
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu 

Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde I. Dönem TUKMOS komisyonlarını oluşturmuştur. 15 Ocak 2010 
ile 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında bu komisyon marifetiyle yürütülen çalışmaların sonuçları bir öneri ve taslak niteliğinde olmak kaydı ile 
aşağıda bulunmaktadır. 
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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)	  

İmmünoloji	  alanında	  doktorası	  olan	  immünoloji,	  mikrobiyoloji	  veya	  enfeksiyon	  hastalıkları	  doçent	  
veya	  profesörleri;	  İmmünoloji	  alanında	  uzmanlığı	  olan	  immünoloji,	  mikrobiyoloji	  veya	  enfeksiyon	  
hastalıkları	  doçent	  veya	  profesörleri;	  
İmmünoloji	  alanında	  uzmanlığı	  olan	  immünoloji,	  mikrobiyoloji	  veya	  enfeksiyon	  hastalıkları	  şef	  veya	  
şef	  yardımcıları	  

Fiziksel	  	  

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

Araç	  ve	  Gereçler:	  

Akım	  sitometre	  

ELISA	  okuyucu	  ve	  yıkayıcı	  

En	  az	  2	  etüv,	  biri	  CO2’li	  olmalı	  

Işık	  mikroskobu	  (dual	  başlıklı)	  
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İnverted	  ışık	  mikroskop	  

Floresan	  mikroskop	  (Anabilim	  dalı	  veya	  başka	  bir	  laboratuvar	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Derin	  dondurucu	  -‐20oC	  

Derin	  dondurucu	  -‐80oC	  

2	  adet	  buzdolabı	  	  

Hassas	  terazi	  (Anabilim	  dalı	  veya	  başka	  bir	  laboratuvar	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Güvenlik	  kabini	  (Klas	  2b)	  

Soğutmalı	  Santrifüj	  (Anabilim	  dalı	  veya	  başka	  bir	  laboratuvar	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Mikrosantrifüj	  

Otoklav	  (Anabilim	  dalı	  veya	  başka	  bir	  birim	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Kuru	  sterilizatör	  (Anabilim	  dalı	  veya	  başka	  bir	  birim	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Su	  banyosu	  

pH	  metre	  	  

Çok	  kanallı	  otomatik	  pipet	  seti	  

Otomatik	  pipet	  seti	  

Vorteks	  

Manyetik	  karıştırıcı	  

Moleküler	  tanı	  sistemleri	  	  (Nükleik	  asit	  amplifikasyon	  sistem(ler)i,	  jel	  elektroforez	  sistemleri,	  jel	  
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görüntüleme	  sistemi)	  

İmmün	  Elektroforez	  Sistemleri	  	  

Kesintisiz	  güç	  kaynağı	  (sabit	  sıcaklıkların	  sağlanması	  gereken	  cihazların	  kesintisiz	  çalışmasını	  
sağlayacak	  yeterlilikte)	  	  

Donanım:	  

Genel	  laboratuvar	  	  

Hücre	  kültür	  odası	  	  

Karanlık	  mikroskopi	  odası	  	  

Nükleik	  asit	  izolasyon	  alanı	  	  

PCR	  amplifikasyon	  alanı	  	  

Sekreter	  odası	  (Anabilim	  dalı	  veya	  başka	  bir	  birim	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Toplantı	  odası	  (Anabilim	  dalı	  veya	  başka	  bir	  birim	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Dinlenme	  odası	  (Anabilim	  dalı	  veya	  başka	  bir	  birim	  ile	  ortak	  kullanımlı	  olabilir)	  

Doktor	  odası	  	  

Portföy	  	  

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

İmmünoloji	  uzmanlık	  eğitiminin	  verileceği	  kurumda,	  hematoloji,	  onkoloji,	  enfeksiyon	  hastalıkları,	  
romatoloji,	  alerji	  ile	  transplantasyon	  ünitesi	  bulunmalıdır.	  Transplantasyon	  ünitesi	  bulunmayan	  
kurumlarda	  en	  yakın	  ruhsatlı	  transplantasyon	  merkezinde	  en	  az	  4	  ay	  olmak	  kaydıyla	  görevlendirme	  
yapılmalıdır.	  

Örnek	  bazında	  hastalık	  çeşitliliği	  ve	  test	  sayıları:	  
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Hematolojik	  maligniteler	  	  

- Lösemi	  panelleri	  (en	  az	  50)	  

- Lenfoma	  panellleri	  (en	  az	  50)	  

- İmmün	  elektroforez	  (en	  az	  50)	  

İmmün	  yetmezlikler	  ve	  Enfeksiyon	  Hastalıkları	  

- İmmün	  yetmezlik	  panelleri	  (en	  az	  50)	  

- NBT	  (en	  az	  50)	  

- Kemotaksis	  testleri	  (en	  az	  20	  )	  

- Fagositoz	  testleri	  (en	  az	  20)	  

- Oksidatif	  patlama	  (en	  az	  20)	  

- Kompleman	  bileşenlerinin	  ölçümü	  (en	  az	  50)	  

- Absolüt	  CD4	  sayısı	  (en	  az	  50)	  

- Hücre	  proliferasyonu	  (en	  az	  10)	  

- Sitotoksisite	  testleri	  (en	  az	  10)	  

Otoimmün	  ve	  otoinflamatuvar	  hastalıklar	  

- IFA	  ile	  otoantikorların	  değerlendirilmesi	  (en	  az	  1000)	  

- Diğer	  metodlarla	  ile	  otoantikorların	  değerlendirilmesi	  (en	  az	  1000)	  
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Alerjik	  hastalıklar	  

- Spesifik	  IgE’lerin	  belirlenme	  testtleri	  (en	  az	  50)	  

Transplantasyon	  olguları	  

- Serolojik	  doku	  tiplendirme	  testleri	  (en	  az	  10)	  

- Moleküler	  doku	  tiplendirme	  testleri	  (en	  az	  200)	  

- Lenfosit	  cross	  match	  testleri	  (en	  az	  200)	  

- Panel	  reaktif	  antikor	  tarama	  testleri	  (en	  az	  100)	  

- Panel	  reaktif	  antikor	  tanımlama	  testleri	  (en	  az	  500)	  

- Manyetik	  boncuklarla	  hücre	  ayırımı	  (en	  az	  10)	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

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
OLGU 
YÖNETİM 
GÖREVLERİ

Hasta materyali 
sürecini yönetir

Materyalin preanalitik 
dönemini yönetir Örneğin uygun alınmasını sağlar Uygun örneğin alım koşullarını açıklar

Örneğin uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılmasını sağlar
Örneğin laboratuvara hangi koşullarla ulaştırılmasının uygun olduğunu 
açıklar

Örneğin uygun saklanmasını sağlar Örneğin uygun olarak saklanma koşullarını açıklar
Test isteminin ve istem formunun uygunluğunu değerlendirir, 
uygunsuzluk veya tutarsızlık varsa ret eder

Test istemi ve istem formunun uygunluğu ile ilgili kabul ve ret kriterlerini 
açıklar

Test için uygun olmayan örnekleri ön değerlendirmeden geçirerek 
gerekirse ret eder Test için uygun olmayan örneklerin kabul ve ret kriterlerini açıklar
Yeni eklenen testlerle ilgili örnek kabul ve ret kriterlerini belirler Yeni eklenen testlerle ilgili örnek kabul ve ret kriterlerini belirler

Örneğin analitik 
dönemini yönetir Örneğin kayıdını ve laboratuvar girişini yapar

Örneğin kaydedilmesi ve laboratuvar girişinin yapılması ile ilgili hususları 
açıklar

Örneğin laboratuvar içindeki yönlendirilmesini organize eder
Örneğin laboratuvar içinde hangi birimlere yönlendirilmesi gerektiğini 
açıklar

Örneğin değerlendirilmesi için gerekli ve uygun laboratuvar 
yöntemlerine karar verir ve uygular

Örneğin değerlendirilmesi için gerekli ve uygun laboratuvar yöntemleri 
açıklar

Gerekli klinik bilgilere ulaşır ve kullanır Gerekli klinik bilgilere nasıl ulaşabileceğini açıklar
Ek incelemeler yapılması gerekiyorsa karar verir ve uygular Yapılması gereken ek incelemeleri açıklar
Sonucu değerlendirip kontrol ederek raporlar Sonucu nasıl değerlendirip kontrol edilerek raporlanacağını açıklar
Sonuç raporlarının ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar Sonuç raporlarının ilgili birimlere nasıl ulaştırılması gerektiğini açıklar

İmmün sistemin 
sıvısal bileşenlerini 
değerlendirir

Kompleman bileşenleri 
ve düzenleyicilerini 
saptar Total ve alternatif kompleman aktivitesini ölçer Total ve alternatif kompleman aktivitesi ölçüm yöntemlerini açıklar

Kompleman sisteminin aktivasyonu ve düzenlenmesi ile ilgili bileşenlerin 
eksiklikleriyle oluşan hastalıkları ilişkilendirir

Kompleman komponentlerinin farklı yöntemlerle ölçümünü 
yapar

Kompleman komponentlerinin ölçümü için kullanılabilecek farklı 
yöntemleri açıklar
Kompleman sisteminin aktivasyonu ve düzenlenmesi ile ilgili bileşenlerin 
eksiklikleriyle oluşan hastalıkları ilişkilendirir

Serum ve diğer vücut 
sıvılarındaki 
immünoglobulin 
düzeylerini saptar ve 
değerlendirir

İmmünoglobulin alt gruplarını ölçmek için uygun yöntemleri 
seçer ve uygular

İmmünoglobulin alt gruplarını ölçmek için kullanılabilecek yöntemleri 
açıklar
İmmünoglobulin alt grupları ile ilgili sapmaları hastalıklarla ilişkilendirir

İmmünelektroforez yöntemi ile kan, idrar ve BOS'ta poliklonal ve 
monoklonal antikor artışlarını saptar

İmmünelektroforez yöntemi ile kan, idrar ve BOS'ta poliklonal ve 
monoklonal antikor değişimlerini açıklar
Poliklonal ve monoklonal bantların hastalıklarla ilişkisini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İmmünelektroforez yöntemi ile kan, idrar ve BOS'ta poliklonal ve 
monoklonal antikor değişimlerini tanımlar

İmmünelektroforez yöntemi ile kan, idrar ve BOS'ta antikor hafif 
zincir varlığını saptar

İmmünelektroforez yöntemi ile kan, idrar ve BOS'ta antikor hafif zincir 
değişimlerini açıklar
Poliklonal ve monoklonal bantların hastalıklarla ilişkisini açıklar
İmmünelektroforez yöntemi ile kan, idrar ve BOS'ta antikor hafif zincir 
değişimlerini inceler

Spesifik immünitenin 
sıvısal bileşenlerini saptar 
ve değerlendirir

Hastalıkların tanısında kullanılan indirekt tanı testlerini (seroloji, 
ELISA..v.b.) seçer ve uygular

Hastalıkların tanısında kullanılabilecek indirekt tanı testlerini (seroloji, 
ELISA..v.b.) açıklar

Otoanikorların saptanması için uygun yöntemleri seçer ve 
uygular Otoanikorların saptanması için kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar

Otoantikorların otoimmün hastalıkların oluşumundaki ve seyrindeki rollerini 
açıklar
Hastalıklara özgül otoantikorları açıklar
Hastalıklara özgül otoantikorları inceler

Kriyoglobulinlerin ölçümü için uygun yöntemleri seçer ve 
uygular Kriyoglobulinlerin ölçümü için kullanılabilecek yöntemleri açıklar

Kriyoglobulinlerle hastalıkları ilişkilendirir
Alerjik hastalıklarla ilgili 
testleri seçer, yapar ve 
değerlendirir

Spesifik IgE testleri için uygun test panel(ler)ini seçer, yapar ve 
değerlendirir

Spesifik IgE testleri için uygulanabilecek test yöntemleri ve panel(ler)ini 
açıklar
Aşırı duyarlılık reaksiyonları ile laboratuvar bulgularını ilişkilendirir
Spesifik IgE'leri inceler

İmmün sistemin 
hücresel ve 
moleküler 
bileşenlerini 
değerlendirir

İmmün sistem hücrelerini 
ayırır ve kültürünü yapar

Periferik kandan ve diğer vücut sıvılarından mononükleer 
hücreleri ayırmak için uygun yöntemi seçer ve uygular

Periferik kandan ve diğer vücut sıvılarından mononükleer hücreleri ayırmak 
için kullanılabilecek yöntemleri açıklar
Mononükleer hücrelerin yüzey belirteçlerini bilir
Periferik kandan ve diğer vücut sıvılarından mononükleer hücreleri ayırır

Nötrofil izolasyonu için uygun yöntemi seçer ve kullanır Nötrofil izolasyonu için kullanılabilecek yöntemleri açıklar
Nötrofillerin yüzey belirteçlerini bilir

Monosit izolasyonu için uygun yöntemi seçer ve kullanır Monosit izolasyonu için kullanılabilecek yöntemleri açıklar
Monositlerin yüzey belirteçlerini bilir

Manyetik boncuklarla belli hücre alt gruplarının pozitif veya 
negatif seçim ile izolasyonunu yapar

Manyetik boncuklarla belli hücre alt gruplarının pozitif veya negatif seçim 
ile izolasyonunu açıklar
İmmün hücrelerin yüzey belirteçlerini bilir
Belli hücre alt gruplarını manyetik boncuklarla pozitif veya negatif seçim ile 
ayırır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
FACS ile özgül hücre alt gruplarının izolasyonu hakkında bilgi 
sahibidir veya mümkünse uygular FACS ile özgül hücre alt gruplarının izolasyonunu açıklar

İmmün hücrelerin yüzey belirteçlerini bilir
İmmünolojik testlerde kullanılan primer hücrelerin veya hücre 
hatlarının kültürü ve pasajı için uygun yöntemleri seçer ve 
kullanır

İmmünolojik testlerde kullanılan primer hücrelerin veya hücre hatlarının 
kültürü ve pasajı için kullanılabilecek yöntemleri açıklar

Hücrelerin saklanmasını 
sağlar Hücre kültürleri için uygun besiyerlerini seçer ve kullanır

Farklı hücre kültürleri için seçilmesi gereken besiyerlerini ve içeriklerini 
açıklar

İmmün sistem hücrelerini dondurarak saklar ve gerektiğinde 
tekrar çözerek çoğaltır

İmmün sistem hücrelerini dondurarak saklanması ve gerektiğinde tekrar 
kültürde çoğaltılmasını açıklar

Hücre hatlarını dondurarak saklar ve gerektiğinde tekrar çözerek 
çoğaltır Hücre hatlarını dondurarak saklama ve çözerek çoğaltma yöntemini açıklar

İmmün sistem 
hücrelerinin alt gruplarını 
belirler ve değerlendirir

Akım sitometri yöntemini kullanarak doku, kan ve vücut 
sıvılarında immün sistem hücrelerini belirleyip değerlendirir

Akım sitometri yöntemi kullanarak doku, kan ve vücut sıvılarında immün 
sistem hücrelerinin belirlenmesini açıklar
Akım sitometrisinin çalışma prensiplerini açıklar
Akım sitometri yöntemiyle immün hücrelerin büyüklük ve granülaritesine 
göre dağılımını açıklar
Akım sitometri ile hedef moleküllerin görünür hale getirilmesi için 
kullanılan floresan maddeleri seçmeyi ve değerlendirmeyi açıklar
İzotip kavramını, kullanımını ve değerlendirmesini açıklar
Akım sitometri yöntemini kullanarak doku, kan ve vücut sıvılarında immün 
sistem hücrelerinin dağılımını gösterir

Akım sitometri yöntemini kullanarak lenfosit alt gruplarını saptar 
ve değerlendirir

Akım sitometri yöntemini kullanarak lenfosit alt gruplarının saptanmasını ve 
oranlanmasını açıklar
Akım sitometrisinin çalışma prensiplerini açıklar
Akım sitometri yöntemiyle immün hücrelerin büyüklük ve granülaritesine 
göre dağılımını açıklar
Akım sitometri ile hedef moleküllerin görünür hale getirilmesi için 
kullanılan floresan maddeleri seçmeyi ve değerlendirmeyi açıklar
İzotip kavramını, kullanımını ve değerlendirmesini açıklar
Akım sitometri yöntemini kullanarak lenfosit alt gruplarını tanımlar

Aktive lenfositleri akım sitometri yöntemini kullanarak saptar
Aktive lenfositlerin akım sitometri yöntemleri kullanılarak saptanmasını 
açıklar
Aktive lenfositlerin yüzey belirteçlerini bilir

Hücre içi belirteçleri ölçer Hücre içi belirteçleri ölçme yöntemlerini açıklar
İmmün fenotiplemede kullanılan hastalıklarla ilişkili hücre içi belirteçleri 
açıklar
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İmmün yetmezlik 
hastalıklarının 
laboratuvar testlerini 
yapar ve sonuçlarını 
değerlendirir

Belli başlı immün yetmezliklerin laboratuvar tanısı için gerekli 
bileşenleri içeren akım sitometri panellerini belirler ve kullanır

Belli başlı immün yetmezliklerin laboratuvar tanısı için gerekli bileşenleri 
içeren akım sitometri panellerinin belirlenmesini açıklar
İmmün yetmezlik alt gruplarını bilir ve immünfenotiplendirme sonuçları ile 
ilişkilendirilmesini açıklar
İmmün yetmezliklerin laboratuvar tanısı için gerekli bileşenleri içeren akım 
sitometri panellerini düzenler

Belli başlı immün yetmezliklerin laboratuvar tanısı için gerekli 
moleküler ve immünogenetik testleri belirler ve uygular

Belli başlı immün yetmezliklerin laboratuvar tanısı için kullanılabilecek 
moleküler ve immünogenetik testleri açıklar
immün yetmezlik alt gruplarını bilir ve moleküler testlerin sonuçları ile 
ilişkilendirilmesini açıklar

Lösemi, lenfoma ve diğer 
hematolojik ve 
immünolojik 
malignitelerin immün 
fenotiplendirmesini ve 
değerlendirmesini yapar

Akut ve kronik lösemilerin immün fenotiplendirmesi için uygun 
yöntemleri ve panelleri belirler ve kullanır

Akut ve kronik lösemilerin immün fenotiplendirmesi için kullanılabilecek 
yöntemleri açıklar
Hematopoetik sistem hücrelerinin ontogenezini bilir, akut ve kronik 
lösemilerle ilişkilendirir
Akut ve kronik lösemilerin immün fenotiplendirmesi için kullanılabilecek 
panelleri düzenler

Lenfomaların immün fenotiplendirmesi için uygun yöntemleri ve 
panelleri belirler, kullanır ve değerlendirir

Lenfomaların immün fenotiplendirmesi için kullanılabilecek yöntemleri 
açıklar
Lenfoid hücrelerin ontogenezini bilir ve lenfomalarla ilişkilendirir
Lenfomaların immün fenotiplendirmesi için uygun panelleri düzenler

Diğer hematolojik ve immünolojik malignitelerin immün 
fenotiplendirmesi için uygun yöntemleri ve panelleri belirler ve 
kullanır

Diğer hematolojik ve immünolojik malignitelerin immün fenotiplendirmesi 
için kullanılabilecek yöntemleri açıklar
Hematopoetik sistem hücrelerinin ontogenezini bilir, hematolojik ve 
immünolojik malignitelerle ilişkilendirir
Diğer hematolojik ve immünolojik malignitelerin immün fenotiplendirmesi 
için uygun panelleri düzenler

İmmün sistem 
hücrelerinin işlevlerini 
değerlendirmek için 
uygun yöntemleri belirler, 
kullanır ve değerlendirir NBT testini yapar ve değerlendirir NBT testinin ilkelerini ve uygulanışını açıklar

NBT testinin hangi hastalıkların tanısında kullanılabileceğini açıklar
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NBT testini hazırlar

Oksidatif patlama testlerini yapar ve değerlendirir Oksidatif patlama testlerinin ilkelerini ve uygulanışını açıklar
Oksidatif patlama testlerinin hangi hastalıkların tanısında kullanılabileceğini 
açıklar
Oksidatif patlama testlerini hazırlar

Fagositoz testlerini yapar ve değerlendirir Fagositoz testlerinin ilkelerini ve uygulanışını açıklar
Fagositoz testlerinin hangi hastalıkların tanısında kullanılabileceğini açıklar
Fagositoz testlerini hazırlar

Kemotaksis testlerini yapar ve değerlendirir Kemotaksis testlerinin ilkelerini ve uygulanışını açıklar
Kemotaksis testlerinin hangi hastalıkların tanısında kullanılabileceğini 
açıklar
Kemotaksis testlerini hazırlar

Lenfositlerin transformasyonu ve proliferasyonunu 
değerlendirmek için uygun yöntemleri seçer ve uygular

Lenfositlerin transformasyonu ve proliferasyonunu değerlendirmek için 
kullanılabilecek yöntemleri açıklar
Lenfositlerin transformasyonuna yol açan ve proliferasyon değişikliklerine 
neden olan durumları tanımlar
Lenfosit proliferasyon testlerini hazırlar

Antijene özgül lenfosit aktivasyonunu saptamak için uygun 
yöntemleri seçer, uygular ve değerlendirir

Antijene özgül lenfosit aktivasyonunu saptamak için kullanılabilecek 
yöntemleri açıklar
Hangi hastalıklarda antijene özgül lenfosit aktivasyon testlerinin yapılması 
gerektiğini açıklar

İmmün aracılı 
sitotoksisite testlerini 
yapar ve değerlendirir

Hücre ölümü tiplerini saptamaya yönelik uygun testleri seçer, 
uygular ve değerlendirir Hücre ölümü tiplerini saptamak için kullanılabilecek testleri açıklar
Mikroskopik yöntemlerle hücre ölümü tiplerini saptayabilir ve 
ayırt eder

Hücre ölümü tiplerini saptamak için kullanılabilecek mikroskopik 
yöntemleri açıklar

Hücresel sitotoksisitenin saptanması için uygun yöntemleri 
belirler ve kullanır Hücresel sitotoksisitenin saptanması için kullanılabilecek yöntemleri açıklar

Sitotoksik hücre tiplerini sınıflandırır
Farklı sitotoksisite mekanizmalarını tanımlar
Sitotoksisite testlerini hazırlar

Doku Tiplendirme 
ve organ nakli ile 
ilgili testleri seçer, 
uygular ve 
yorumlar

Serolojik ve moleküler 
(hücresel ve DNA 
temelli) yöntemlerle doku 
tiplendirme testlerini 
yapar, raporlar ve 
yorumlar

Serolojik ve moleküler (hücresel ve DNA temelli)yöntemlerle 
doku tiplendirme testlerinin yapılması, yorumlanması ve 
raporlanmasını açıklar

Serolojik ve moleküler yöntemlerle doku tiplendirme testlerinin ilkelerini 
bilir ve arasındaki farkları saptar
Örneğin niteliğine göre uygun test yöntemini seçer
Serolojik ve moleküler yöntemlerle elde edilen sonuçları çözümler
Serolojik doku tiplendirme testlerini hazırlar
Moleküler doku tiplendirme testlerini hazırlar
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Lenfosit cross-match için 
uygun yöntemi seçer ve 
uygular Lenfosit cross-match için kullanılabilecek yöntemleri açıklar Örneğin niteliğine göre uygun test yöntemini seçer

Lenfosit cross-match testinin değerlendirme kriterlerini açıklar ve diğer test 
sonuçlarıyla birlikte değerlendirir
Lenfosit cross-match testlerini hazırlar

Panel reaktif antikorların 
saptanması için uygun 
yöntemleri seçer ve 
uygular

Panel reaktif antikorların saptanması için kullanılabilecek 
yöntemleri açıklar Donöre özgül antikorları tanımlar

PRA sınıf I ve sınıf II tarama testlerini ve aralarındaki farkları tanımlar
PRA sınıf I ve sınıf II tanımlama testlerini değerlendirir
PRA sınıf I ve sınıf II tarama testlerini hazırlar
PRA sınıf I ve sınıf II tanımlama testlerini hazırlar

YÖNETİMSEL 
GÖREVLERİ Personeli yönetir

Personel görevlerini 
belirler, dağıtır ve izler

İdari personelin ve laboratuvar çalışanlarının görev tanımlarını 
yapar İdari personelin ve laboratuvar çalışanlarının görev tanımlarını açıklar
Kişi başına düşen iş yüküne göre görev dağılımlarını yapar Kişi başına düşen iş yüküne göre görev dağılımlarını düzenler
Personeli denetler ve verimliliklerini izler Personeli denetler ve verimliliklerini değerlendirir
Personel eğitimi yapar Personel eğitimini düzenler

Hizmet sürecini 
yönetir Hizmeti planlar İş akış planlarını yapar İş akış planlarını düzenler

Olağanüstü durumlarda laboratuvarı organize eder ve hizmetin 
aksamadan yürütülmesini sağlar

Olağanüstü durumlarda hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak için 
laboratuvarı düzenler

Test seçimi, satın alma ve 
saklama sürecini yönetir

Satın alınacak laboratuvar cihazlarının ve sarf malzemelerinin 
teknik şartnamelerini hazırlar ve buna uygun alımı gerçekleştirir Teknik şartnameleri hazırlar ve buna uygun alımı düzenler
İmmünolojide önem kazanan yeni teknikleri izler ve bunlara olan 
ihtiyacı, fiyat etkinliğini, personel gereksinimi ve çalışma 
koşullarına olan etkilerini değerlendirir İmmünolojide önem kazanan yeni teknikleri izler

Laboratuvar testlerini teknolojik yeniliklere göre güncellemek üzere hazırlar
Resmi yazışma yapar Kurallarına uygun olarak resmi yazışmaları düzenler
Laboratuvara gelen malzemelerin giriş-çıkış takibini yapar ve 
özelliğine uygun olarak depolanmalarını sağlar

Laboratuvara gelen malzemeleri niteliklerine göre sınıflandırılmasını ve 
depolanmalarını ayarlar
Laboratuvardaki sarf malzemelerinin kritik seviyelerini belirler ve izler

Laboratuvar testlerinin 
verimini denetler ve 
kaliteyi değerlendirir

Kullanılan testlerin verimlilik (Maliyet-etkinlik) analizlerini 
yapar Çalışılan ve tahakkuk edilen test sayılarını izler

Testlerin birim maliyet hesaplarını hazırlar
Laboratuvar test sonuçlarının istatiksel analizlerini periyodik 
olarak yapar Test sonuçlarını değerlendirmek üzere gereken istatiksel yöntemleri açıklar
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İstatistik analiz sonuçlarını yorumlar

Laboratuvar kalite yönetim ve akreditasyon sürecini yönetir Laboratuvar kalite yönetim ve akreditasyon kurallarını açıklar
Laboratuvar kalite yönetim ve akreditasyonu için kullanılacak prosedür, 
talimat ve formları hazırlar
Prosedür ve talimatların uygulanışını izler
Laboratuvar personelinin akreditasyon sürecine katılımını sağlamak için 
gerekli motivasyonu düzenler

Atık yönetimi sürecini yürütür Farklı atıkların yönetimini açıklar
Atık yönetimi prosedür ve talimatlarının uygulanışını izler
Atık yönetimi süreci ile ilgili prosedür, talimat ve formları hazırlar

Laboratuvar güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar Laboratuvar güvenlik tedbirlerini açıklar
Laboratuvar güvenliği ile ilgili prosedür, talimat ve formları düzenler
Laboratuvar güvenliği ile ilgili personel eğitimlerini düzenler
Laboratuvar güvenliği ile ilgili tatbikatları düzenler

Laboratuvar cihazlarını çalışma prensiplerine ve talimatlarına 
uygun olarak kullanır ve bakımlı halde tutar Laboratuvar cihazlarını çalışma talimatlarını hazırlar

Personelin cihaz kullanımı ile ilgili eğtimlerini düzenler
Cihazların personel tarafından uygun kullanıldığını izler
Cihaz kalibrasyon çizelgelerini hazırlar ve izler

Bilgiye ulaşır ve bilgiyi 
dağıtır Temel bilgisayar yazılım programlarını her alanda kullanır Temel bilgisayar yazılım programlarını açıklar

İmmünolojik verilerin değerlendirilmesinde kullanılan özel 
bilgisayar yazılımları ve istatistik programlarını kullanır

İmmünolojik verilerin değerlendirilmesinde kullanılan özel bilgisayar 
yazılımları ve istatistik programlarının çıktılarını değerlendirir

Laboratuvar bilgi yönetim sistemini kullanır Laboratuvar bilgi yönetim sistemini tanır
Hastane bilgi yönetim sistemini kullanır Hastane bilgi yönetim sistemini tanır

PROFESYONEL
LİKLE İLGİLİ 
GÖREVLERİ

Eğitim 
faaliyetlerine 
katılır

Birim içi eğitim 
faaliyetlerine katılır

Birimin seminer, demonstrasyon, olgu sunumu ve makale 
toplantılarına dinleyici olarak katılır

Seminer, demonstrasyon, olgu sunumu ve makale toplantılarından edindiği 
bilgileri yorumlar

Seminer sunar Kurallarına uygun olarak semineri sunmak üzere hazırlar
Bilimsel makaleler sunar Kurallarına uygun olarak makaleyi sunmak üzere hazırlar
Demonstrasyonlar yapar Kurallarına uygun olarak demonstrasyon hazırlar
Personelin meslek içi eğitim almasını sağlar Personelin meslek içi eğitim programlarına katılmasını düzenler

İmmünoloji ile ilgili 
bilimsel toplantılara 
katılır Poster sunumu hazırlar ve sunar Kurallarına uygun olarak poster sunmak üzere hazırlar

Sözlü sunum hazırlar ve sunar Kurallarına uygun olarak sözlü sunum hazırlar
Toplumu bilgilendirici ve eğitici aktivitelere katılır Toplumu bilgilendirici ve eğitici aktiviteleri hazırlar

İmmünoloji ile ilgili 
bilgilerini taze ve güncel 
tutar

İmmünoloji ile ilgili basılı ve elektronik kaynakları seçer ve 
edinilmesini sağlar İmmünoloji ile ilgili kaynağa ulaşır, izler ve değerlendirir
Kurslara ve çalıştaylara aktif olarak katılır Kurslar ve çalıştayları izler
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Bilimsel ve 
bürokratik 
yazışmaları yapar

Bilimsel ve bürokratik 
yazışmaları kurallarına 
uygun olarak hazırlar

Bilimsel yazılar 
yazar ve yayınlar

Bilimsel yazıları 
yayınlanmak üzere 
kurallarına uygun olarak 
hazırlar

Proje başvurusu ve 
bilimsel çaılşmaları yazar Bilimsel projelerin tasarımını ve başvurusunu yapar

Bilimsel projelerin tasarımını ve başvurusunu kurallarına uygun olarak 
hazırlar

Araştırma makalesi yazar ve yayın için gönderir Araştırma makalelerini yayınlanmak üzere kurallarına uygun olarak hazırlar
Derleme yazar ve yayın için gönderir Derlemeleri yayınlanmak üzere kurallarına uygun olarak hazırlar

Mesleki ve etik 
sorumluluk ve 
görevleri yerine 
getirir

Meslektaşları ve mesleki 
kurumlar ile uygun 
iletişim kurar İmmünoloji ve ilgili branşlardan meslektaşları ile iletişim kurar

İmmünoloji ile ilgili dernekleri farkındadır ve faaliyetlerini takip 
eder

Etik ve yasal süreç ve 
sorumluluklarını yerine 
getirir Hasta ve hasta yakınlarının haklarını gözetir Hasta ve hasta yakınlarının haklarını açıklar

Hasta ve hasta yakınlarının haklarının önemini işaret eder
Meslektaşlarının haklarını gözetir Meslektaşlarının haklarını açıklar

Meslektaşlarının haklarının önemini işaret eder
Mesleki yasal sorumluluk ve haklarını gözetir Mesleki yasal sorumluluk ve haklarını açıklar

Mesleki yasal sorumluluk ve haklarının önemini işaret eder
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