	   ZAMANI	  

Işık	  Mikroskopi	  Laboratuarı	  Uygulamaları	  

*Hücre	  ve	  hücre	  içi	  elemanları	  belirleyen	  özel	  
boyama	  teknikleri,	  

*Bağ	  doku	  elemanlarını	  belirleyen	  özel	  ikili-‐
üçlü	  boyamalar,	  

*Sinir	  dokusu	  elemanların	  ve	  uzantılarını	  
belirleyen	  özel	  boyalar,	  

*Lenforetiküler	  ve	  hemopoietik	  doku	  
elemanlarını	  belirleyen	  özel	  boyalar,	  

*Sert	  dokuların	  elemanlarını	  belirleyen	  özel	  
boyalar	  
*Histofizyolojik	  temele	  dayalı	  özel	  
boyamalar.	  

1.	  YIL	  

Elektron	  Mikroskop	  Laboratuarı	  
Uygulamaları	  

*Biyolojik	  doku	  örneklerini	  hazırlama	  
yöntemleri	  (TEM	  ve	  SEM	  için	  ayrı	  ayrı)	  

*Elektronmikrografların	  yorumlanması	  	  

İmmünohistokimyasal	  Tekniklerin	  

2.	  YIL	  
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Uygulanması	  

	  

C)	  SEMİNER	  VE	  MAKALE	  SUNUMLARI	  

	  

SUNUMUN	  ADI	   ZAMANI	  

SEMİNER	  
Ilk	  6	  ay	  

MAKALE	  SUNUMU	  

SEMİNER	  
2.	  6	  ay	  	  

MAKALE	  SUNUMU	  

SEMİNER	  

TEZ	  PROJESİ	  SUNUMU	   3.	  6	  ay	  	  

MAKALE	  SUNUMU	  

SEMİNER(Tezle	  ilgili	  yaptığı	  
çalışmalar)	   4.	  6	  ay	  

MAKALE	  SUNUMU	  

SEMİNER(Tezle	  ilgili	  yaptığı	  çalışmalar)	   5.	  6	  ay	  
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MAKALE	  SUNUMU	  

SEMİNER(Tezle	  ilgili	  yaptığı	  çalışmalar)	   6.	  6	  ay	  
MAKALE	  SUNUMU	  
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D)	  PROJE/	  BİLİMSEL	  ARAŞTIRMAYA	  KATILIMI	  

	  

KONUMU	   ZAMANI	  

Katılımcı	   UZMANLIK	  EĞİTİMİNİN	  SONUNA	  KADAR	  
GERÇEKLEŞTİRİLMELİ	  

	  

E)	  KONGRE	  VE/VEYA	  SEMPOZYUM	  KATILIMI	  

	  

KONGREDEKİ	  KONUMU	   ZAMANI	  

Kongre	  veya	  Sempozyum	  Katılımı	  
Uzmanlık	  süresince	  en	  az	  iki	  

kongre/sempozyum/kursa	  katılmalı	  

Kongre	  veya	  Sempozyum	  Sunumu	  
Uzmanlık	  süresince	  en	  az	  bir	  poster/sözlü	  

sunum	  gerçekleştirmeli	  

	  

	  

GENİŞLETİLMİŞ	  EĞİTİM	  MÜFREDATI	  KAPSAMINDA	  ÖNERİLEN	  ROTASYONLAR	  

	  

ROTASYON	   ZAMANI	  
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Biyokimya	  ABD	  en	  çok	  1	  ay	  

(çözelti	  hazırlanması-‐aletsel	  analiz	  dersi	  almalı)	  

Anabilim	  dalı	  akademik	  kurulu	  tarafından	  
belirlenir.	  

Patoloji	  ABD	  1	  ay	  

(genel	  patoloji)	  

İleri	  araştırma	  teknikleri	  	  

(Süre	  seçilen	  tekniğe	  ya	  da	  tekniklere	  uygun	  
olmalı.)	  	  

Yardımlı	  üreme	  teknikleri	  	  

6	  ay	  
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KURAMSAL	  DERSLER	  	  

Eğitim	  Dönemi	   	   :	  	  	  	  

DERSİN	  ADI	  	   SONUÇ	   TARİH	   ÖĞRETİM	  ÜYESİNİN	  	  
İMZASI	  
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ANA	  BİLİM	  DALI	  BAŞKANI	  ONAYI:	  	  

TARİH:	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

LABORATUVAR	  UYGULAMALARI	  	  
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Uygulamanın	  Adı	   	   :	  Işık	  Mikroskopi	  Laboratuvar	  Uygulamaları	  

	  Eğitim	  Dönemi	   	   :	  	  
	  

DEĞERLENDİRME	  	  
	  

Değerlendirme	  ölçeği	  :	  (0)	  yapılmadı,	  (1)	  yetersiz,	  (2)	  geliştirilmesi	  gerekir,	  (3)	  yardımlı	  
yapabilir,	  (4)	  kendi	  başına	  uygulayabilir.	  
	  

Uygulama	   Tarih	   Uygulama	  sayısı	  
Değerlendirme	  

Sonucu	  
Öğretim	  Üyesi	  

imzası	  

SOLÜSYON	  

HAZIRLAMA	  

	   	   	   	  

DENEY	  HAYVANI	  

DISEKSIYONU	  

	   	   	   	  

FIKSASYON	   	   	   	   	  

DOKU	  TAKIBI	   	   	   	   	  

BLOK	  HAZIRLAMA	   	   	   	   	  

KESIT	  ALMA	   	   	   	   	  

BOYAMALAR	  

Hücre	  ve	  hücre	  içi	  
elemanları	  belirleyen	  
özel	  boyamalar	  

	   	   	   	  

Bağ	  doku	  elemanlarını	  
belirleyen	  ikili	  ya	  da	  üçlü	  
boyamalar	  

	   	   	   	  

Sinir	  dokusu	  elemanları	  
ve	  uzantılarını	  
belirleyen	  boyamalar	  
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LABORATUVAR	  UYGULAMALARI	  	  
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Uygulamanın	  Adı	   	   :	  Elektron	  Mikroskopi	  Laboratuvar	  Uygulamaları	  

Eğitim	  Dönemi	   	   :	  	  

DEĞERLENDİRME	  	  
	  

Değerlendirme	  ölçeği	  :	  (0)	  yapılmadı,	  (1)	  yetersiz,	  (2)	  geliştirilmesi	  gerekir,	  (3)	  yardımlı	  
yapabilir,	  (4)	  kendi	  başına	  uygulayabilir.	  
	  

Uygulama	   Tarih	   Uygulama	  sayısı	  
Değerlendirme	  

Sonucu	  
Öğretim	  Üyesi	  

imzası	  

FİKSASYON	  	  

(SEM	  ve	  TEM	  için)	  

	   	   	   	  

DOKU	  TAKIBI	  

(SEM	  ve	  TEM	  için)	  

	  

	   	   	   	  

GÖMME	  

	  

	   	   	   	  

BIÇAK	  YAPIMI	  

	  

	  

	   	   	   	  

KESIT	  ALMA	  	  

	  

	  

	   	   	   	  

KONTRASTLAMA	  

	  

	   	   	   	  

GRID	  KAPLAMA	   	   	   	   	  
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TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Histoloji ve Embriyoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 27/41 28/50



	  

28	  

28	  

LABORATUVAR	  UYGULAMALARI	  	  
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Uygulamanın	  Adı	   	   :	  İmmunohistokimyasal	  Tekniklerin	  Uygulanması	  	  

Eğitim	  Dönemi	   	   :	  	  

DEĞERLENDİRME	  	  
	  

Değerlendirme	  ölçeği	  :	  (0)	  yapılmadı,	  (1)	  yetersiz,	  (2)	  geliştirilmesi	  gerekir,	  (3)	  yardımlı	  
yapabilir,	  (4)	  kendi	  başına	  uygulayabilir.	  
	  

Uygulama	   Tarih	   Uygulama	  sayısı	  
Değerlendirme	  

Sonucu	  
Öğretim	  Üyesi	  

imzası	  

İmmunohistokimya	  

tekniklerine	  yönelik	  	  

	  TAKIP	  

	  

	   	   	   	  

KESIT	  ALMA	  	  

	  

	  

	   	   	   	  

TEKNIĞIN	  

UYGULANMASI	  

	  

	   	   	   	  

MIKROSKOPTA	  

GÖRÜNTÜ	  

YORUMLAMA	  

	  

	   	   	   	  

FOTOĞRAF	  ÇEKIMI	  

VE	  BASIMI	  
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	  SEMİNER,	  MAKALE	  SUNUMU	  

Sunduğu	  Makale	  ya	  da	  Seminer	  Adı	   Tarih	   Sorumlu	  Öğretim	  Üyesi	  
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	  SUNUM	  DEĞERLENDİRME	  FORMU	  
	  
Sunum	  tarihi	   	   :	  
Sunum	  türü	   	   :	  	  
Sunumun	  konusu	   :	  	  
	  
Değerlendirme	  ölçeği	  :	  (0)	  yapılmadı,	  (1)	  yetersiz,	  (2)	  geliştirilmesi	  gerekir,	  (3)başarılı.	  

	  
	  

Sunum	  Sırasında	  Gözlenenler	   Değerlendirme	  
Etkili	  bir	  giriş	  	   	  
Sunumun	  amaçlarını	  açıklama	   	  
Görsel-‐işitsel	  araçları	  kullanma	  becerisi	   	  
Sesini	  ayarlama	   	  
Dinleyiciler	  ile	  göz	  teması	  kurma	   	  
Soruları	  yanıtlama	   	  
Sunum	  sırasındaki	  coşku	  ve	  heyecan	   	  
Sunum	  konusunun	  eğiticiliği	   	  
Dinleyicilerin	  ilgisini	  çekme	   	  
Konusuna	  hakim	  olma	   	  
Sunum	  süresini	  ayarlama	   	  
Sunumun	  sonunda	  etkili	  bir	  özet	  yapma	   	  

	  
Ek	  görüşler:	  	  
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Değerlendiren	  ...................................................	  __________________________________________________________________	  
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Bilimsel	  Çalışmaları	  	  
Yayınlar*	  

Başlık	  	   Yazarlar	   Türü	   Basıldığı	  Dergi	   Yayın	  Yılı	  
	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

Kongre/Sempozyum	  Katılımı*	  
Kongre/Sempozyum	  	   Sunumun	  Başlığı	   Sunum	  Türü	   Tarih	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

Proje	  Katılımı	  
Projenin	  Adı	   Projedeki	  Görevi	   Destekleyen	  

Kuruluş	  	  
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*	  BELGELENMELİDİR.	  

Anabilim	  Dalı	  Başkanı	  
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Öğrenci	  Eğitimine	  Katkı	  ve	  Katılım	  
	  

Eğitimin	  Türü	  	  
Katkı	  ya	  da	  
Katılımın	  
Tanımı	  

Gözlemci	  	  
öğretim	  üyesi	   Tarih	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  

Katıldığı	  Kurslar	  ve	  Eğitim	  Programları	  

	  
Kurs/Eğitim	  Programının	  Adı	   Düzenleyenler	   Tarih	   Katılım	  Türü	  
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37	  

37	  

(Eğitici,eğitici	  
yardımcısı,	  aktif	  

katılımcı,	  gözlemci)	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  
	  

Genişletilmiş	  Eğitim	  Müfredatı	  Kapsamında	  Önerilen	  	  Rotasyonlar	  

	  
Rotasyon	  Yapılan	  Yer	  
	  

	  

Birim	  Sorumlusu	  	  
	  

	  

Birim	  Eğitiminden	  Sorumlu	  
uzman/öğretim	  üyesi	  

	  

Rotasyon	  Başlangıç	  ve	  Bitiş	  tarihleri	   	  
Varsa	  Sunduğu	  Makale	  Seminer	  Ve	  
Tarihi	  

	  

Varsa	  Rotasyon	  süresince	  katkıda	   	  
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38	  

38	  

bulunulan	  araştırma	  /	  çalışma(lar)	  
Rotasyonun	  Birim	  Sorumlusu	  
Tarafından	  Onayı	  
	  

	  

Rotasyonun	  Değerlendirilmesi	  
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39	  

39	  

UZMANLIK	  TEZİ	  KONUSU	  ÖNERİ	  FORMU	  

	  

Önerinin	  başlığı	  

Öneri	  Tarihi	  

	  

Tez	  Danışmanı:	   	  

Tezin	  Konusu	   (konunun	  dayandığı	   kaynak	  bilgiler	   ışığında	   irdelenmesi,	  hipotezin	  kurulmasi,	  
amacın	   belirtilmesi,	   kullanılacak	   yöntemin	   detaylandırılması,	   inceleme	   parametreleri,	  
beklentiler	  ve	  bilime	  katkısı.belirtilecek,	  kaynaklar	  eklenecek.):	  
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40	  

40	  

	  

	  

	  

	  

BİRİM	  SORUMLUSU	  KANAAT	  FORMU	  	  
	  

	  
DEĞERLENDİRMEYİ	  YAPAN	  

BİRİM	  
SORUMLUSU/SORUMLULARI	  	  

	  
DEĞERLENDİRME	  

SONUCU	  
(Not	  ve	  derecesi,	  
başarılı-‐başarısız.)	  

	  

	  
ANA	  BİLİM	  DALI	  
BAŞKANININ	  

ONAYI	  

İLK	  6	  AY	   	   	  
	  

	  

2.	  6	  AY	   	   	  
	  

	  

3.	  6	  AY	   	   	  
	  

	  

4.	  6	  AY	   	   	  
	  

	  

5.	  6	  AY	   	   	  
	  

	  

6.	  6	  AY	   	   	  
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41	  

41	  

	  
	   ANA	  BİLİM	  DALI	  BAŞKANININ	  ONAYI	  

	  
b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Eğitim

Ön lisans ve lisans düzeyinde 
insan histolojisi eğitimini 
kuramsal ve uygulama 
çerçevesinde yapar

Hücre, doku, organ ve 
sistemlerin histolojisini anlatır Kuramsal düzeyde hücre eğitimi verir Hücre yapısı ve histokimyasal özelliklerini açıklar

Hücre zarının yapısı ve işlevini sayar
Vezikül trafiğini açıklar
Sitozol ve organellerin yapı ve işlevlerini sıralar
Zarlı ve zarsız organelleri sıralayıp, yapılarını ve işlevlerini sıralar
Sitozolün bileşimini açıklar
İnklüzyonların yapı ve işlevlerini açıklar
İnklüzyonları sıralayıp, yapısal özelliklerini ve işlevlerini açıklar
Çekirdek ve çekirdekçiğin içeriğini ve morfolojisini açıklar
Çekirdek ve çekirdekçiğin işlevlerini açıklar
Hücre döngüsünü ve kontrol mekanizmalarını açıklar
Mitoz ve mayoz bölünmeyi farkları ile açıklar ve hücre farklanmasının 
aşamalarını söyler
Hücre ölüm çeşitlerini açıklayıp, mekanizmalarını tanımlar

Mikroskop altında hücre tiplerini ve bölümlerini ayırt 
eder Farklı hücre tiplerinin genel yapısal özelliklerini açıklar
Temel dokuların yapı ve işlevlerini karşılaştırır Temel dokuların isimlerini sıralar

Temel dokuların işlevlerini sıralar
Epitel dokusunu anlatır Epitel tiplerini sıralar

Örtü ve bez epitelin yapısını ve işlevlerini açıklar ve sınıflandırır.
Epitel hücrelerinin bağlantı birimlerini, yüzey özelleşmelerini ve bazal 
laminayı tanımlayıp, işlevlerini açıklar

Epitel tiplerini anlatır Epitel tiplerinin genel yapısal özelliklerini açıklar
Epitel tiplerini tanır Mikroskopta epitel tiplerini gösterir
Bağ dokularının tiplerini, yapısal özelliklerini ve 
işlevlerini anlatır

Özelleşmemiş bağ dokusunun hücre dışı matriks yapısını, işlevini ve 
bileşenlerini tanımlar

Özelleşmemiş bağ dokusu tipleri ve bileşenlerini tanır Mikroskopta bağ dokusu tiplerini, hücrelerini ve diğer bileşenlerini gösterir
Özelleşmiş bağ dokusu tiplerini tanır Özelleşmiş bağ dokusu tiplerini sıralar

Kıkırdak dokusu tiplerini, yapısını ve işlevini açıklar
Kemik dokusu tiplerini, yapısını ve işlevini açıklayabilir
Kemik yapımı ve onarımını mekanizmalarıyla açıklar

Kemik ve kıkırdak dokusu tiplerini tanır
Sert kemik dokusunu ışık mikroskobu ile incelemek üzere gereken teknikleri 
sıralar
Mikroskopta kemik ve kıkırdak dokusunu gösterir ve tiplerini söyler

Kas dokusunun tiplerini, yapısını ve işlevlerini anlatır Kas dokusu tiplerini sıralar
Kas dokusunun yapı özelliklerini ve işlevlerini açıklar

Kas dokusu tiplerini ve hücrelerini tanır Mikroskopta kas dokusu tiplerini ve hücrelerini göstererek açıklar

Sinir dokusunun yapısını anlatır
Temel sinir dokusu tiplerini, yapısal düzenlenmesini, bunlara özgü hücrelerini 
ve işlevlerini sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Sinir dokusu hücrelerini ve bileşenlerini tanır
Sinir dokusundaki özel yapıları göstermeye yönelik histolojik teknikleri 
sıralar
Mikroskopta sinir dokusu hücrelerini ve bileşenlerini gösterir

Yapısal ve işlevsel niteliklerine göre sistemleri tasnif 
eder İnsan vücudunda bulunan sistemlerin isimlerini sıralar

İnsan vücudunda bulunan sistemlerin işlevlerini açıklar
Kalp ve damar sistemlerini anlatır Kalp ve damar sistemi bileşenlerini sıralar

Kalbin histolojisini tanımlar
Damar tiplerini, yapı ve işlevlerini ve damarlanma mekanizmalarını açıklar

Hematopoietik sistem bileşenlerini anlatır
Kan hücrelerinin yapı ve işlevlerini mekanizmalarıyla söyler ve kan yapımını 
açıklar

Kalp damar sistemi bileşenlerini tanır
Mikroskopta kalp damar sistemini oluşturan organların bileşenlerini gösterir 
ve kan hücrelerini ayırt eder

Bağışıklık sistemini oluşturan yapıları ve işlevlerini 
anlatır

Bağışıklık sistemindeki organları ve hücreleri tanımlar, bağışıklık 
mekanizmalarını açıklar

Bağışıklık sistemindeki hücre ve organları tanır Mikroskopta bağışıklık sistemindeki organları ve hücreleri gösterir
Sindirim sisteminin yapısal özelliklerini anlatır Sindirim sisteminin bölümlerini, yapı ve işlevlerini açıklar

Sindirim sisteminin büyük bezlerinin (karaciğer, safraka kesesi, pankreas) 
yapı ve işlevlerini açıklar

Sindirim kanalının bölümlerini ve sistemin büyük 
bezlerini (karaciğer, safra kesesi, pankreas) tanır. Mikroskopta sindirim sistemindeki organları ve hücreleri ayırt eder.
Solunum sistemi bileşenlerini anlatır Solunum sistemindeki organların yapı ve işlevini sıralar
Solunum sistemindeki organları tanır Solunum sistemindeki organların yapı özelliklerini sıralar
Mikroskopta solunum sistemi bileşenlerini tanır Solunum yollarının yapısal özelliklerini açıklar

Akciğer parenkiminin yapısal özelliklerini sıralar
Üriner sistemdeki yapıları anlatır Böbreğin bölgelerine göre yapısal özelliklerini açıklar

Nefron yapısını ve epitelini açıklar
İdrar boşaltım yollarının yapısını ve epitelini açıklar

Üriner sistemdeki organları tanır Mikroskopta üriner sistem bileşenlerini gösterir
Endokrin sistemin yapısal özelliklerini anlatır Endokrin sistemindeki organların yapı ve işlevlerini sıralar

Endokrin sisteminin bileşenlerini tanır Mikroskopta endokrin sistemi oluşturan organları ve hücre gruplarını gösterir
Genital sistemin yapı bileşenlerini anlatır Erkek ve kadın genital sistemindeki organların yapı ve işlevlerini açıklar

Gametogenez basamaklarını ve hücrelerini doğru şekilde sıralar
Genital sistemi oluşturan organları ve hücre gruplarını 
tanır Mikroskopta genital sistemi oluşturan organları ve hücre gruplarını gösterir
Sinir sistemini anlatır Merkezi ve Periferik Sinir sistemindeki organların yapı ve işlevlerini sıralar
Merkezi ve Periferik Sinir sistemindeki organları ve 
yapıları tanır Mikroskopta sinir sistemi yapılarını ve hücrelerini gösterir
Deri bileşenleri ve eklerini anlatır Deri ve Eklerinin yapı ve işlevlerini sıralar
Deri ve eklerini tanır Mikroskopta deri ve eklerini gösterir
Duyu organlarının histolojisini anlatır Görme ve işitme organlarının isimlerini sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gözün tabakalarını, göz içi yapıları ve retina katmanlarını sıralar
Kulaktaki yapıları ve işlevlerini açıklar

Gözdeki ve kulaktaki yapılarını tanır Mikroskopta Göz ve Kulak bileşenlerini gösterir
İnsan embriyolojisi konusunda 
eğitim verir Genel Embriyoloji konularını anlatır Embriyoloji alanındaki genel kavramları açıklar

Embriyolojide kullanılan genel terimleri açıklar; indüksiyon, migrasyon ve 
dokuya özgü etkileşimleri mekanizmalarıyla tanımlar
Fertilizasyon öncesi süreci açıklar
Erkek ve dişi gamet gelişimini karşılaştırır yapı ve işlevlerini açıklar ve 
anomalileri tanımlar
Gelişimin ilk 2 haftası içindeki fertilizasyon ve implantasyon evrelerini 
açıklar
Gelişimin 3-8. haftaları arasında germ yapraklarının oluşumunu ve 
organogenezin başlamasını tanımlar
Amniyon, koryon, göbek kordonu ve fetal zarların ve sıvıların oluşumunu ve 
anomalilerini açıklar
Plasenta yapısı ve işlevlerini tanımlar
Fetal dönemde oluşan gelişmeleri açıklar
Çoklu gebelik oluşma biçimlerini sıralar
Gelişme anomalilerine yol açan teratojenleri ve etki mekanizmalarını 
tanımlar ve açıklar

Sistemlerin embriyolojisini anlatır Kardiyovasküler sistem gelişimini açıklar ve anomalilerini sıralar
Kalp ve damarların gelişmesini, anomalilerini ve kliniğini yorumlar
Bağışıklık sistemindeki organların gelişimini, anomalilerini tanımlar, 
kliniğini yorumlar
Sindirim sistemindeki organların gelişimini ve anomalilerini tanımlayıp, 
klinik yorumunu yapar
Solunum sistemindeki organların gelişimini, anomalilerini tanımlayıp, klinik 
yorumunu yapar
Üriner sistemdeki organların gelişim ve anomalilerini yorumlar
Endokrin sistemdeki organların gelişimini ve anomalilerini tanımlayıp, klinik 
yorumunu yapar
Genital sistemdeki organların gelişimini ve anomalilerini tanımlayıp, klinik 
yorumunu yapar
Sinir sistemindeki organların gelişimini gelişimini ve anomalilerini 
tanımlayıp, klinik yorumunu yapar
Deri ve eklerinin gelişimini ve anomalilerini tanımlayıp, klinik yorumunu 
yapar
Göz ve Kulak gelişimini ve anomalilerini tanımlayıp, klinik yorumunu yapar

Histoloji Laboratuar 
Tekniklerini Uygular Işık mikroskobu Laboratuar Tekniklerini Uygular Preparat hazırlama işlemlerininin basamaklarını sıralar

Doku örneği alınma yöntemlerini, tespit ortamlarını ve işlemlerini, doku 
takibi, bloklama ve kesit alma yöntemlerini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Temel histokimyasal boyama yöntemlerini tanımlar
Amaca yönelik tekli ve çoklu boyama yöntemlerini açıklar

İmmünhistokimyasal boyama yöntemlerini ve açıklar ve sonuçlarını yorumlar
Kullanılan mikroskopların basit çalışma ilkelerini sıralayıp, kullanım 
alanlarını açıklar
Amaca uygun yöntem ve araçları seçer ve preparatı görüntüler, 
yorumlayabilmeli

Elektron mikroskobu laboratuar yöntemlerini uygular Çalışma prensipleri ve doku hazırlama yöntemlerini açıklar
Doku örneği hazırlanması
Çalışma prensipleri, doku hazırlama basamaklarını tanımlayabilmeli
Doku örneği hazırlanması
Doku takibi ve gömme işlemlerini yürütebilmeli
Dokuların elektron mikroskobik ince yapısını ve farklı etkenlerle ortaya çıkan 
değişiklikleri tanımlayabilmeli

Kliniğe yardımcı laboratuvar 
tekniklerini tanır

Histolojide kullanılan diğer yardımcı yöntemlerini 
tanımlar

Hücre kültürü, Floresan in situ hibdridizasyon, otoradyografi, PCR, hücre 
işaretleme, doku mühendisliği, hücre manüpülasyonlarının mekanizmalarını 
ve kullanım alanlarını açıklar

Stereolojik yöntemleri tanır Amaca uygun stereolojik yöntemleri seçer Organ, yapı, hücre hacmi ölçüm yöntemlerini açıklar
Disektör hücre sayım tekniğini açıklar
Parçalama hücre sayım tekniğini açıklar
Sistematik rastgele örnekleme stratejisini açıklar

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji 
eğitimi verir

Üremeye Yardımcı Tekniklerle ilgili temel bilgileri ve 
yöntemleri anlatır

Erkek genital sisteminin anatomi, histoloji, embriyoloji ve fizyolojisini 
açıklar
Kadın genital sisteminin anatomi, histoloji, embriyoloji ve fizyolojisini 
açıklar
Fertilizasyon ve implantasyonu mekanizmalarıyla tanımlar
Erken dönem embriyo gelişiminin aşamalarını tanımlar
Üreme endokrinolojisini açıklar
ÜYTE Embriyoloji laboratuvarında gerekli aletlerin seçim ve düzenini 
açıklar
Embriyoloji laboratuvarlarında gerekli temizlik, aletlerin kalibrasyonu ve 
sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini söyler
Erkekten spermiyum elde edilmesi ve hazırlama yöntemlerini açıklar
Spermiyum morfolojisi, semen analizi ve spermiyogram değerlendirilmesini 
açıklar
Oosit toplama (OPU) sonrası ovosit çekirdek ve sitoplazmasının morfolojik 
değerlendirilmesi, konvansiyonel invitro fertilizasyon işlemlerini tanımlar
İnsan gamet ve embriyolarının invitro kültüründe kullanılan kültür 
ortamlarını ve seçim kriterlerini sıralar
Spermiyum, ovosit, embriyon kriyoprezervasyonu, ovaryum ve testis 
dokularının dondurulması işlemlerini söyler
İnvitro döllenmeyi etkileyen faktörler ve döllenme anomalilerini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Embriyo seçim kriterleri, transfer öncesi hazırlıkları açıklar
Mikroenjeksiyon (ICSI ) işlemini tanımlar
Preimplantasyon genetik tanı yöntemlerini açıklar
Embriyoloji laboratuvar güvenliği için gerekli şartları sıralar
ÜYTE uygulamalarında gebeliği arttırıcı stratejileri açıklar
Dünyada ve ülkemizde ÜYTE uygulamalarının tarihçesini söyler
Dünyada ve ülkemizde ÜYTE uygulamalarının etik ve yasal boyutlarını 
açıklar
Hastaların kaydı, istatistik analizi ve raporlamayı tanımlar

Araştırma
Bir araştırmaya katılır ya da 
planlar ve yürütür

Bilimsel çalışmanın hipotezini 
oluşturur
Konunun araştırılması için 
uygun model ya da yöntemin 
seçer

Geçerli ve yeterli deney- kontrol gruplarının 
oluşturulması

Geçerli istatistiksel yöntemleri seçer
Yönetimden ve etik 
kurullarından gerekli olan 
izinleri alır
Çalışmayı gerçekleştirir Çalışmaya kaynak ve uygun ortamı hazırlar
Çalışma için uygun olan 
istatistiksel yöntemi seçer
Bilimsel çalışmanın 
sonlandırır Destekli proje ise Kesin Raporu hazırlar

Araştırma sonuçlarını yayınlar 
ya da sunar

Uluslararası ve/veya Ulusal 
indekslere kayıtlı dergiler için 
yayın hazırlar Yayının gönderileceği dergiyi seçer

Çalışmanın dergi yazım kurallarına göre hazırlar ve 
gönderir

Uluslararası ya da Ulusal 
toplantılar için yazılı ve sözlü 
sunum hazırlar

Sunumun gerçekleştirileceği toplantı ve sunum 
biçimini seçer
Sunumu başvuru yapılacak hale getirir

Uluslararası ya da Ulusal 
Araştırma Destek Kurumları 
için Proje Başvuru Dosyası 
Hazırlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kliniğe Destek 
Laboratuvar 
Hizmetleri

Androloji Laboratuvarı 
yönetir

Seminal plazma 
değerlendirmesi yapar

Seminal plazma biyokimyasal verilerini klinik 
yönleriyle değerlendirir Seminal plazmanın normal fiziki özelliklerini tanımlar

Semenin biyokimyasal özelliklerini tanımlar,
Normalden sapma gösteren veriler için seminal plazma bileşenlerinin 
histolojik kaynağına göre patolojik açıklamalarını gerçekleştirir
Seminal plazmanın fiziki analizi için gerekli cihaz ve kimyasalları açıklar

Sperm analizi gerçekleştirir
Seminal plazma içerisindeki spermatozoa ve diğer 
hücre populasyon dağılımlarını değerlendirir

Seminal plazmadaki hücre özelliklerini analiz edeceği laboratuvar düzeneğini 
açıklar
Seminal plazma normal hücre populasyon özelliklerini açıklar

İntra Uterin İnseminasyon için 
Sperm Manipülasyonu 
gerçekleştirir

Tedavi amaçlı alınan seminal plazma örneğinde gerekli 
hücre temizlik ve saflaştırma işlemlerini uygular

Seminal plazmadan hedeflenen hücre saflaştırması için gerekli laboratuvar ve 
sarf özelliklerini açıklar
Tedavinin başarılı şekilde sonuçlandırılması amacıyla ilgili diğer birimlerle 
ekip çalışması önemini açıklar

Klinik Embriyoloji 
Laboratuvarı Yönetir

Klinik embriyoloji laboratuar 
hizmeti verir

Üremeye Yardımcı Tedavi amaçlı olarak dişi ve erkek 
gamet hücrelerinin in vitro fertilizasyon ve/veya 
mikroenjeksiyona hazırlar İnsan dişi ve erkek gamet hücrelerinin morfolojik kriterlerini açıklar.

Bu gamet hücrelerinin gerekli temizliklerinin gereklerini açıklar
İnseminasyon için gerekli manipülasyonları izah eder

Üremeye Yardımcı Tedavi amaçlı olarak 
mikroenjeksiyon işlemini yürütür.

Gamet hücrelerinin mikroenjeksiyon işlemi için hazırlığı, manipülatör 
mekanik ve optik ayarlarını ve enjeksiyon işlem özelliklerini açıklar

Üremeye Yardımcı Tedavi amaçlı olarak embriyonun 
kültüre alınması ve izlenmesi işlemlerini yürütür

Embriyo kültürü için medium, inkübatör ve gelişen oosit kalite 
değerlendirmesini açıklar

Gelişen embriyonun alıcı anne adayına katatere 
yüklenme işlemini uygular

Gelişen embriyoların, gebelik amaçlı seçimini, kataere hasarsız yüklenmesi 
ve embriyo transferi sonrası transferin ne kadar sağlıklı gerçekleştiğini izah 
eder.

İnsan embriyolojik gelişim anomalilerine yönelik 
danışmanlık hizmeti verir. İnsan embriyolojik gelişimi ve anomalilerini izah eder.

Patoloji bölümleriyle işbirliği 
kurarak elektron mikroskop 
bulgularını bildirerek tanıya 
destek hizmeti verir

Elektron mikroskobun 
patolojik tanıdaki yerini 
tanımlar

Böbrekteki glomerül patolojilerini elektron 
mikroskopta gösterir Glomerül yapısındaki bileşenleri elektron mikroskopta gösterir

Bazal membran kalınlığını değerlendirir
Bazal membranda lamina densanın durumunu ve görülebilecek birikimlerin 
konumunu değerlendirir
Viseral epitel hücrelerinin özelliklerini tanımlar
Mezangiyumu değerlendirir
Kapiler segmentlerin lümenini ve endotel özelliklerini değerlendirir

Bazı malign tümörlerin tipini ve farklılaşma 
belirteçlerini elektron mikroskobu ile ayırt eder Mezoteliyomanın hücre özelliklerini gösterir

X-histiyositoz tanısında Birbeck granüllerini gösterir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Primitif nöroektodermal tümör ile Ewing tümörü arasındaki farklılıkları 
açıklar
Sindirim sisteminde stromal ve otonom sinir tümörlerinin hücre özelliklerini 
tanımlar

Epidermolizis bülloza tiplerini elektron mikroskobu ile 
tanımlar

Bazal keratinositler, tonofilamanlar, hemidesmozomlar ve tutturucu liflerin 
durumunu değerlendirir

Birincil siliyer diskineziyi tanır
Aksonemi oluşturan çevresel ve merkezi mikrotübül çiftlerinin sayısını ve 
yapısını değerlendirir

Mesleki ve 
Akademik Gelişim Etkili sunum yapar

Bilişim araçlarını etkin 
biçimde kullanır
Öğrenim hedefine uygun 
ölçme değerlendirme 
yöntemlerini belirler ve 
uygular
İletişim becerilerini etkin 
olarak kullanır
Alanla ilgili literatür 
kaynaklarını belirler ve ulaşır
Alanla ilgili Uluslararası ve 
Ulusal toplantıları belirler ve 
katılır
Mesleki gelişimini belgeleyen 
kurum ve kuruluşlarla iletişim 
kurar

Hukuksal ve Etik 
Değerlendirme

Araştırmalarda ve Laboratuvar 
Hizmetlerinde Etik değerlere 
ve Hukuk kurallarına uyar

İnsan ya da hayvan etik 
kurullarına başvuru dosyası 
hazırlar

Hasta ve insan haklarını Uluslararası sözleşmeler ve 
ulusal düzenlemelere uygun olarak korur Uluslararası insan hakları sözleşmelerini ve ilgili ulusal düzenlemeleri sıralar
Aydınlatılmış Onam formu hazırlar ve alır Başvuru evraklarının önemli bölümlerini özellikleriyle açıklar

Aydınlatılmış Onam Formunun yasal düzenlenmelerle belirlenmiş 
bölümlerini açıklar
Onam gerektirmeyen durumları sıralar

Hasta yakınlarını uygulanacak 
laboratuvar incelemeleri 
hakkında bilgilendirir Hastanın bilgilendirme hakkında saygı gösterir

Araştırmalar ve Laboratuvar çalışmaları ile ilgili uygulamaları düzenleyen 
yasal kuruluşlar ve yönetmelikleri sıralar

Araştırma ve laboratuvar 
hzimetlerini düzenleyen yasal 
mevzuatın güncel durumunu 
izler

Yasal düzenleme kaynaklarını belirler ve mevzuata 
ulaşır

Alanı ilgilendiren yasal mevzuatın düzenlenmesinden sorumlu kurum ya da 
kuruluşları sıralar
Alanla ilgili yürürlükte olan mevzuatı ilişkili kurumlarla birlikte sıralar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Eğitim ve Yönetsel 
etkinliklerle ilgili 
çalışmalarında yasal 
düzenlemelere ve etik 
kurallara uyar

Yönetsel Histoloji Laboratuvarı Yönetir
Laboratuvar Donanımını 
Belirler Çeşitli uygulama alanlarına özgü cihazları saptar Rutin histokimyasal yöntemler için gerekli cihazları sayar

Elektron mikroskop doku takibi için gerekli cihazları özellikleriyle açıklar
Rutin immunohistokimyasal yöntemler için gerekli cihazları sayar

Uygun cihazlar için teknik şartname hazırlar Cihazların özelliklerini açıklar
Cihazların bakım-kalibrasyon özelliklerini sıralar
Kurumsal satın alma ve ihale şartlarını; ilgili yasal düzenlemeleri açıklar

Kullanılacak sarf 
malzemelerini ve miktarlarını 
saptar

Laboratuarda kullanılan sarf malzemesinin yıllık 
harcanan miktarlarını saptar

Laboratuvarda risk yönetimini 
yürütür

Bulunduğu çevre ile ilgili tüm riskleri belirler ve 
gerekli önlemleri uygular

Histolojide kullanılan kimyasal maddelerin tehlikelerini ve gerekli önlemleri 
açıklar
Risk taşıyan cihaz ve kimyasalların uyarı işaretleri ve etiketleme sistemini 
açıklar
Radyasyona karşı alınacak önlemleri sıralar
Tehlikeli maddelerin saklanmasına ilişkin mevzuatı ve kurumsal 
düzenlemeleri açıklar
Biyolojik risk faktörlerini ve alınacak önlemleri açıklar
Atık yönetimini yerel kurallara uygun olarak gerçekleştirir

Risk önceliklerini yönetime iletir ve izler Kurumun konuyla ilişkili yönetsel yapısını ve sorumluluklarını açıklar
Koruyucu araçların kullanılmasını ve ilk yardım 
müdahalelerini uygular Koruyucu araçların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar

İlk yardım koşullarını basamakları ile sıralar, önemini açıklar
Atık yönetimini yerel kurallara uygun olarak 
gerçekleştirir Atık türüne göre saklama ve ortadan kaldırma yollarını açıklar

Laboratuvarın standart 
koşullara uygunluğu ve 
akreditasyon ölçütlerinin 
yerine getirilmesi için çalışma 
yapar Akreditasyon sürecini yönetir Akreditasyon başvuru evrakını düzenler

Kalite güvencesinin sürekliliği ile ilgili basamakları açıklar
Kalite güvence sistemleri ve planlarını tanımlar
Uluslararası standartlara uygun kalite sistemi oluşturma ölçütlerini sıralar

Laboratuar Yönetimini yapar 
ve Yasal Mevzuatı Uygular Satın alma ihalelerine hazırlık yapar Satın alma ihalelerine hazırlık sürecini açıklar

Teknik şartname hazırlar Teknik şartname hazırlama işlemindeki adımları sıralar
Laboratuar işletme yönergelerini tanımlar ve uygular Laboratuar işletme yönergelerini değerlendirir
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