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Önsöz 

Tıpta uzmanlık eğitiminde, kendi uzmanlık alanında toplumun gereksinimlerine yetkin bir biçimde yanıt verebilecek bilgi ve beceri ile 

donanmış, etik davranış ve bilgi düzeyi yüksek, uluslararası kriterler göz önüne alınarak, ülke koşullarına uygun nitelikte uzmanlar yetiştirilmesi 

amaçlanmıştır.  Uzmanlık eğitimi, denetlenerek örgün biçimde verilen ve özellikle deneyim kazanmaya yönelik bir eğitim dönemidir.  

Uzmanlık eğitiminde, katılımcı ve bireyin gelişimini sağlayacak yöntemler uygulanmalıdır.  Pratik eğitim, teorik bilgilerden daha çok 

önemsenmeli, teorik bilginin nereden edinileceği öğretilmeli, laboratuar ve klinik becerileri yanı sıra, ekip çalışması, iletişim, denetim, eğitim ve 

öğretim becerileri gibi konularda eğitim programında yer almalıdır. Uzmanlık eğitiminde asistana sürekli eğitimin kendi sorumluluğu olduğu 

benimsetilmelidir.  
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1. GİRİŞ 

 

Klinik biyokimya, klinik bilgi ve patolojik mekanizmaların anlaşılması için analitik kimya, moleküler biyoloji  ve bilgi teknolojilerinden de 

yararlanan bir tıp disiplinidir.  Klinik biyokimya, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi dahil tanı, ayırıcı 

tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde; vücut sıvıları, dokular ve hücreleri biyokimyasal yöntemler ve organ fonksiyon testleri aracılığı ile 

incelenmesinde, testler in seçimi, uygulaması, sonuçların tıbbi yorumu, konsültasyonu ve laboratuar tanıyı da  içeren, tıbba ve kliniğe özgün 

bir laboratuar bilimi ve tıp laboratuar alanıdır.  

 

Eğitim temel ilkesi, kendi uzmanlık alanında yetkin bir biçimde görüş oluşturabilecek ve  bir laboratuarı yönetebilecek bilgi ve beceriye sahip 

uzmanların yetiştirilmesidir. 
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2. DAYANAK 

 

a. Müfredatın Amacı 

Bu müfredatın amacı, uzmanlık eğitiminin bilgi, beceri ve tutum başlıklarında tüm öğelerinin tanımlanması ve ülkede eğitim veren 

kurumlardaki standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmaktır 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

2010 yılının Ocak ayından itibaren yapılan çalışmalarla, Türkiye’deki tüm eğitim veren kurumların bilgi ilettiği mesleki derneklerin 

görüşleri de dikkate alınarak Müfredat ve Standart Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

 

c. Müfredat Haritası 

Tıbbi Biyokimya uzmanlık eğitimi çekirdek programın yanı sıra çeşitli dallarda rotasyonlar ile tamamlanır. Birinci yıl içinde temel 

laboratuar bilgi, teknik ve uygulamaları, laboratuar güvenliği, örnek toplama-analize hazırlama, idrar analizi, manuel 

spektrofotometrik analizler,  Acil Biyokimya, …  gibi temel uygulamaları gerçekleştirir. Aynı yıl zorunlu ‘Nükleer Tıp’ rotasyonunu 

gerçekleştirir. Birinci yılın sonunda tez konusu verilir. 

İkinci ve üçüncü  yıl rutin, klinik kimya,  hormon, koagülasyon, elektroforez, kan gazları, tam kan, HPLC, … gibi rutin laboratuar uygulamalarını 

gerçekleştirir. Zorunlu rotasyonlarını gerçekleştirir.  Dördüncü yıl;  rapor onayı, sonuç yorumu,  şartname hazırlanması, klinik konsültasyon 

aktivitelerini gerçekleştirir.   Sınav yönetmelik ve yönergesine uygun olarak tezini teslim eder. Tüm eğitim dönemi boyunca eğitsel etkinliklere 

(seminer, toplantı vb) katılır ve hazırlayarak sunar. Tüm eğitim dönemi boyunca nöbet ve icap nöbetlerini tutar. 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

e. Asistanlık Süresi 

Asistanlık süresi toplam altı ay süren rotasyonlarla birlikte dört yıldır.   

 

f. Yan Dallar 

 

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 
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4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
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6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

i. Üniversiteler: Tıpta uzmanlık  eğitimi almış, birisi Profesör veya  Doçent  olmak üzere asgari  3 yıllık uzman olan en az iki 

öğretim üyesi.  

ii. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri: Biri Şef veya Şef yardımcısı olmak üzere en az iki eğitim sorumlusu. 

b. Mekan ve Donanım Özellikleri 

i. Fizik Mekân:   Yataklı servisi mutlaka bulunmalı en az 200 hasta yatağı olmalıdır. Laboratuvarın  iç hastalıkları, çocuk 

sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum  gibi ana dallara hizmet vermelidir.  Çalışan sağlığı ve 

çalışılan testlerin kalitesi açısından laboratuarlar aydınlık ortamda ve uygun iklimlendirme alt yapısına sahip olmalıdır. 

Atıklar için gerekli donanıma sahip olmalıdır. Laboratuvarda 24 saat ve acil hizmet verilmelidir. Laboratuvar güvenliği için 

gerekli  donanım bulunmalıdır. Toplantı salonu, internet erişimli asistan odası, nöbet odası, bölüm kitaplığı olmalıdır.  

ii. Tıbbi Cihaz-Donanım: Spektrofotometre, ELISA, pH metre, çeker ocak, su banyosu, vorteks elektrroforez cihazı, hassas 

terazi ,santrifüj, mikroskop, saf su, deiyonize su cihazları,  rutin analiz için gerekli olan otomatik ölçüm cihazları.   

iii. Uzmanlık Öğrencisi: Yukarda belirtilen standartları sağlayan kurumlarda, her bir eğitim sorumlusuna  en fazla 4 uzmanlık 

öğrencisi bulunmalıdır. 

c. Portföy 

En az 4 ana klinik daldan ve acil biriminden muhtelif hastalar ve numunelerin ve testlerin eğitimin niteliğini sağlayacak çeşitlilikte 

ve sayıda olmalıdır. 
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Personel: Eğiticilerin dışında laboratuarda 24 saat hizmet verebilecek sayıda nitelikli teknisyen. 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

 

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 
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8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
analitik yöntemler
Temel Laboratuvar Bilgileri ve Laboratuvar 
Güvenliği Laboratuvarda kullanılan suların özellikleri Reaktif Derecesindeki Su

Reaktif Derecesindeki Suyun özelliklerini 
açıklayabilme

Reaktif derecesindeki su için NCCLS 
spesifikasyonlarını tanımlayabilme
Spesifikasyonları karşılayacak derecede saf 
su eldesi için saflaştırma işlemlerini birlikte 
kullanabilme

Reaktif Derecesindeki suyu hazırlayabilme
Distile su cihazının teknik özelliklerini 
açıklayabilme
Distile su elde edebilme
Deiyonize Su cihazının teknik özellikleri 
açıklayabilme ve kullanabilme
Deiyonize su elde edebilme
Ters Ozmoz su sistemlerinin özelliklerini 
açıklayabilme

Reaktif dercesindeki suyun kalitesi, 
kullanımı ve depolanmasını anlatabilme

Tip I, tip II ve tip III suyun kullanım 
yerlerini açıklayabilme
Su çeşitlerinin kalitesini, depolanıp 
depolanmayacağını ve depolanacaksa hangi 
şartlarda depolanacağını açıklayabilme

Reaktif derecesindeki suyun hazırlanması 
için spesifik sistemleri tanımlayabilme

Sistemleri kombine ederek reaktif 
dercesinde su hazırlayabilme

Suyun saflığını derecelendirebilme Suyun saflığının test edebilme
Laboratuvarda kullanılan kimyasalların 
saflıkları ile ilgili tanımlar

Reaktif Derecesinde veya Analitik reaktif 
derecesinde kimyasalları anlatabilme Ultrasaf reaktifleri açıklayabilme Ultrasaf reaktifleri tanımlayabilme

Kimyasal saflığın diğer gösterim şekillerini 
açıklayabilme
Organik reaktiflerin saflığını ayırt edebilme

Referans Materyalleri anlatabilme Referans materyalleri sınıflandırabilme Primer referans materyalleri tanımlayabilme
Sekonder referans materyalleri 
tanımlayabilme

Onaylı referans materyalleri tanımlayabilme
Nem tutucular, desikant ve desikatörlerin 
kullanımını açıklayabilme

Nem gidermede kullanılan teknikleri 
gruplandırabilme

Nem gidermede kullanılan teknikleri 
açıklayabilme
Desikatöre koyulacak malzemeleri ayırt 
edebilme
Desikatörlerin kullanabilme

Genel laboratuvar gereçleri Cam malzemeler hakkında bilgi sahibidir.
Laboratuarda kullanılan cam malzeme 
çeşitlerini adlandırabilme

Laboratuarda kullanılan cam malzemeleri 
sayabilme
Laboratuarda kullanılan cam malzemelerin 
kullanımın alanlarını seçebilme
Cam malzemelerin temizlenme yöntemlerini 
açıklayabilme

Plastik malzemeler hakkında bilgi sahibidir.
Laboratuarda kullanılan plastik malzeme 
çeşitlerini adlandırabilme

Laboratuarda kullanılan plastik malzemeleri 
sayabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Laboratuarda kullanılan plastik 
malzemelerin kullanımın alanlarını 
seçebilme
Plastik malzemelerin temizlenme 
yöntemlerini açıklayabilme

Sentetik ve kauçuk ince borular hakkında 
bilgi sahibidir.

Çeşitli süspansiyonların transferinde 
kullanılan malzemeleri açıklayabilme

Sıvı, gaz ve kolloid süspansiyonların 
transferinde kullanılan kimyasal etkilere 
dirençli malzemeleri ayırt edebilme

Volümetrik malzeme ve kalibrasyonu Pipetler
Pipet çeşitleri ve kullanma tekniklerini 
açıklayabilme ve yapabilme Pipet kullanma tekniklerini uygulayabilme

Transfer ve ölçüm pipetlerini açıklayabilme
Transfer ve ölçüm pipetlerini kullanabilme
Mikropipetleri kullanabilme
Mikropipetlerin kalibrasyon yöntemlerini 
tanımlayabilme
Mikropipetlerin kalibrasyonunu yapabilme
Yarı otomatik ve otomatik pipetler ve 
dispensörler hakkında bilgi sahibidir.
Yarı otomatik ve otomatik pipetler ve 
dispensörleri kullanabilme

Volümetrik kaplar
Laboratuarda kullanılan volümetrik 
malzemeleri kullanarak deney yapabilme

Laboratuarda kullanılan volümetrik 
malzemeleri tanıyabilme
Laboratuarda kullanılan volümetrik 
malzemeleri kullanabilme
Laboratuarda kullanılan volümetrik 
malzemeleri kalibre edebilme

Santrifüjler ve santrifüjleme prensipleri Santrifüj ve Santrifüj etme
Klinik laboratuarda santrifüjlerin kullanım 
amaçlarını anlatabilme

Klinik laboratuarda santrifüjlerin kullanım 
amaçlarını açıklayabilme
Laboratuarın gereksinimine uygun 
santrifüjün şartnamesini hazırlayıp seçimini 
yapabilme

Santrifüjleri sınıflandırabilme
Yatay-başlıklı veya açılır-başlıklı kovalı 
santrifüjleri tanımlayabilir.
Yatay-başlıklı veya açılır-başlıklı kovalı 
santrifüjleri kullanabilir.
Sabit-açılı veya açılı-başlıklı santrifüjleri 
tanımlayabilir.
Sabit-açılı veya açılı-başlıklı santrifüjleri 
kullanabilir.
Ultrasantrifüjleri tanımlayabilir.
Ultrasantrifüjleri kullanabilir.

Santrifüj bileşenlerini tanımlayabilme
Santrifüjlerin rotoru, şaftı ve motoru 
hakkında bilgi sahibidir.
Santrifüjlerin programlanabilen 
mikroişlemcileri hakkında bilgi sahibidir.
Soğutmalı santrifüj gereken işlemleri ayırt 
edebilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Santrifüj ilkelerini açıklayabilme
Santrifüjün çalışma prensiplerini 
açıklayabilme
RCF ve g birimlerini tanımlayabilme
RCF ve g birimlerinin birbirine çevrimini 
hesaplayabilme

Santrifüjün çalışması ve bakımını 
anlatabilme

Santrifüjlerde uygun sonuç elde dilmesi için 
tüp ve hız seçimini yapabilme
Santrifüjlerin temizleme yöntemlerini 
aktarabilme
Santrifüjlerin hız ve süre ayarlarının kontrol 
edebilme

Analitik teraziler ve tartım prensipleri Tartım ve tartım Prensipleri Tartım prensiplerini açıklayabilme Tartım prensiplerini anlatabilme
Doğru tartım yapabilme

Terazileri sınıflandırabilme Terazi Tiplerini anlatabilme
Klinik laboratuarlarda kullanılan iki kefeli, 
tek kefeli ve elektronik terazileri 
kullanabilme

Analitik Ağırlıkları açıklayabilme
Tartılam materyalin ağırlığını dengelemek 
için kullanılan ağırlıkları tanımlayabilme
Terazilerin performansını doğrulamak için 
kullanılan ağırlıkları açıklayabilme
Terazilerde performans doğrulaması 
yapabilme

Çözelti kimyası ve laboratuvar ile ilgili 
hesaplamalar

Çözünen ve çözücü kavramını 
tanımlayabilme Çözeltilerle ilgili tanımları yapabilme Çözeltilerle ilgili kavramları tanımlayabilme

Çözelti çeşitlerini adlandırabilme
Çözeltilerin özelliklerini anlatabilme

Çözelti konsantrasyonlarını belirtebilme Çözelti konsantrasyonlarını hesaplayabilme Molariteyi tanımlayabilme
Molar çözelti hazırlayabilme
Normaliteyi tanımlayabilme
Normal çözelti hazırlayabilme
Molaliteyi tanımlayabilme
Molal çözelti hazırlayabilme
Yüzde çözeltileri tanımlayabilme
Yüzde çözelti hazırlayabilme
Ekivalan çözeltileri tanımlayabilme ve mg 
ile dönüşümleri yapabilme
Mol ile mg arasındaki dönüşümleri 
yapabilme
İzotonik ve osmolar çözelti hazırlayabilme

Çözeltiler ile ilgili prosedürleri yapabilme
Seyreltme işlemlerini anlatabilme ve 
çözeltileri seyreltebilme
Buharlaştırma ve Liyofilizasyon gibi 
konsantre etme prosedürlerini 
uygulayabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Karıştırma ve homojenizasyon
Laboratuarda karıştırma yöntemleri ve 
karıştırıcı cihazları anlatabilme

Laboratuarda karıştırıcı cihazları 
tanımlayabilme
Laboratuarda karıştırıcı cihazları 
kullanabilme

Homojenizasyon yöntemleri ve 
homojenizatörleri anlatabilme

Laboratuarda homojenizasyon yapan 
cihazları tanımlayabilme
Laboratuarda homojenizasyon yapan 
cihazları kullanabilme

Filtrasyon

Sıvı içerisindeki partiküllü maddeleri 
uzaklaştırma yöntemlerini açıklayabilme ve 
uygulayabilme

Sıvı içerisindeki partiküllü maddeleri 
uzaklaştırma yöntemleri açıklayabilme
Sıvı içerisindeki partiküllü maddeleri 
uzaklaştırma yöntemlerini uygulayabilme
Yüzey filtrasyon prosedürlerini 
uygulayabilme
Derin filtrasyon prosedürlerini 
uygulayabilme

Laboratuvarda kullanılan birimler ve 
çevrimleri Metrik sistemleri açıklayabilme

Geleneksel olarak klinik laboratuarlarda 
kullanılan ölçüm birimlerini tanımlayabilme

Geleneksel olarak klinik laboratuarlarda 
kullanılan ölçüm birimlerini 
sınıflandırabilme

Uluslararası birimler sistemini (SI) 
anlatabilme

SI birimlerinin ondalık çarpanları ve alt 
çarpanlarını bilir.

SI birimlerinin ondalık çarpanları ve alt 
çarpanlarını açıklayabilme
Laboratuar tıbbında SI uygulamalarını 
yapabilme
Metrik sistemlerle dönüşümleri 
hesaplayabilme
SI birimlerinin kullanımında karşılaşılan 
problemleri sayabilme
SI birimlerinin kullanımında karşılaşılan 
problemleri çözebilme

Test sonuçlarının standardizasyonu Test sonuçlarının standardize edebilme

Tampon sistemler ve hazırlanması
Asitler ve Bazları açıklayabilme ve pratiğe 
uygulayabilme

Zayıf asit ve kuvvetli asit kavramlarını 
tanımlayabilme
Zayıf baz, kuvvetli baz ve konjüge baz 
kavramlarını tanımlayabilme
İyonlaşma sabitesini açıklayabilme
pH kavramını açıklayabilme
pHmetre ile pH ölçümü yapabilme

Tampon çözelti hazırlayabilme
Handerson Haaselbach denklemini 
açıklayabilme
Tampon sisteminin pH'sını hesaplayabilme
Asit ve baz şekli bulunan maddelerden 
tampon hazırlayabilme
Molekülün tek şekli olan maddelerden 
tampon hazırlayabilme
Tablolardan faydalanarak tampon 
hazırlayabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Tamponları seyreltebilme

Laboratuvar güvenliği Temel Laboratuar güvenliğini sağlayabilme
Laboratuar çalışmalarında uyulması gereken 
temel kuralları açıklayabilme
Laboratuarlarda kimyasal maddeler ile 
çalışma prensiplerini listeleyebilme
Laboratuarlarda bulaşıcı ve enfekte 
materyaller ile çalışma prensiplerini 
listeleyebilme
Klinik laboratuarın güvenlik programını 
oluşturabilme
Laboratuarların uymak zorunda olduğu 
zorunlu güvenlik planlarını hazırlayabilme 
ve uygulayabilme
Laboratuarda bulunan tehlikeli materyalleri 
derecelendirebilme

Kimyasal hijyeni planlayabilme Yıllık kimyasal envanterini çıkarabilme

Her kimyasal maddenin toksik, karsinojenik 
veya tehlikeli diye tanımlayan bir "madde 
güvenlik veri belgesi"ni hazırlayabilme
Etkilenme kontrol planını yapabilme

Laboratuar kazalarını yönetebilme Biyolojik kazaları yönetebilme
Biyolojik tehlikeler ve maruziyet kontrol 
planını yapabilir.

Kimyasal kazaları yönetebilme
Uçucu kimyasallardan kaynaklanan kazaları 
ve maruziyet kontrol planını yapabilir.

Sıkıştırılmış gazlardan kaynaklanan kazaları 
ve maruziyet kontrol planını yapabilir.

Elektrik kazalarını yönetebilme
Elektrik kazası oluşmaması için gerekli 
kuralları listeleyebilme
Elektrik kazası oluşmaması için gerekli 
kuralları uygulayabilme
Oluşan kazaya karşı maruziyet kontrol 
planını yapabilme

Yangın kazalarını yönetebilme
Yangın kazalarını önlemek için gerekli 
önlemleri listeleyebilme
Yangın kazalarını önlemek için gerekli 
önlemleri uygulayabilme
Yangın çeşitleri ve bunlara uygun 
söndürücüleri listeleyebilme
Çıkacak yangını söndürmek ve kontrol 
altına almak için bulundurması gereken 
gereçleri sayabilme

Analitik Yöntemler
Örnek toplanması, transportu, santrifüjleme 
ve saklama
Örnek toplanması, transportu, santrifüjleme 
ve saklanması Örnek toplanmasını öğrenir Kan örneklerinin alınmasını öğrenir Venöz kan almayı öğrenir

18/47



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Biyokimya,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  6/34

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Venöz kan almada ön aşamaları öğrenir
vakumlu tüplerin tiplerini, kan almayı ve tüp 
tipine göre kan alma sırasını öğrenir
Arterden kan alma bilgisi edinir
Arterden nasıl kan alındığını ve arter 
kanının özelliklerini öğrenir

Kan alımını etkileyen faktörleri öğrenir Antikoagülan ve koruyucuları öğrenir
Arter ve ven kan örneklerinin arasındaki 
farklılıkları açıklar
Arter veya ven kateterinden kan almanın 
plazma bileşenlerine etkilerini öğrenir

Hemolizin test sonuçlarına etkilerini öğrenir

İdrar örneklerinin toplanmasını öğrenir
Rastgele idrar örneklerinin toplanmasını ve 
özelliklerini öğrenir
Zamanlı idrar örneklerinin toplanmasını ve 
özelliklerini öğrenir
Çocuktan idrar örneklerinin toplanmasını ve 
özelliklerini öğrenir
İdrar koruyucularını ve özelliklerini öğrenir

Gaita ve diğer vücut sıvı örneklerinin 
toplanmasını öğrenir Gaita toplanmasını ve özelliklerini öğrenir

Beyin-omurilik sıvısı örneklerinin 
alınmasını ve özelliklerini öğrenir
Sinovyal sıvı öeneklerinin alınmasını ve 
özelliklerini öğrenir
Plevra, perikard ve asit sıvılarının 
örneklerinin alınmasını ve özelliklerini 
öğrenir
Özel hücre ve solid doku örneklerinin 
alınması ve özelliklerini öğrenir

Örnek taşınmasını öğrenir
Örneklerin taşıma sırasında korunmasını 
öğrenir

Örneklerin taşınması sırasında dikkat 
edilecek konuları öğrenir
Taşıma materyalinin teknik özelliklerini 
açıklayabilir

Örneklerin santrifüjlenmesini öğrenir
Santrifüjlemenin özelliklerini ve 
yöntemlerini öğrenir.

Laboratuvarda santrifüjün kullanım 
alanlarını öğrenir
Santrüfüj tiplerini öğrenir
Santrifügasyonun prensiplerini öğrenir
Santrifüj kullanımını öğrenir
Santrifüj temizliği ve kullanıcı bakımını 
öğrenir
Santrifüj kullanarak örnek ayırır
Santrifüj temizliği ve kullanıcı bakımını 
yapar

Örnek saklanmasını öğrenir Örnek saklanmasının özelliklerini öğrenir
Örneklerin yapılacak her bir analiz için 
hangi koşullarda saklanacağını öğrenir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Örnek saklamayla ilgili yasal 
yükümlülükleri kavrayabilme

Preanalitik değişkenleri öğrenir Kontrol edilebilir değişkenleri öğrenir Fizyolojik değişkenleri öğrenir
Postürün etkilerini öğrenir
Egzersiz ve fiziksel aktivitenin etkilerini 
öğrenir
Sirkadiyen değişkenlerin etkilerini öğrenir
Menstrüel siklüsün etkilerini öğrenir
Diğer değişkenleri öğrenir
Seyahatin etkilerini öğrenir
Diyetin etkilerini öğrenir
Yiyecek alımının etkilerini öğrenir
Vejetaryenliğin etkilerini öğrenir
Malnütrisyonun etkilerini öğrenir
Açlığın etkilerini öğrenir
Sigaranın etkilerini öğrenir
Alkolün etkilerini öğrenir
İlaç kullanımının etkilerini öğrenir

Kontrol edilemeyen değişkenleri öğrenir Biyolojik etkileri öğrenir
Yaşın etkilerini öğrenir
Cinsiyetin etkilerini öğrenir
Irkın etkilerini öğrenir
Çevresel faktörleri öğrenir
Yüksekliğin etkilerini öğrenir
Çevre ısısının etkilerini öğrenir
Coğrafi konumun etkilerini öğrenir
Mevsimlerin etkilerini öğrenir
Altta yatan tıbbi durumların etkilerini 
öğrenir
Obezitenin etkilerini öğrenir
Körlüğün etkilerini öğrenir
Gebeliğin etkilerini öğrenir
Stresin etkilerini öğrenir
Ateşin etkilerini öğrenir
Şok ve travmanın etkilerini öğrenir
Transfüzyon ve infüzyonların etkilerini 
öğrenir

Normal biyolojik değişkenliği öğrenir Delta check'i öğrenir
Referans değerleri değişimini öğrenir

Reaktif hazırlama ve saklama
Eritici ve eriyik kavramları ve ölçüm 
birimlerini öğrenir Eritici ve eriyik kavramlarını öğrenir

Solüsyonların konsantrasyonlarını ifade 
etme şekillerinin öğrenir açıklayabilir ve 
uygulayabilir
Eritici ve eriyik kavramlarını açıklayabilir

Ölçüm birimlerini öğrenir Uluslararası birim sistemlerini öğrenir
Uluslararası birim sistemlerinin laboratuvar 
tıbbına uygulanmasını öğrenir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Test sonuçlarının raporlanmasında 
standartları öğrenir

Kimyasallar ve referans materyellerini 
öğrenir

Laboratuvar da kullanılan suların niteliğini 
açıklayabilir Distilasyon hakkında bilgi edinir

İyon değişimi hakkında bilgi edinir
Ters osmoz hakkında bilgi edinir

Ultraviyole oksidasyon hakkında bilgi edinir
Tip I, Tip II ve Tip III suyun özelliklerini, 
kullanım yerlerini öğrenir
Su saflığını test eder

laboratuvarda kullanılan kimyasalların saflık 
karakteristiklerini açıklar Ultrapür reaktifler hakkında bilgi edinir

Reagent grade ve analitik reagent grade 
kimyasallarla ilgili bilgi edinir

Referans materyeller hakkında bilgi edinir Primer referans materyelleri öğrenir
Sekonder referans materyelleri öğrenir
Sertifikalı referans materyelleri öğrenir

Reaktif hazırlama Temel teknik ve süreçleri 
öğrenir

Volümetrik örnekleme dağıtım işlemlerini 
öğrenir Pipetleri öğrenir

Transfer pipetleri hakkında bilgi edinir
Ölçüm pipetleri hakkında bilgi edinir
Pipetleme tekniklerini öğrenir
Mikropipetler hakkında bilgi edinir
Yarı otomatik veya otomatik pipetlerle ilgili 
bilgi edinir
Farklı pipet tiplerinin kullanarak ölçüm ve 
transfer yapar
Volümetrik cam kapları öğrenir
Volümetrik cam kapların tiplerini ve 
kullanım alanlarını öğrenir
Farklı volümetrik cam kapları kullanarak 
solüsyon hazırlamayı öğrenir
Farklı volümetrik cam kapları kullanarak 
solüsyon hazırlar

Gravimetri hakkında bilgi edinir Tartım prensiplerini öğrenir
Terazi tiplerini öğrenir
Analitik ağırlıkları öğrenir
Terazi kullanımını öğrenir
Terazi ile tartım yapar

Termometri hakkında bilgi edinir
Termometre tipleri ve kullanım alanlarını 
öğrenir

Solüsyonların işlenmesi süreçlerini öğrenir Dilüsyon yapmayı öğrenir
Evaporasyon hakkında bilgi edinir
Liyofilizasyon hakkında bilgi edinir
Filtrasyon hakkında bilgi edinir
Dilüsyon ve filtrasyon yapar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Kalibrasyon yöntemleri Kalibrasyon tanımını yapabilir Kalibrasyon eğrisini tanımlar Analitik eğriyi tanımlar

Kalibrasyon eşitliğini tanımlar
Linearite-nonlineariteyi tanımlar
Kör kalibratörü tanımlar
standartları tanımlar

Kalibrasyon çeşitlerini öğrenir , Tek eksternal standartlı kalibrasyon uygular
İki standartlı kalibrasyon uygular
Lineer "least square" uyumlu kalibrasyon 
uygular
Non lineer kalibrasyon uygular
Multiple standart eklemeli kalibrasyon 
uygular
Kalibrasyonda hata kaynaklarını öğrenir

Spektrofotometrik yöntemler Spektrofotometri Yöntemin prensibini tanımlar Işık ve madde ilişkisini tanımlar
Absorbansı tanımlayabilir
Transmittansı tanımlayabilir
Absorbans transmittans ilişkisini formüle 
edebilir.
Dalgaboyu kavramını tanımlayabilir
Elektromagnetik spektrumu tanımlayabilir
Görünür spektrumu renklerini ve 
komplementer renklerini tanımlayabilir
Molar absorptivite katsayısını tanımlar
Beer Lambert Kanununu tanımlar

Yöntemin performans özelliklerini tanımlar
Kullanacağı absorbsiyon spektrumu 
hakkında karar verebilir
Çözeltinin absorbsiyon spektrumunu 
tanımlar
Kullanacağı dalga boyu ile ilgili karar 
verebilir
Çözeltinin absorbsiyon spektrumu grafiğini 
çizebilir

Cihazı tanır, teknik özelliklerini bilir, kalite 
kontrolunu yapabilir Fotometrenin bileşenlerini tanımlar

Işık kaynağının işlevlerini tanımlar
Giriş çıkış yarıklarının işlevlerini tanımlar
Monokromatörün işlevlerini tanımlar
Küvetin işlevlerini tanımlar
Dedektörün işlevlerini tanımlar
Sayacın işlevlerini tanımlar
Işınsal enerji kaynaklarını tanımlar
Tungsten lambanın kullanım alanını 
ayırdeder
Hidrojen ve deuterium lambaların kullanım 
alanını ayırdeder
Dalgaboyu seçicilerini tanımlar
Filtre/monokromatör farklılığını tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cihazın dalgaboyu kalibrasyonunu test 
edebilir
Holmiyum oksit camının absorbsiyon 
piklerini öğrenir
Detektör cevabının doğrusallığını test 
edebilir
Didimiyum filtrenin spektral transmittansını 
öğrenir
Stray ışımayı test edebilir
Stray ışımayı tanımlayabilir
Fotometrik doğruluğunu test edebilir
Fotometrik doğruluğu tanımlayabilir
Cihazın spektral band genişliğini test 
edebilir
Spektral band genişliğini tanımlayabilir.

Fotometrik testleri çalışabilir enzimatik aktivite ölçebilir
Solüt konsantrasyonu ölçebilir

Elektrokimyasal yöntemler Elektrokimyayı öğrenir Potansiyometri hakkında bilgi edinir
Potansiyometri ile ilgili temel kavramları 
öğrenir
Elektrod tiplerini öğrenir
Redoks elektrodları (inert metal elektrodlar 
ve redoks reaksiyonlarına katılan metal 
elektrodlar) hakkında bilgi edinir
İyon selektif elektrodlar (cam, polimer 
membran ve PCO2) hakkında bilgi edinir

İSE ile potansiyometri konusunu öğrenir
İSE ile potansiyometride ölçüm birimleri 
hakkında bilgi edinir
İSE ile direkt potansiyometri ile yapılan 
ölçümlerin klinik uygulamasını öğrenir

Voltametri, Amperometri, Kondüktometri ve 
Kulometri hakkında bilgi edinir

Voltametri, Amperometri, Kondüktometri ve 
Kulometrinin temel kavramları hakkında 
bilgi edinir
Voltametri, Amperometri, Kondüktometri ve 
Kulometrinin klinik uygulaması hakkında 
bilgi edinir

Sensörleri öğrenir Optik kimyasal sensörleri öğrenir
Optik kimyasal sensörlerle ilgili temel 
kavramlar hakkında bilgi edinir
Optik kimyasal sensörlerin uygulama 
alanları ile ilgili bilgi edinir

Biyosensörleri öğrenir
Amperometrik ölçüm yapan enzime dayalı 
biyosensörler hakkında bilgi edinir
Enzime dayalı potansiyometrik ve 
kondüktometrik biyosensörler hakkında 
bilgi edinir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Optik ölçüm yapan enzime dayalı 
biyosensörler hakkında bilgi edinir
Afinite sensörleri hakkında bilgi edinir

Osmometri
Osmometrinin çalışma prensibini 
tanımlayabilir Osmometri prensiplerini tanımlayabilir Kolligatif özellikler kavramını tanımlar

Osmolalite kavramını tanımlar
Osmolal 'gap"i tanımlar ve hesaplar

Farklı osmometri türlerinin çalışma 
tekniğini öğrenir

Su basıncı osmometrisinin çalışma tekniğini 
tanımlar
Kolloid basınç osmometrisinin çalışma 
tekniğini tanımlar
Donma noktasının depresyonu 
osmometrisinin çalışma tekniğini 
detaylandırır ve sonuçlarını yorumlayabilir

Osmometrinin sonuçlarını değerlendirir, 
klinik yorum yapar Plazma osmolalitesi

Plazma osmolalitesinin referans değerleri 
hakkında bilgi edinir
Plazma osmolalitesini arttıran patolojik 
durumları tanımlar ve ayırdeder

İdrar osmolalitesi
İdrar osmolalitesinin referans değerleri 
hakkında bilgi edinir
İdrar konsantrasyon testlerinin sonuçlarını 
yorumlar
İdrar dilusyon testlerinin sonuçlarını 
yorumlar
Plazma/idrar osmolalitesi sonuçlarını 
yorumlar.kavramını

Radyoizotop yöntemler
Kemilüminesans yöntemler
immunassay yöntemler
immunölçüm yöntemler

Elektroforetik yöntemler Elektroforez kullanarak analiz yapar Elektroforez Teorisini Öğrenir

Elektroforezde kullanılan akım kaynakları 
destek ortamları tamponları boyaları ve 
örnek çeşitlerini açıklayabilir
Biyomoleküllerin yük ve yapısal 
özelliklerine göre elektriksel ortam 
içerisinde hareketini açıklayabilir
Elektroforezde muhtemel hata kaynaklarını 
yorumlayabilir
elektroforez yöntemlerini açıklayabilir

Kromatografik yöntemler
Kromatoğrafinin tanımını ve temel 
bilgilerini öğrenir Kromatoğrafi tiplerini açıklayabilir iyon-değiştirme kromatoğrafisini öğrenir

Gaz kolon kromatoğrafi tekniğini ve 
uygulamalarını öğrenir
Kütle spektrofotometresi(MS)ve 
kromatografik uygulama teoriğini ve 
çeşitlerini öğrenir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yüksek-basınç sıvı kromatoğrafi teoriğini 
öğrenir
Kromatoğrafik pik yorumlamasını öğrenir

Kromatoğrafik analizlerde muhtemel hata 
kaynakları hakkında değerlendirme yapabilir

Kuru faz kimyasal yöntemler Katı faz tanımı ve sentezini öğrenir
Katı faz antijen antikor reaksiyonlarını 
açıklayabilir

Laboratuvarda kullanılan refraktrometrelerin 
çalışma prensiplerini bilir

Atomik absorbsiyon spektrometrisi AAS çalışma prensiplerini açıklayabilir AAS cihazlarının kısımlarını kavrayabilir
AAS laboratuvar uygulamalarını 
değerlendirebilir
AAS çalışma prensiplerini açıklayabilir

Kütle spektrometrisi
Kütle spektrometresi ile ilgili temel bilgileri 
öğrenir

MS ölçüm prensip ve tekniklerini 
kavrayabilir

MS kullanımı ve ölçüm tekniklerini 
açıklayabilir
MS kullanım alanlarını ve çeşitlerini 
kavrayabilir
Gaz kromatoğrafi/Kütle spektrofotometresi 
(GC/MS)açıklayabilir
Sıvı kromatoğrafi/Kütle spektrofotometresi 
(LC/MS)tekniğini kavrayabilir
Tandem kütle spektrometresi (MS/MS) 
tekniğini kavrayabilir
MS tekniği ile çalışılan testleri yorumlar ve 
hata kaynaklarını açıklayabilir

Moleküler tanı teknikleri Nükleik asit biyokimyasını kavrayabilir
Nükleik asitlerin ölçüm tekniklerini 
kavrayabilir

Moleküler biyokimyada kullanılan nükleik 
asit ayrıştırma tekniklerini kavrayabilir
PCR tekniğini öğrenir ve laboratuvarda 
kullanabilir
Nükleik asitlerin analizinin klinik kimyada 
kullanım alanlarını kavrayabilir

Genetik hastalıkların mutasyon analizlerini 
yapar ve talasemi,orak hücre kan 
hastalıklarının moleküler analizlerini öğrenir
Moleküler analiz test sonuçlarını yorumlar
Moleküler tanı tekniklerindeki muhtemel 
hata kaynaklarını bilir

Hücre kültürü yöntemleri Temel Hücre Kültür protokolünü öğrenir İyi hücre kültürü uygulama tekniklerini bilir Aseptik çalışma protokolünü öğrenir
Sanitasyon,dezenfeksiyon ve streilizasyon 
uygulamalarını öğrenir
Aseptik koşullarda koşullarda hücre transfer 
işlemlerini öğrenir
Besi ortamlarını ve özelliklerini bilir

Besi ortamı ile hücrelerin gelişme şekillerini 
biliroksijen ,sıcaklık gibi değerleri öğrenir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hücre sayım ve tespit tekniklerini hakkında 
bilgi sahibi olur

Hemasitometer slayt tekniği hakkında bilgi 
sahibi olur
Trypan Blue boyama tekniği hakkında bilgi 
sahibi olur

Proteomikler Proteomik tanımını kavrayabilir Proteomik temel ilkelerini tanımlayabilir

Proteinlerin karakterizasyonu ve post 
translasyonel modifikasyonlarını 
açıklayabilir

Proteomiks analiz yöntemlerini bilir
Proteomikleri görüntüleme ve 
değerlendirme tekniklerini bilir
proteomiklerin analizinde Kütle 
spektrofotometresi ile protein ayrımını bilir

İmmunölçüm yöntemler
İmmünolojik reaksiyonları ve özelliklerini 
açıklayabilir

Antijen- antijenik özelliklerini ve antikor 
yapısal özelliklerini kavrayabilir Antijeniteyi etkileyen faktörleri öğrenir

Antijenlerin kimyasal yapısının antijenite 
üzerine etkisini bilir

Antijenlerin büyüklügünün ve kompleks 
oluşunun antijenite üzerine olan etkisini bilir
Hapten tanımını bilir
Epitop veya antjenik determinant hakkında 
bilgi sahibi olur
Antikor tanımını ve sentezlenme 
mekanizmalarını açıklayabilir
İmmunglobulinleri ve özelliklerini 
açıklayabilir

Antijen-Antikor reaksiyonlarını kullanarak 
laboratuvar analizleri yapabilir

Antijen -Antikor reaksiyonlarının 
özelliklerini tanımlayabilir

İmmun cevabın heterojenitesi ve çapraz 
reaksiyonları açıklayabilir
Antikor-antijen presipitasyon 
reaksiyonlarını kavrayabilir

İmmünokimyasal teknikleri açıklayıp 
,uyguluyabilir

Monoklonal antikor kullanım özelliklerini 
kavrayabilir
İmmünelektroforez tekniğini kavrayabilir
Nefolometrik ve Türbidimetrik analiz 
tekniğini açıklar /uygular
Kompleman sistemini yorumlayabilir
Luminometre çalışma tekniğini kavrayabilir
Fulorometre çalışma tekniğini kavrayabilir
RIA tekniğini açıklayabilir ve uygulayabilir
ELISA tekniğini açıklayabilir ve 
uygulayabilir
İmmünometrik analizlerde test sonuçları 
üzerine etkili olabilcek faktörleri öğrenir

Hücre Sayım Yöntemleri Kan hücreleri sayım tekniklerini açıklyabilir Tam kan analiz tekniklerini açıklayabilir
Tam kanda sayımı yapılan hücreleri 
açıklayabilir
Eritrosit,beyaz küre,trombosit ve alt hücre 
gruplarının sayım tekniklerini açıklayabilir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Retikülosit sayımını ve boyanmasını 
açıklayabilir
Thoma lamını ve kullanım tekniğini 
değerlendirebilir
Tam otomatik kan sayım cihazlarının 
çalışma prensiplerini kavrayabilir
Tam otomatik kan sayım cihazlarının 
parametrelerini öğrenir ve sonuçlarını 
yorumlayabilir
Manuel veya tam otomatik tam kan 
cihazlarını kullanır analiz yapabilir
Tam kan analizinde hata kaynaklarını kavrar 
ve uygulayabilir

idrar ve diğer vucüt sıvılarında hücre analiz 
tekniklerini kavrayabilir

idrarda ve diğer vucüt sıvılarında hücre ve 
şekilli eleman analiz tekniklerini 
kavrayabilir İdrar mikroskobisini değerlendirebilir

spot idrar ve 24 saatlik idrar numunesi 
toplanmasını ve dikkat edilmesi gerekenleri 
açıklayabilir
İdrar santrüfüjünü uygulayabilir
Yarım ve tam otomatik analiz cihazlarını 
çalışma prensiplerini kavrayabilir

Sperm analiz tekniklerini bilir ve uygular
Tam otomatik sperm analiz cihazları ve 
manuel teknikleri uygulayabilir

Sperm morfoloji ve fonksiyon testlerini 
kavrayabilir

Koagülometrik Yöntemleri koagülasyon testlerini açıklayabilir
Pıhtılaşma Faktörelerinin metabolizmasını 
bilir ve koagülometrik analizler yapar

Protrombin zamanı ,aktive parsiyel 
tromboplastin zamanı ,trombin 
zamanı,fibrinojen konsantrasyonu ölçüm 
prensiplerini öğrenir ve uygulayabilir
Protein C Protein S ve D dimer hakkında 
bilgi sahibi olur ve ölçümler yapar
INR hesabını ve kullanımını uygulayabilir
Koagülometrelerin çalışma prensiplerini 
öğrenir ve kullanarak ölçüm yapabilir
Koagülometrik analizler için numune alım 
tekniğini bilir ve uygular
Koagülometrik analizlerde ilaç kullanımının 
test üzerine etkisini öğrenr ve sonuçları 
yorumlar
Koagülasyon testlerinde kullanılan 
antikoagülan maddeleri öğrenir

Sağlıkta ve Hastalıkta Biyokimyasal 
Mekanizmalar ve İlgili Testler

Gastrointestinal Sistem ve Pankreas 
Hastalıkları

Gastrointestinal sistem ve Pankreas 
hastalıklarının laboratuvar tanısını 
yönetebilme

Normal gastrointestinal fonksiyonları 
tanımlayabilme Sindirim enzimlerini tanımlayabilme

Gastrointestinal sekresyonları 
tanımlayabilme
Sindirim ve emilimi tanımlayabilme
Gastrointestinal hormonları tanımlayabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Gastrointestinal hastalıkları tanımlayabilme 
ve açıklayabilme

Sindirim sisteminin kalıtsal ve edinsel 
bozukluklarını tanımlayabilme

Gastrointestinal sistem hastalıklarının 
tanısında kullanılan laboratuvar testlerini 
tanımlayabilme ve sonuçlarını 
değerlendirebilme

Akut pankreatit tanı testlerini 
tanımlayabilme ve sınırlamalarını 
açıklayabilme
Kronik pankreatit tanı testlerini 
tanımlayabilme
Gaitada gizli kan testini ve kolon kanseri 
taramasındaki değerini açıklayabilme
Çölyak hasta tanısında kullanılan tanı 
testlerini tanımlayabilme ve açıklayabilme

Karaciğer Hastalıkları
Karaciğer hastalıklarının laboratuvar tanısını 
düzenleyebilme

Normal karaciğer fonksiyonlarını 
tanımlayabilme

Normal karaciğer fonksiyonlarını 
açıklayabilme
Bilirubin ve safra asit metabolizmasını ve 
enterohepatik dolaşımını açıklayabilme

Karaciğer hastalıklarını tanımlayabilme, 
açıklayabilme

Hepatitler, tümörler, siroz, kolestaz ve 
nekrozu açıklayabilme

Karaciğer fonksiyon testlerini 
tanımlayabilme ve sonuçlarını 
değerlendirebilme

Karaciğer hücre nekrozu, tümörü,siroz, 
kolestaz,protein sentezini gösteren testleri 
ve viral biyomarkırları açıklayabilme ve 
sonuçlarını değerlendirebilme

Protein metabolizması Bozuklukları
Protein metabolizma bozukluklarının 
laboratuvar tanısını yönetebilme

Normal protein metabolizmasını ve 
bozukluklarını tanımlayabilme

Protein metabolizmasını(amonyak, üre 
oluşumu dahil) açıklayabilme
Tümörlerde görülen proteinleri 
tanımlayabilme
Multipl myelomada laboratuvar bulgularını, 
hipergammaglobulinemiyi tanımlayabilme
Plazma proteini sınıflandırabilme ve 
işlevlerini tanımlayabilme

Protein metabolizması ile ilgili laboratuvar 
testini yapabilme, sonuçlarını 
değerlendirebilme

Protein elektroforezi yapabilme ve 
sonuçlarını değerlendirebilme
Plazma amonyak testini açıklayabilme ve 
sonuçlarını yorumlayabilme

Temel İmmünoloji
Temel immunoloji laboratuvar testlerini 
düzenleyebilme

Normal immun fonksiyonları 
tanımlayabilme

Humoral ve hücresel bağışıklık sistemlerinin 
işlevlerini ve düzenlenmelerini 
açıklayabilme
Sitokinleri tanımlayabilme ve işlevlerini 
açıklayabilme

İmmunolojik hastalıkları ve laboratuvar 
bulgularını tanımlayabilme ve açıklayabilme

Akut faz proteinlerini açıklayabilme, 
enflamasyon sırasında serum düzeylerindeki 
değişimleri açıklayabilme
İmmunglobulin eksikliğini ve aşırı 
immunglobulin ( monoklonal ve poliklonal) 
yapımını açıklayabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Sedimentasyon testini açıklayabilme ve 
sonuçlarını yorumlayabilme

Temel Hematoloji
Temel Hematoloji laboratuvar testlerini 
düzenleyebilme

Kan hücrelerinin yapı, fonksiyonları 
tanımlayabilme

Kan hücrelerinin fizyolojisini, morfolojik ve 
sitokimyasal farklılaşmasını açıklayabilme
Temel eritrosit metabolizmasını 
açıklayabilme

Kan hastalıklarını tanımlayabilme, 
açıklayabilme ve laboratuvar bulgularını 
tanımlayabilme

Aneminin klinik ve laboratuvar tanımını 
yapabilme
Anemi tanısında ve ayırıcı tanısında 
kullanılan laboratuvar testlerini 
tanımlayabilme ve ayırıcı tanıdaki 
değerlerini açıklayabilme
Hemoglobinopatiler ve talasemileri 
tanımlayabilme ve laboratuvar bulgularını 
açıklayabilme
Lökositoz, lökopeni, lenfopeni ve 
nötropeniyi tanımlayabilme
Trombosit bozukluklarını açıklayabilme
Koagülasyon testlerini sayabilme ve tanısal 
değerlerini açıklayabilme
Hesaplanan eritrosit parametrelerini 
tanımlayabilme
INR( ınternational normalizasyon oranı) 
tanımlayabilme, hesaplayabilme , 
sonuçlarını değerlendirebilme

Polisitemi veradaki biyokimyasal bozukluğu 
ve laboratuvar bulgularını tanımlayabilme

Laboratuvar testini yapabilme ve sonuçlarını 
değerlendirebilme

Tam kan sayımı yapabilme ve sonuçlarını 
değerlendirebilme
Periferik yayma yapabilme , boyayabilme ve 
değerlendirebilme

Böbrek ve Üriner Sistem Hastalıkları
Böbrek ve uriner sistem hastalıklarının 
laboratuvar tanısını yönetebilme

Normal böbrek fonksiyonları 
tanımlayabilme

Normal böbrek fonksiyonlarını 
açıklayabilme

Böbrek hastalıklarını 
tanımlayabilme,açıklayabilme

Akut ve kronik böbrek yetmezliğini 
açıklayabilme
Kronik böbrek hastalığının GFR değerine 
göre sınıflandırmasını yapabilme

Böbrek fonksiyon tanı testlerini 
tanımlayabilme, sınıflandırabilme, 
sonuçlarını yorumlayabilme

Böbrek fonksiyonlarının incelenmesinde 
kullanılan testleri açıklayabilme
Glomerul filtrasyon hızını(GFR) ve normal 
GFR değerini tanımlayabilme
Tahmini klerens değerini hesaplayabilme ve 
sonucunu değerlendirebilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İdrar total proteininin, idrar stiki ve 
kantitatif metodlarla ölçüm pernsiplerini 
açıklayabilme ve sonuçlarını 
yorumlayabilme
İdrarda düşük molekül ağırlıklı proteinler ve 
idrar enzimlerinin tubuler harabiyettteki 
değerini açıklayabilme

Rutin İdrar Analizi Rutin idrar analizini yönetebilme
Laboratuvar testini yapabilme, sonuçlarını 
değerlendirebilme

Rutin idrar analizi( manuel ve otomatize) 
yapabilir, sonuçlarını değerlendirebilir

Asit Baz Dengesi Bozuklukları, Kan Gazları 
Ölçümü

Asit-baz dengesinin düzenlenmesini 
açıklayabilme

Tampon sistemler , solunumsal düzenleme 
ve metabolik düzenlemeyi tartışabilme Hemoglobinin fonksiyonunu açıklayabilme

Asidoz ve alkalozda kan gazı 
parametrelerindeki değişiklikleri 
tartışabilme
Kan gazları testi yapabilme, sonuçlarını 
yorumlayabilme

Su ve Elektrolit Dengesi Bozuklukları
Su ve Elektrolit Dengesi bozuklukları 
laboratuvar tanısını yönetebilme Normal fonksiyonları tanımlayabilme

Vücut suyunun ve elektrolitlerin 
kompartımanlar arasındaki dağılımını 
açıklayabilme
Su-elektrolit dengesinin düzenlenmesini 
açıklayabilme

Hastalıkları tanımlayabilme, açıklayabilme, 
laboratuvar bulgularını tanımlayabilme

Su ve elektrolit (Na, K, Cl) denge 
bozukluklarını açıklayabilme
Ödemi ve assiti açıklayabilme
Su ve elektrolit denge bozukluklarının 
tanısında kullanılan tanı testerini ( 
osmolalite dahil) açıklayabilme, sonuçlarını 
yorumlayabilme.

Vücut Sıvılarının İncelenmesi Vücut sıvılarının incelenmesini yönetebilme Normal yapı, fonksiyonları tanımlayabilme

Kan dışı vücut sıvılarını ( idrar, seminal sıvı, 
ter, BOS, sinovyal sıvı, plevra sıvı, 
perikardiyal sıvı, peritonal sıvı, amniotik 
sıvı) tanımlayabilme, açıklayabilme

Tanı testlerini tanımlayabilme, 
sınıflandırabilme, ve test sonuçlarını 
yorumlayabilme

Sperm analizindeki parametreleri 
tanımlayabilme, sonuçlarını 
değerlendirebilme
Kruger morfolojisine göre sperm 
morfolojisini tanımlayabilme
Ter testinin prensibini ve kistik fibroziste 
tanı değerini açıklayabilme
Plevra sıvısında yapılan biyokimyasal 
testleri açıklayabilme, sonuçlarını 
yorumlayabilme

Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları
Karbohidrat metabolizma bozukluklarının 
laboratuvar tanısını yönetebilme

Karbohidratların yapı, fonksiyonları 
tanımlayabilme

Sağlıklı kişide kan glukozu ve diğer 
karbohidratların ( galaktoz, fruktoz,laktoz) 
metabolizmalarının düzenlenmesini 
açıklayabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Karbohidrat metabolizma hastalıklarını 
tanımlayabilme,açıklayabilme, laboratuvar 
bulgularını tanımlayabilme

Diabetes mellitusu tanımlayabilme ve 
patofizyolojisini açıklayabilme
Gestasyonel diabeti açıklayabilme

Karbohidrat metabolizma hastalıkları tanı ve 
takibinde kullanılan laboratuvar testlerini 
tanımlayabilme ve sonuçlarını 
yorumlayabilme

Diabetes mellitus tanı kriterlerini 
tanımlayabilme
Hipoglisemiyi tanımlayabilme
Mikroalbuminüriyi tanımlayıp 
açıklayabilme, test sonuçlarını 
değerlendirebilme
Glikozile hemoglobin veya HbA1c testini 
açıklayabilme, test sonuçlarını 
değerlendirebilme
Glukoz ölçümü için uygun örnek tiplerini 
tanımlayabilme

Laboratuvar testini açıklayabilme, 
yapabilme, sonuçlarını değerlendirebilme

Oral glukoz tolerans testi yapabilme ve 
sonuçlarını değerlendirebilme
Kalıtsal ve edinsel diğer karbohidrat 
metabolizma bozukluklarını açıklayabilme

Lipid Metabolizma Bozuklukları
Lipid metabolizma bozukluklarının 
laboratuvar tanısını yönetir

Lipid metabolizma bozukluklarını 
tanımlayabilme ve açıklayabilme

Primer ve sekonder lipoprotein metabolizma 
bozukluklarını açıklayabilme
Lipoprotein metabolizma bozukluklarının 
tanısında kullanılan laboratuvar testlerini 
tanımlayabilme ve sonuçlarını 
değerlendirebilme

Lipidlerin normal yapı ve fonksiyonlarını 
tanımlar

Plazma lipoproteinlerini sınıflandırabilme ve 
metabolizmalarını açıklayabilme

Kalsiyum, Fosfor ve Mağnezyum 
Metabolizması Bozuklukları

Kalsiyum, fosfor ve mağnezyum 
metabolizma bozukluklarının laboratuvar 
tanısını yönetir

Normal kalsiyum, fosfor ve mağnezyum 
yapı, fonksiyonları tanımlayabilme

Kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesini 
açıklayabilme
Parathormon(PTH) yapı ve laboratuvarda 
ölçülebilir parathormon çeşitlerini 
açıklayabilme
Fosfat metabolizmasının düzenlenmesini 
açıklayabilme
Magnezyum metabolizmasının 
düzenlenmesini açıklayabilme

Kalsiyum, fosfor ve mağnezyum 
metabolizma hastalıklarını tanımlayabilme, 
açıklayabilme, laboratuvar bulgularını 
tanımlayabilme

Kalsiyum homeostaz bozukluklarını 
açıklayabilme
Hipofosfatemi ve hiperfosfatemiyi 
açıklayabilme
Hipomagneziyi tanımlayabilme, neden olan 
durumları açıklayabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Laboratuvar testini tanımlayabilme, 
sonuçlarını değerlendirebilme

Hiperkalsemi, hipokalsemiyi 
tanımlayabilme ve kritik değerlerini 
açıklayabilme

Kemik ve Bağ Dokusu Hastalıkları
Kemik ve bağ doku hastalıklarının 
laboratuvar tanısını yönetir Normal yapı, fonksiyonları tanımlayabilme

Normal kemik yapım-yıkım döngüsünü 
hücresel düzeyde açıklayabilme
Hücre dışı yatağı oluşturan 
biyomoleküllerin(kollajen, elastin) yapı ve 
oluşum mekanizmalarını açıklayabilme
Hidroksiprolin ve kollajen lifleri arası 
çapraz bağ oluşumunu açıklayabilme

Hastalıkları tanımlayabilme, açıklayabilme, 
laboratuvar bulgularını tanımlayabilme

Metabolik kemik hastalıklarını 
açıklayabilme
Önemli kollajen , elastin hastalıklarını 
açıklayabilme

Laboratuvar testini tanımlar, sonuçlarını 
değerlendirebilme

Kemik yapım ve yıkım göstergesi 
laboratuvar testlerini açıklayabilme, 
sonuçlarını değerlendirebilme.

Klinik Enzimoloji Enzim testlerini yönetir Normal yapı, fonksiyonları tanımlayabilme
Normal enzim, izoenzim yapı ve 
fonksiyonlarını tanımlayabilme
Plazmada hücre içi enzimlerinin ölçümünün 
klinik anlamı ve kinetiklerini açıklayabilme

Laboratuvar testini tanımlayabilme, 
hastalıkların tansındaki değerini 
açıklayabilme

Miyokart enzimlerinin( kreatin kinaz, CK-
MB, laktat dehidrojenaz) enfarktüste tanısal 
değerlerini ve plazma kinetiklerini 
açıklayabilme
Karaciğer harabiyetini ( transaminazlar) ve 
tıkanmayı gösteren (alkalen fosfataz, GGT) 
enzimleri ve tanısal değerlerini 
açıklayabilme
Kas harabiyetini gösteren ( kreatin kinaz, 
aspartat amino transferaz) testleri ve tanı 
değerlerini açıklayabilme
Hemolitik anemi tanısındaki kullanılan 
eritrosit enzim testlerini( laktat 
dehidrojenaz, glukoz-6 fosfat dehidrojenaz, 
PK) tanımlayabilme
Kan veya lökosit lizozomal enzimlerinin ( 
alfa-glukozidaz vb) lizozomal depo 
hastalıkları tansındaki yerini açıklayabilme

Laboratuvar testini yapabilme, sonuçlarını 
değerlendirebilme.

Plazma veya hücre içi enzim analizi 
yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme

Beslenme Biyokimyası ve Beslenme ile 
ilgili Bozukluklar

Beslenme biyokimyası ,bozuklukları ve 
ilgili laboratuvar testlerini yönetir. Normal yapı, fonksiyonları tanımlayabilme

Besin gruplarını( makro, mikro) ve 
işlevlerini açıklayabilme

Hastalıkları tanımlayıp, açıklayabilme ve 
laboratuvar bulgularını yorumlayabilme

Metabolik sendromu ve tanısında kullanılan 
laboratuvar testlerini açıklayabilme
Beslenme takibinde kullanılan laboratuvar 
testlerini açıklayabilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Vitaminler, Antioksidanlar ve Eser 
Elementler

Vitaminler, antioksidanlar, eser elementler 
ve ilgili laboratuvar testlerini yönetir

Normal yapı, fonksiyonlarını 
tanımlayabilmeli

Vitaminleri tanımlayabilme, 
sınıflandırabilme ve açıklayabilme
Folik asiti ve Vit B-12 yi tanımlayabilme, 
fonksiyonlarını açıklayabilme
Vitamin C’yi tanımlayabilme ve 
fonksiyonlarını açıklayabilme
Vitamin A metabolizmasını ve fonksiyonunu 
açıklayabilme
Vitamin D metabolizmasını açıklayabilme
Vitamin K’yı tanımlayabilme, 
metabolizmasını ve fonksiyonlarını 
açıklayabilme
Vitamin E yi tanımlayabilmeli, ve 
antioksidan rolunu açıklayabilme
Eser elementleri sayabilme, fonksiyonlarını 
açıklayabilme

Hastalıkları tanımlayabilme, açıklayabilme 
ve laboratuvar bulgularını tanımlayabilme

Folik asit eksikliğini ve nöral tüp defektini 
açıklayabilme
Vitamin B-12 eksikliğini ve tanısında 
kullanılan testleri açıklayabilme
Serum Vitamin D metabolit ölçümlerinin 
prensip ve tanısal değerlerini açıklayabilme
Eser elementlerle ilgili bozuklukların 
tanısında kullanılan testleri tanımlayabilme, 
sonuçlarını değerlendebilme
Wilson hastalığında laboratuvar bulgularını 
açıklayabilme

Kalıtsal Metabolik Bozukluklar
Kalıtsal metabolik bozuklukların laboratuvar 
tanısını yönetir.

Hastalıkların tanısında kullanılan 
laboratuvar testlerin açıklayabilme

Kalıtsal metabolizma hastalıklarının 
tanısında laboratuvar yaklaşımının 
basamaklarını açıklayabilme
Kalıtsal metabolizma hastalığından 
şüphelenilen yeni doğanda ilk yapılacak 
metabolizma testlerini tanımlayabilme
Tandem mass spektrometrenin temel ölçüm 
prensibini ve metabolizma laboratuvarındaki 
işlevini açıklayabilme

Laboratuvar testini yapabilme ve sonuçlarını 
değerlendirebilme

İdrarda redüktan madde testini yapıp 
sonucunu yorumlayabilme

Hastalıkları tanımlayabilme, açıklayabilme 
ve laboratuavar bulgularını tanımlayabilme

Sık rastlanan bireysel kalıtsal metabolizma 
hastalıkları ve laboratuvar bulgularını 
açıklayabilme

Normal yapı ve fonksiyonlarını 
tanımlayabilme

Kalıtsal metabolizma hastalıklarını 
tanımlayabilme ve sınıflandırabilme

Tarama Prensipleri ve Tarama Testleri Tarama prensipleri ve tarama testleri yönetir
Testlerle ilgili genel kuralları ve terimleri 
tanımlayabilme ve açıklayabilme

Tıpta tarama (screening) tanımlayabilme ve 
amacını açıklayabilme
Laboratuvar tarama testlerinin ayırt edici 
özelliklerini açıklayabilme
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Laboratuvari testini tanımlayabilme ve 
sonuçlarını değerlendirebilme

Prenetal tarama testlerini tanımlayabilme ve 
sonuçlarını yorumlayabilme
Gebeliğin birinci ve ikinci trimestrinde 
yapılan ikili ve üçlü testi açıklayabilme ve 
sonuçlarını yorumlayabilme

Yeni doğan tarama testlerini 
tanımlayabilme, sayabilme ve açıklayabilme
Serum PSA değerinin prostat kanseri 
tanısındaki değerini açıklayabilme

Hemoglobin ve Porfirin Metabolizma 
Bozuklukları

Hemoglobin ve Porfirin metabolizma 
bozukluklarının laboratuvar tanısını yönetir

Normal yapı ve fonksiyonlarını 
tanımlayabilme Normal hemoglobin yapısını tanımlayabilme

Hem biyosentezini açıklayabilme
Hastalıkları tanımlayıp, , açıklayabilme, 
laboratuvar bulgularını tanımlayabilme

Anormal hemoglobinleri tanımlayabilme, 
sınıflandırabilme ve açıklayabilme
Hemoglobinopatileri açıklayabilme
Orak hücre hastalığındaki biyokimyasal 
bozukluğu ve sonuçlarını açıklayabilme
Porfiriyaları ve tanı testlerini 
tanımlayabilme,sonuçlarını 
değerlendirebilme

Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir sistemi hastalıklarının laboratuvar 
tanısını yönetebilme.

Kan-beyin bariyerini ve bunun fizyolojik 
fonksiyonunu tanımlayabilme. Kan-beyin bariyerini açıklayabilir.

Kan-beyin bariyerinin fonksiyonunu 
tanımlayabilir.

Serebrospinal sıvı kompozisyonu ve 
fonksiyonunu tanımlayabilme, hastalıklarda 
görülen önemli değişiklikleri sayabilme.

Serebrospinal sıvı kompozisyonu ve 
fonksiyonunu tanımlayabilir.
Sinir sistemi hastalıklarında görülen önemli 
değişiklikleri sayabilir.

Önemli nörotransmiterler ve fonksiyonlarını 
tanımlayabilme.

Nörotransmiterleri ve fonksiyonlarını 
anlatabilir.
Nörotransmiterlerin analiz yöntemlerini 
anlatabilir.

Koma veya mental durum değişikliklerinin 
önemli nedenlerini açıklayabilme.

Koma ve mental durum değişikliklerini 
sayabilir.

Hipotalamik düzenlemeyi anlatabilme.
Hipotalamus yoluyla yapılan hormonal 
düzenlemeyi tanımlayabilir.

Adeno ve nörohipofizden salınan 
hormonları tanımlayabilme.

Adeno ve nörohipofiz hormonlarını 
sayabilir.
Adeno ve nörohipofiz hormonlarının analiz 
yöntemlerini söyleyebilir.

Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili testleri 
tanımlayabilme, sonuçlarını değerlendirme.

Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili testlerin 
normal değerlerini sayabilme.

Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili testlerin 
normal değerlerini söyleyebilir.

Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili test 
yöntemlerini bilme ve yapma, sonuçları 
yorumlama.

Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili analiz 
yöntemlerini söyleyebilir, yapabilir ve 
sonuçlarını yorumlayabilir.
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Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili testlerin 
kalite kontrolunu yapabilme.

Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili testlerin 
kalite kontrolunu yapabilir.

Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları
Kardiyovasküler sistem ve hastalıklarının 
laboratuvar tanısını yönetebilme. Kalbin anatomi ve fizyolojisini anlatabilme. Kalbin anatomisini açıklayabilir.

Kalbin fizyolojisini açıklayabilir.

Kalp hastalıklarını tanımlayabilme.
Kalp hastalıklarının tanısında kullanılan 
testleri açıklayabilir.

Kardiyovasküler sistemle ilgili laboratuvar 
analizlerini anlatabilme ve yorumlayabilme. Kardiyak belirteçlerin biyokimyası Kardiyak belirteçleri söyleyebilir.

Kardiyak belirteçlerin ölçümleri ve referans 
aralıkları ve sonuçların değerlendirilmesi.

Kardiyak belirteçlerin ölçümlerini yapabilir 
ve referans aralıklarını söyler, sonuçlarını 
değerlendirir.

Endokrin Sistem Bozuklukları
Endokrinolojinin temel kavramlarını 
açıklayabilme.

Hormonların kimyasal yapı ve özelliklerini 
anlatır. Hormonların kimyasal yapılarını tanımlar.

Hormonların özelliklerini açıklar.

Hormonların etki mekanizmalarını açıklar.
Hormonların kimyasal yapılarına göre etki 
mekanizmalarını açıklar.

Hormon sentezi ve salınımının kontrolunu 
anlatabilme.

Hormonların sentezini kontrol eden 
mekanizmaları tanımlar.
Hormon salınımının kontrol 
mekanizmalarını açıklar.

Serbest ve bağlı hormon taşınımını 
açıklayabilme.

Hormonların kanda ve dokularda nasıl 
taşındığını tanımlar.

Lokal hormon ve büyüme faktörü etkisini 
anlatabilme. Lokal hormonların etkisini anlatabilir.

Büyüme faktörlerinin etkisini açıklar.
Hipotalamus-hipofiz aksının özelliklerini 
açıklayabilme.

Hipotalamusun yapı ve fonksiyonunu 
anlatabilme.

Hipotalamusun yapı ve fonksiyonunu 
açıklar.

Adeno ve nörohipofizin yapı ve 
fonksiyonunu anlatabilme. Adenohipofizin fonksiyonunu açıklar.

Nörohipofizin fonksiyonunu açıklar.
Endokrin sistem bozukluklarını 
tanımlayabilme.

Hipofiz hormon eksikliği hastalıklarını 
anlatabilme.

Hipofiz hormonlarındaki eksiklik nedeni ile 
olan hastalıkları sayabilir.

Hipofiz hormon fazlalığı hastalıklarını 
anlatabilme.

Hipofiz hormonlarındaki fazlalık nedeni 
olan hastalıkları sayabilir.

Hormon testlerini yapan laboratuvarı 
yönetebilme.

Hormon testlerini bilme, yapma ve 
değerlendirme.

Hormonların analiz yöntemlerini tanımlar ve 
yapabilir.
Hormonların analiz sonuçlarını 
değerlendirir.

Hastalıklarda hormonlardaki değişiklikleri 
tanımlayabilme.

Hastalıklarda hormon düzeylerinde olan 
değişiklikleri bilir ve sonuçları yorumlar.

İlaç, Toksik Madde, Alkol ve Bağımlılık 
Yapıcı Madde Analizi Genel tanımları açıklayabilme. Alkolizm ve zehirlenmeyi tanımlayabilme. Alkolizmi tanımlar.

Zehirlenmeyi tanımlar.
İlaç yarılanma zamanı, farmakodinamik ve 
farmakokinetik tanımlarını açıklayabilme. İlaç yarılanma zamanını tanımlar.

Farmakodinamiği tanımlar.
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Farmakokinetiği tanımlar.

İlaç, toksik madde, alkol ve bağımlılık 
yapıcı maddelerin biyokimyasal 
mekanizmalarını ve oluşturdukları 
metabolik değişiklikleri açıklayabilme.

Alkolizmde biyokimyasal ve metabolik 
değişiklikleri açıklayabilme.

Alkolizmdeki biyokimyasal değişiklikleri 
açıklar.
Alkolizimde metabolik değişiklikleri 
açıklayabilir.

Alkolizmin biyolojik belirleyicilerini 
tanımlayabilme. Alkolizmin biyolojik belirleyicilerini sayar.
Yoksunluk, toksik sendromlar ve alkol 
bağımlılığının tedavisini tanımlayabilme.

Yoksunluk, toksik sendromlar ve alkol 
bağımlılığının tedavisini açıklar.

İlaç, toksik madde, alkol ve bağımlılık 
yapıcı maddelerin analizlerini yapan 
laboratuvarı yönetebilme. Testleri yapabilme ve değerlendirme.

İlaç, toksik madde, alkol ve bağımlılık 
yapıcı maddelerin analiz sonuçlarını 
yorumlar.
İlaç, toksik madde, alkol ve bağımlılık 
yapıcı maddelerin analiz yöntemlerini 
tanımlayabilir, yapar.

Pediatrik Klinik Biyokimya
Yenidoğan ve çocukların erişkinlerden 
farkını tanımlayabilme.

Yenidoğan ve çocukların erişkinden farklı 
olan biyokimyasal yollarını tanımlayabilme.

Yenidoğan ve çocukların erişkinden farklı 
olan biyokimyasal yollarını tanımlayabilir.

Yenidoğan ve çocukların biyokimya 
testlerini tanımlayabilme.

Çocukluk yaş grubu normal değerlerini 
tanımlayabilme.

Çocukluk yaş grubu normal değerlerini 
söyleyebilir.

Yenidoğan ve çocukluk yaş grubu test 
sonuçlarının yorumunu yapabilme.

Yenidoğan ve çocukluk yaş grubu test 
sonuçlarının yorumunu yapabilir.

Yenidoğan taraması kurallarını tanımlama 
ve testlerini yapabilme.

Yenidoğan tarama testlerinin kurallarını 
söyler.
Yenidoğan taraması testlerini yapabilir.

Çocuklarda görülen hastalıkları sayabilme.
Yenidoğanın doğumsal hastalıklarını 
tanımlayabilme.

Yenidoğanın doğumsal hastalıklarının test 
sonuçlarını yorumlayabilir.

Kas Biyokimyası ve Hastalıkları Kas biyokimyasını tanımlayabilme.
Kas anatomisi ve fonksiyonunu 
tanımlayabilme. Kas biyokimyasını tanımlar.

Kas anatomisini tanımlar.
Kasta enerji metabolizmasını anlatabilme. Kasta enerji metabolizmasını tanımlar.
Farklı kas tiplerinde enerji ihtiyacını 
açıklayabilme.

Farklı kas tiplerindeki biyokimyasal 
metabolizma ve mekanizmayı tanımlar.

Kas hastalıklarını tanımlayabilme.
Farklı tip kas hastalıklarını ve metabolik 
değişikliklerini tanımlayabilme. Kas hastalıklarını sayabilir.

Kas hastalıklarında kas metabolizmasındaki 
değişiklikleri tanımlar.

Kas hastalıkları ile ilgili analitlerin 
ölçümünü yapabilme.

Kas hastalıklarında değişen analitleri 
sayabilme, ölçümlerini yapma ve 
değerlendirme.

Kas hastalıklarında değişen analitleri 
sayabilir.
Kas hastalıklarında değişen analitlerin 
ölçümlerini yapar.
Kas hastalıklarında değişen analitlerin 
ölçüm sonuçlarını yorumlar.
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Travmanın Metabolik Etkileri Travmanın biyokimyasını bilir. Travma belirteçlerini bilir.
Travmanın biyolojik sıvılardaki 
belirteçlerini bilir.

Analitlerin analizini yapabilir.
Analiz yöntemlerini bilir, sonuçları 
değerlendirir.

Travma belirteçlerinin analiz yöntemlerini 
bilir ve yapar.
Travma belirteçlerinin analiz sonuçlarını 
yorumlar.

Tümör belirteçleri
Tümör belirteçleri ile ilgili genel tanımları 
açıklayabilme.

Kanser, tümör belirteci, onkofetal antijen, 
karbohidrat belirteci, onkogen, tümör 
baskılayıcı gen tanımlarını açıklayabilme.

Tümör belirteci, onkofetal antijen, 
karbohidrat belirteci, onkogen, tümör 
baskılayıcı gen tanımlarını açıklar.
Kanseri tanımlar.

Kanserin moleküler mekenizmalarını 
açıklayabilme.

Kanser hücresindeki biyokimyasal 
değişiklikleri ve hücre metabolizmasına 
etkisini tanımlayabilme.

Kanser hücresindeki biyokimyasal 
değişiklikleri tanımlayabilir.
Kanserin hücre metabolizmasına etkisini 
tanımlayabilir.

Kanser hücresindeki genetik değişiklikleri 
ve hücre metabolizması üzerine etkisini 
tanımlayabilme.

Kanser hücresindeki genetik değişiklikleri 
tanımlayabilir.
Kanser hücresindeki genetik değişikliklerin 
hücre metabolizması üzerine etkisini 
tanımlayabilir.

Kanser hücresindeki yüzeysel ve enzimatik 
değişiklikleri, metastaz biyokimyasını 
tanımlayabilme.

Kanser hücresindeki yüzeysel ve enzimatik 
değişiklikleri tanımlayabilir.
Kanserde metastaz biyokimyasını 
tanımlayabilir.

Tümör belirteçlerini tanımlayabilme.
İdeal bir tümör belirtecinin özelliklerini 
tanımlayabilme.

İdeal bir tümör belirtecinin özelliklerini 
tanımlayabilir.

Tümör belirtecinin referans aralıklarını 
söyleyebilme.

Tümör belirtecinin referans aralıklarını 
söyleyebilir.

Tümör belirteçlerinin klinikte kullanım 
potansiyellerini tanımlayabilme.

Tümör belirteçlerinin klinikte kullanım 
potansiyellerini tanımlayabilir.

Tümör belirteçleri ile ilgili analitik 
yöntemleri tanımlama ve sonuçları 
yorumlama.

Farklı gruplardaki tümör belirteçlerinin 
analiz yöntemlerini tanımlama, uygulama ve 
yorumlama.

Farklı gruplardaki tümör belirteçlerinin 
analiz yöntemlerini tanımlar.
Farklı gruplardaki tümör belirteçlerinin 
analizlerini yapabilir.
Farklı gruplardaki tümör belirteçlerinin 
analiz sonuçlarını yorumlayabilir.

Transplantasyonun Biyokimyasal İzlenmesi
Transplant öncesi değerlendirme 
yöntemlerini tanımlayabilme.

Biyokimyasal değerlendirme testlerini 
tanımlama ve yorumlama.

Tranplantasyon öncesi biyokimya 
değerlendirme testlerini tanımlar.
Transplantasyon öncesi biyokimya 
değerlendirme testlerini yapar.
Transplantasyon öncesi biyokimyasal 
değerlendirme testlerini yorumlar.

İmmunolojik değerlendirme testlerini 
tanımlama ve yorumlama.

Tranplantasyon öncesi immunoloji 
değerlendirme testlerini tanımlar.
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Tranplantasyon öncesi immunoloji 
değerlendirme testlerini yapar.
Tranplantasyon öncesi immunoloji 
değerlendirme testlerini yorumlar.

Transplantasyon yapılan kişinin laboratuvar 
takibini yapabilme

Farmakolojik takip testlerini bilme ve 
yorumlama.

Tranplantasyon sırasında farmakolojik takip 
testlerini bilir ve yorumlar.

İmmunolojik takip testlerini bilir ve 
yorumlar.

Transplantasyon sırasında immunolojik 
takip testlerini bilir ve yorumlar.

Transplantasyon sonrası izlemi yapabilme
Farmakolojik ve biyokimyasal izlem 
testlerini bilir ve yorumlar.

Transplantasyon sonrası farmakolojik ve 
biyokimyasal izlem testlerini bilir ve 
yorumlar.

İmmunolojik izlem testlerini bilme ve 
yorumlama.

Transplantasyon sonrası immunolojik izlem 
testlerini bilir ve yorumlar.

Gebelik Biyokimyası
Gebelikte normal ve patolojik durumları 
tanımlayabilme.

Anne ve fötüsün anatomik ve fizyolojik 
ilişkisini tanımlayabilme.

Anne ve fötüsün anatomik ve fizyolojik 
ilişkisini tanımlayabilir.

Amniyon sıvısının biyokimyasını 
açıklayabilme.

Amniyon sıvısının biyokimyasını 
açıklayabilir.

Hamilelik sırasında annedeki biyokimyasal 
değişiklikleri açıklayabilme.

Hamilelik sırasında annedeki biyokimyasal 
değişiklikleri açıklayabilir.

Doğum öncesi gelişme sırasında fötüsteki 
biyokimyasal değişiklikleri açıklayabilme.

Doğum öncesi gelişme sırasında fötüsteki 
biyokimyasal değişiklikleri açıklayabilir.

Hamilelik ve perinatal dönemle ilişkili 
patolojik durumları açıklayabilme.

Hamilelik ve perinatal dönemle ilişkili 
patolojik durumları açıklayabilir.

Hastalıklarda analitlerdeki değişiklikleri 
tanımlayabilme.

Anne ve bebek sağlığını gösteren analitleri 
tanımlayabilme ve testlerini yapma, 
yorumlama.

Anne ve bebek sağlığını gösteren analitleri 
tanımlayabilir.
Anne ve bebek sağlığını gösteren analitlerin 
biyokimya testlerini yapar.
Anne ve bebek sağlığını gösteren biyokimya 
testlerinin sonuçlarını yorumlar.

Fötüsteki defektleri erken tanımlamak için 
maternal serumdan tarama testlerini 
yapabilme, yorumlama.

Fötüsteki defektleri erken tanımlamak için 
maternal serumdan tarama testlerini 
yapabilir.
Fötüsteki defektleri erken tanımlamak için 
maternal serumda yapılan tarama testlerini 
yorumlar.

İnfertilite Normal üreme biyolojisini bilme. Erkek üreme biyolojisini açıklayabilme. Erkek üreme biyolojisini açıklayabilir.
Kadın üreme biyolojisini açıklayabilme. Kadın üreme biyolojisini açıklayabilir.

İnfertilite tanımı, tiplerini bilme.
Erkek ve kadın infertilite nedenlerini 
tanımlayabilme.

Kadındaki infertilite nedenlerini 
tanımlayabilir.
Erkekteki infertilite nedenlerini 
tanımlayabilir.

İnfertilite testlerini sayabilme ve 
değerlendirme.

Üreme fonksiyonunu ölçen testleri 
tanımlayabilme ve değerlendirme.

Üreme fonksiyonunu ölçen testleri sayabilir, 
esaslarını açıklayabilir.

Üreme fonksiyonunu ölçen testleri yapabilir.
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Üreme fonksiyonunu ölçen testleri 
değerlendirebilir.

Enflamasyon, Sepsis ve Göstergeleri Kan biyokimyasını açıklayabilme.
Kanın bileşenlerini, görevlerini ve normal 
değerlerini tanımlayabilme. Kanın bileşenlerini sayabilir.

Kanın bileşenlerinin görevlerini 
açıklayabilir.
Kanın bileşenlerinin normal değerlerini 
söyleyebilir.

Kandaki elemanların analiz yöntemlerini 
açıklayabilme ve sonuçları yorumlayabilme. Kandaki elemanların analizlerini yapabilir.

Kandaki elemanların analiz yöntemlerinin 
esasını açıklayabilir.
Kandaki elemanların analiz sonuçlarını 
yorumlayabilir.

İnflamasyon ve sepsis göstergelerini 
tanımlayabilme. İnflamasyon ve sepsis etkenlerini sayabilme. Sepsis etkenlerini sayabilir.

İnflamasyon etkenlerini sayabilir.
İnflamasyon ve sepsis etkenlerinin 
oluşturduğu biyokimyasal değişiklikleri ve 
mekanizmasını açıklayabilme.

İnflamasyon etkenlerinin oluşturduğu 
biyokimyasal değişiklikleri ve 
mekanizmasını açıklayabilir.
Sepsis etkenlerinin oluşturduğu 
biyokimyasal değişiklikleri ve 
mekanizmasını açıklayabilir.

Kanda değişen analitlerin ölçüm 
yöntemlerini tanımlama, yapma ve 
değerlendirme.

İnflamasyonda kanda değişen analitlerin 
ölçüm sonuçlarını yorumlar.
Sepsiste kanda değişen analitlerin ölçüm 
yöntemlerini tanımlar.
Sepsiste kanda değişen analitlerin 
ölçümlerini yapar.
Sepsiste kanda değişen analitlerin 
sonuçlarını yorumlar.

Nükleik Asit Metabolizması Nükleik asitleri tanımlayabilme.
Nükleik asit yapısı ve organizasyonunu 
açıklayabilme.

DNA ve RNA nın yapı ve organizasyonunu 
açıklar.

Nükleik asitlerle ilgili enzimleri 
tanımlayabilme. DNA ve RNA sentezini anlatabilir.

Genetik hastalıkları tanımlayabilme. Genetik hastalıkların tiplerini açıklayabilme.
Tek gen, çok gen hastalıklarını 
tanımlayabilir.

Genetik hastalıklarla ilgili moleküler tanı 
testlerini değerlendirebilme.

Genetik hastalıklarla ilgili moleküler tanı 
testlerini tanımlayabilme.

Genetik hastalıkların tanısında kullanılan 
moleküler yöntemleri sayar, esaslarını 
açıklar.

Genetik hastalıklarla ilgili moleküler tanı 
testlerini sayabilme, yapma ve 
değerlendirme.

Genetik hastalıklarla ilgili tanı testlerini 
yorumlar.
Prenatal ve postnatal tanı testlerini sayabilir, 
yapabilir.
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Ksenobiyotik Metabolizması

Ksenobiyotik (ilaçlar ve diğer endojen 
bileşikler) metabolizması ile ilgili testleri 
yönetebilme.

Detoksifikasyon mekanizmalarını 
tanımlayabilme.

Detoksifikasyon mekanizmalarını 
tanımlayabilir.

Ölçüm tekniklerini değerlendirebilme.
Ksenobiyotik ölçüm yöntemlerini bilme ve 
değerlendirme. Ksenobiyotik ölçümlerini yapabilir.

Ksenobiyotik ölçüm sonuçlarını 
değerlendirir.

Ksenobiyotik metabolizması
Laboraratuvar Bilgi Sistemi ve Veri 
Yönetimi Temel Laboratuvar İstatistiği

Temel istatistik kavramları laboratuvar bilgi 
sisteminde kullanır.

Temel istatistik kavramları ve performans 
standartlarını açıklar

Laboratuvarda istatistik kullanımının 
amacını açıklayabilme
Aritmetik ortalama, median, standart 
sapma,korelasyon katsayısı, t-test, F-test, 
regresyon analizi gibi kavramları 
tanımlayabilme

Analitik bir yöntem seçiminde istatistik 
verileri kullanır.

Analitik yöntemleri, istatistik verileri 
kullanarak karşılaştırabilme ve yorum 
yapabilme

Yeni bir yöntemin ve kabul edilebilirliğinin 
değerlendirilmesinde istatistik verileri 
kullanır. Yöntem karşılaştırmasını yapabilme

Sonuçları istatistik değerlere göre yorumlar.
Sonuçları istatistik değerlere göre 
yorumlayabilme
Test için en doğru yöntemin ne 
olabileceğine karar verebilme

Referans değer kavramı ve belirlenmesi
Referans değer kavramını tanımlar, referans 
değerleri belirler ve kullanabilir. Referans değer kavramını açıklar

Referans değerleri belirlemenin ilkelerini 
bilmeli

Referans birimlerini belirler.
Referans için uygun bireylerin seçimini 
gerçekleştirebilme
Referans çalışması için uygun örnekleri 
toplayabilme
Analitik prosedürler ve kalite kontrol 
işlemlerini yapabilme

Referans birimleri kullanır.
Referans birimlerinin istatistiksel analizini 
yapabilme
Dağılımı inceleyerek gruplara ayırabilme
Aşırı uç değerleri belirleyebilme
İstatistik yöntemle referans sınırlarını 
saptayabilme

Hastane ve Laboratuvar Bilgi Sistemi
Bilgisayar sisteminin laboratuvarda 
kullanım yerini açıklar. Bilgisayar sistemini kullanır. Bilgisayar donanımlarını açıklayabilme

Laboratuvarda bilgisayarın kullanım 
alanlarını açıklayabilme
Sistemde ne tür bilgiler olabileceğini 
açıklayabilme
Bilgisayar kullanabilme
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Hastane bilgisayar sistemini tanımlar ve 
laboratuvar bilgisayar sistemi ile 
bağlantısının gerekliliğini açıklar.

Hastane bilgisayar sisteminin 
fonksiyonlarını açıklar. Hasta kayıt işlemlerini kontrol edebilme

Hastane sistemine sonuçların aktarılmasını 
kontrol edebilme

Laboratuvar bilgi sistemini kullanır. Test isteklerini kontrol eder.
Test istekleri ile uygun kanların gelip 
gelmediğini kontrol edebilme
Hasta bilgilerini yükleyebilme
Laboratuvar bilgi sitemini kullanarak 
HOMA gibi hesapları yapabilme

Kalite kontrolü denetler.
Testlerin kalite kontrol çalışmalarını yaparak 
kabul edilebilirliğini denetleyebilme

Malzeme yönetimi Malzeme ihtiyacını belirler.
Malzemenin laboratuvar için gerekliliğini 
kontrol eder. Malzeme gerekli mi?

Piyasadaki malzemelerin kalitesini araştırır.
Uygun kalitede malzeme almanın kurallarını 
açıklayabilme
Uygun fiyata malzeme alabilmenin 
kurallarını açıklayabilme.

Malzeme satın alma şekline karar verebilme

Malzeme stok kontrolünü yapar. Stok kontrol sistemi kurar.
Malzemenin verimli kullanılıp 
kullanılmadığını takip edebilme
Sarfiyatın gereğinden fazla olduğu 
durumları saptayabilme ve önlemler 
alabilme
Miyada uygun miktarda alımı 
düzenleyebilme

Malzeme satın alma prosedürlerini uygular.
Satın alınan malın uygun olup olmadığını 
kontrol eder.

Satın alınan malın teknik şartnameye 
uygunluğunu kontrol edebilme

Uygun olmayan malzemelerin geri iadesini 
yapar.

Hangi malzemelerin geri iade 
edilebileceğini kavrayabilme

laboratuvar iş akışlarının planlanması ve 
düzenlenmesi Laboratuvar iş akışını planlar.

Hastanenin sağlık hizmetleri dağılımını 
kontrol eder.

Sağlık hizmet dağılımında laboratuvarın 
durumunu saptayabilme
Gerekli laboratuvar hizmetlerini planlama

Finans yönetimini planlar. Finans planlamasını yapabilme
Satın alma prosedürlerini uygulayabilme

Laboratuvar iş akışını düzenler. İnsan kaynakları yönetimini planlar. Laboratuvar iş akışını düzenleyebilme
Her alandaki uygun görev dağılımını 
yapabilme
Görevlerin uygun şekilde yapılmasını 
kontrol edebilme

Laboratuvar alan ve koşulların yönetimini 
planlar.

Laboratuvar için uygun alanları 
belirleyebilme
Uygun düzenlemeleri yapabilme

Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi İç kalite kontrol Laboratuvarda iç kalite kontrolü yapar İç kalite kontrol işlemlerini uygular İç kalite kontrol amaç ve hedeflerini açıklar
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Hata saptama-yanlış red kavramlarını 
tanımlar, kalite kontrol işlemlerindeki yerini 
açıklar
Kontrol materyalini tanımlar, özelliklerini 
açıklar
Testlere/cihazlara göre kontrol işlemlerinin 
yapılma prensiplerini ve sıklığını açıklar
İç kalite kontrol işlemlerini açıklar
İç kalite kontrol işlemlerini yapar

İç kalite kontrol sonuçlarını değerlendirir Westgard kurallarını açıklar
Levey-Jennings, CUSUM ve Shewhart 
grafiklerini ve değerlendirme kriterlerini 
açıklar
Sonuçları tanımlanan kriterlere göre 
değerlendirir

Düzeltici etkinlikleri uygular
Uygun olmayan sonuca neden olabilecek 
faktörleri sayar
Hatayı düzeltmek için yapılması gerekenleri 
sayar
Neden-sonuç ilişkisini açıklar

Dış kalite kontrol Laboratuvarda dış kalite kontrolü yapar Uygun programın seçimini yapar
Dış kalite kontrolün amaç ve hedeflerini 
açıklar
Program değerlendirmede önemli faktörleri 
açıklar

Sonuçlarını değerlendirir Sonuç değerlendirme kriterlerini tanımlar
Sonuçları tanımlanan kriterlere göre 
değerlendirir

Düzeltici etkinlikleri uygular
Uygun olmayan sonuca neden olabilecek 
faktörleri sayar
Hatayı düzeltmek için yapılması gerekenleri 
sayar
Neden-sonuç ilişkisini açıklar
Neden-sonuç ilişkisine göre uygun düzeltici 
etkinliği yapar

Hasta başı testlerinin kalite kontrolü
Hasta başı analiz sistemlerinin kalite 
kontrolünü yapar İç kalite kontrol işlemlerini uygular

Testlere/cihazlara göre kontrol işlemlerinin 
yapılma prensiplerini ve sıklığını açıklar
İç kalite kontrol işlemlerini açıklar
İç kalite kontrol işlemlerini yapar

İç kalite kontrol sonuçlarını değerlendirir Sonuç değerlendirme kriterlerini tanımlar
Sonuçları tanımlanan kriterlere göre 
değerlendirir

Düzeltici etkinlikleri uygular
Uygun olmayan sonuca neden olabilecek 
faktörleri sayar
Hatayı düzeltmek için yapılması gerekenleri 
sayar
Neden-sonuç ilişkisini açıklar
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Neden-sonuç ilişkisine göre uygun düzeltici 
etkinliği yapar

Laboratuvar Akreditasyonu
Laboratuvar ile ilgili kalite standartlarını 
açıklar

Laboratuvar ile ilgili kalite standartlarını 
açıklar

Laboratuvar akreditasyonunun amaç ve 
felsefesini açıklar
JCI laboratuvar standardı, ISO 17025, ISO 
15189 standartlarını tanımlar
Standartların amaç ve farklılıklarını açıklar

Kalite yönetim sistemi ilkelerini açıklar Kalite yönetim sistemi ilkelerini açıklar
Kalite yönetim sistemini tanımlar, ilkelerini 
açıklar
Organizasyon şemasını tanımlar
Organizasyon şemasını hazırlar
Yazılı belgelerin niteliklerini ve hazırlama 
ilkelerini açıklar
Sürekli iyileşme/gelişme kavramını açıklar
Sürekli iyileşme/gelişme için yapılması 
gerekenleri açıklar

Teknik gereklilikleri açıklar Teknik gereklilikleri açıklar İnsan kaynakları yönetimi ilkelerini açıklar
Yapısal kaynakların yönetimi ilkelerini 
açıklar
Teknik kaynakların yönetimi ilkelerini 
açıklar
Preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerin 
yönetimi ilkelerini açıklar
Bilgi yönetimi ilkelerini açıklar
Laboratuvarda hasta güvenliği yönetimi 
ilkelerini açıklar
Laboratuvarda etik ilkelerini açıklar

Analitik Yöntemlerin Değerlendirilmesi Yöntem seçimi Yöntem seçimi prosedürünü yönetir Kurumun test gereksinimlerini tanımlar
Seçilecek yöntem için laboratuar alt yapısını 
değerlendirir
Yöntemin ölçüm aralığını değerlendirir
Yöntemin analitik duyarlık ve özgüllüğünü 
belirler
Yöntemin ölçüm limitini değerlendirir
Yöntemin interferans ve gerikazanım 
sonuçlarını değerlendirir
Laboratuarın kalite hedeflerine göre 
performans standartlarını belirler
Belirlenen kalite hedeflerine göre metod 
seçim kriterlerini tanımlar

Yöntem standardizasyonu ve 
harmonizasyonu

Yöntem Standardizasyonu ve 
Harmonizasyonunu Yönetir Tanımlayıcı metodları açıklar

Referans metodları açıklar
Yöntemin çalışma içi ve çalışmalar arası 
değişim katsayısını tanımlar
Yöntemin gün içi ve günler arası değişim 
katsayısını tanımlar
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Analitik Performansın Değerlendirilmesi Analitik Performansı Değerlendirir Yöntemin analitik güvenirliğini tanımlar

Yöntemin analitik kesinliğini tanımlar
Yöntemin analitik duyarlığını tanımlar
Yöntemin analitik özgüllüğünü tanımlar
Yöntemin gerikazanım değerlendirmesini 
açıklar
Yöntemi interfere eden faktörleri 
değerlendirir
Yöntemin doğrusal ölçüm aralığını açıklar
Ölçümde kullanılacak örnek türünü 
değerlendirir
Reaktif stabilitelerini değerlendirir

Tanısal yeterlilik Bir testin tanısal yeterliğini değerlendirir Testin tıbbi karar verme kriterlerini belirler Testin duyarlığını ve özgüllüğünü tanımlar
Testin kesim değerini (cut off) tanımlar
Testin pozitif kestirim değeri ve negatif 
kestirim değerini tanımlar
Testin odds ratio ve likelihood ratio 
değerlerini açıklar

ROC eğrisini tanımlar
Bayes teoremini açıklar
Testin maliyet-etkinlik analizini yapar
Test ile ilgili laboratuar iş akışını belirler

Kabul edilebilme kriterleri
Bir testin kabul edilebilme kriterlerini 
tanımlar

Yöntemin analitik, tıbbi ve mali kabul 
edilme kriterlerini değerlendirebilir

Referans değer kavramı ve belirlenmesi

Laboratuvar Yönetimi ve İletişim Becerileri Laboratuvar organizasyonu Laboratuvar alt birimlerinin düzenlenmesi

Laboratuvarda çalışan cihazların ve 
reaktiflerin gruplandırılması, uygun 
yerleşiminin yapılması Laboratuvar organizasyonunu kavrar

Laboratuvar içi birimlerde iş akışının 
düzenlenmesi

Laboratuvarda yapılan işlemler için 
kılavuzların oluşturlması

Laboratuvar uygun ve etkin bir iş akışı için 
temel ilkeleri kavrar

Yönetsel bilgi ve beceriler Personel yönetimi Çalışan pesonelin motivasyonu
Çalışan motivasyonu için temel bilgileri 
edinir

Personele hizmet içi eğitim verilmesi Hizmet içi eğitim planlmasını yapar

Laboratuvar çalışanlarının yetkilendirilmesi, 
laboratuvardaki görev dağılımı ve iş 
tanımlarının yapılması konusunda bilgi 
edinmesi deneyim kazandırılması

Laboratuvarın değişik birimlerinde 
sorumluluk alır

İletişim becerileri

Laboratuvar personeli ve diğer hastane 
personeli arasında iyi iletişim becerilerinin 
kazanılması, değişik iletişim yöntemelerinin 
(telefon, email, hatırlatma notu gibi) 
öğrenilmesi

Laboratuvar kaynaklarının etkin kullanımı

Laboratuvar kaynaklarının (cihaz, personel, 
reaktif gibi) yönetimi konusunda bilgi 
edinilmesi
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Laboratuvar ile ilgili formların 
düzenlenmesi

Laboratuvar ile ilgili formların basılı veya 
dijital olarak hazırlayabilme

Laboratuvar ile ilgili formların basılı veya 
dijital olarak düzenlenmesi Test istek formlarını düzenleyebilme

Test raporlarını hazırlayabilme
Laboratuvar testleri ile ilgili rehber 
hazırlayabilme
Güncel sağlık uygulama tebligatını izlemeli

Finans yönetimi
Laboratuvar gelir ve giderlerinin 
hesaplaması konusunda bilgi edinilmesi

Laboratuvar gelirleri ve personel, cihaz, sarf 
ve diğer giderler (kira, elektirik, su, telefon, 
bilgi işlem vs.), test maliyeti, faturalandırma 
konusunda bilgi edinilmesi Laboratuvar finans yönetimini kavrayabilme

Satınalma yöntemleri konusunda bilgi 
edinilmesi

Devlete bağlı kurum laboratuvarında, özel 
hastanelerde ve özel laboratuvarlarda satın 
alma konusunda bilgi edinilmesi

İhale yöntemi ile satın alma (teknik 
şartname hazırlanması), doğrudan satın alma 
konularını kavrar

Yasal sorumluluklar
Laboratuvar işlemleri ile ilgili yasal 
sorumlulukların öğrenilmesi

Laboratuvar hataları ve ilgili yasal 
sorumlulukların öğrenilmesi

Laboratuvar hataları ve ilgili yasal 
sorumlulukları kavrayabilmek
Laboratuvar sonuçlarının gizliliğini 
uygulayabilme
Laboratuvar belge ve kayıtların saklanması 
konusunda yasal mevzuatı yürütebilme

Klinik Eğitim Klinik yorum ve konsültasyon

Preanalitik ve analitik değişkenlerin 
sonuçlara etkilerini bilir ve klinisyenleri 
yönlendirebilir.

Preanalitik ve analitik değişkenlerin 
sonuçlara etkilerini bilir ve klinisyenleri 
yönlendirebilir

Kan, idrar, gaita, BOS ve diğer vücut sıvıları 
ile doku örneklerinin doğru alınması ve 
uygun şartlarda saklanmasını bilir.
Analiz için optimum şartları yerine getirir
Numuneleri tanımlama, teste özel yapılacak 
işlemleri, taşıma esnasında koruma ve 
saklama özelliklerini bilir.
Analiz öncesi hata kaynaklarını önler
Örnekleri yeterli sürede ve uygun şartlarda 
korur
Numuneleri tanımlama, teste özel yapılacak 
işlemleri, taşıma esnasında koruma ve 
saklama özelliklerini bilir.
Vücut sıvılarının bileşimini etkileyen 
faktörleri bilir. Kontrol edilebilen 
değişkenleri, gıda ve uyarıcıların etkisini ve 
altta yatan tıbbi durumların ve uygulanan 
tedavilerin etkilerini bilir.
Klinikle uyumsuz çıkan sonuçları 
yorumlayıp değerlendirebilir
Uzun süreli biyolojik etkenleri bilir. Yaş, 
cinsiyet, ırk, çevresel faktörler döngüsel 
değişiklikler ve diyetin etkilerini bilir.
Sonuçları etkileyebilecek faktörleri bilir ve 
hesaba katar

Klinik Yorum ve Konsültasyon Yapar
klinisyen tarafından laboratuvar testlerinin 
etkin kullanılmasında danışmanlık yapar

Laboratuvarın klinisyenlerce etkin 
kullanımını önerebilme
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Klinik tanı için test endikasyonlarını bilme 
ve klinisyenlere önerilerde bulunma

Hasta vizitlerinde, polikliniklerde, 
klinikopatolojik toplantılarda, nöbet ve icap 
görevlerinde aktif olarak yer alırlar.

Bir hekim olarak laboratuvar bilgisi yanında 
klinik bilgisinide geliştirir
Laboratuvar sonuçlarının hasta tedavi ve 
takibindeki rolünü direk hasta hekim ilişkisi 
ile görür
Klinisyenle bilgi alışverişi yaparak tanıya 
katkıda bulunur
Nöbetlerde laboratuvar ve klinik bilgisini 
kullanır, gözetim altında sorumluluk alır

Analiz sonrası evre ve sonuçların 
yorumlanması

Dinamik fonksiyon testleri Dinamik Fonksiyon Testleri Yapma Dinamik Fonksiyon Testleri Yapma
Fonksiyon testlerinin amaç, kullanım alan 
ve kriterlerini tanımlayabilme

Fonksiyon testlerinin tiplerini açıklayabilme
Dinamik fonksiyon testlerinin protokolleri, 
uygulanışı ve yorumunu yapabilme
Hasta onamının endikasyonlarını 
kavrayabilme
Test prosedürlerinin klinik sorumluluğunu 
alabilecek deneyimi kazanmak için yeter 
sayıda fonksiyon testi yapabilme.

Direkt hasta sorumluluğu Doğrudan Hasta Sorumluluğu Alma
Kliniklerde belirlenen sürelerde hasta 
sorumluluğu alarak çalışma

Rotasyon yapılan kliniklerde denetim 
altında aktif sorumluluk alma
Klinik laboratuvar uzmanlığı yanında bire 
bir hasta ilişkisi ile klinik bilgileride 
kullanma
Rotasyonda kazandığı tecrübeleri 
laboratuvarda kullanma
Laboratuvar sonuçlarının klinik kullanımı 
ile ilgili deneyimini artırma
Gerekli durumlarda önerilerde bulunabilme

Araştırma Geliştirme ve Sürekli Mesleki 
Eğitim Bilimsel toplantılara katılım

Uzmanlık eğitimi süresince kendi alanında 
en az bir kez ulusal veya uluslararası 
toplantıya katılmalıdır

Kredilendirilmiş toplantılarda sözlü ve / 
veya poster bildiri sunar.
Sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki 
gelişim uygulamalarını tartışabilir.

Bilimsel sunu hazırlama
Uzmanlık eğitimi süresince her yıl en az 2 
şer adet bilimsel sunu vermelidir.

Uzmanlık eğitimi süresince her yıl en az 2 
şer adet bilimsel sunu yapmalıdır. Sunu teknolojilerini ve tekniklerini bilir

Bir bilimsel sununun amaç, giriş, materyal 
metod, sonuç ve tartışma bölümlerinin 
ayrıntılarını bilir.
Bilimsel veri tabanlarını tanımlayabilme ve 
kullanabilme.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Bilimsel atıf, H indeks, impakt faktör gibi 
bilimsel kavramları değerlendirebilme.
Kanıta dayalı laboratuvar tıbbının 
uygulamalarını kavrayabilme
Bilimsel proje hazırlamanın esaslarını 
kavrayabilme.
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	tibbi_biyokimya_genel
	tibbi_biyokimya_muf



