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

	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Üniversite Hastanelerinde en az 1’ i profesör veya doçent 
olmak üzere asgari 3, e�itim ve ara�tırma hastanelerinde 
(EAH) en az 1’ i �ef / �ef yardımcısı veya profesör / doçent  
olmak üzere asgari 3 e�itici bulunmalıdır.  

E�iticiler üniversitelerde  profesör, doçent, yardımcı doçent, 
EAH’lerde �ef, �ef yardımcısı ve ba�asistan, profesör ve 
doçentlerdir. 

Fiziksel  

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

Uzmanlık eğitimi veren laboratauar, “ Klinik Laboratuvar 
Yönetmeliği” nde (Taslak) belirtilen “Kapsamlı ve ileri düzey 
Laboratuar “ düzeyinde olmalıdır. 

Bir klinik laboratuvarın yerleşim planı başlıca “laboratuvar çalışma 
alanı”, “diğer laboratuvar alanları” ve “ofis alanları” olmak üzere üç 
temel kısım içerir. Mekan laboratuar çalışma alanı en az 3TLM (1 
TLM: 32 m2’dir) ve diğer laboratuvar alanları (ekipman ve tezgahlar 
dahil)  için en az 3TLM, ofis alanları da bu alanların toplamının en 
az %25’i kadar olmalıdır.  Bunlara ek olarak depo, sterilizasyon 
ünitesi,  örnek alma birimi,  seminer salonu ve kütüphane 
bulunmalıdır. 

Laboratuvar ın  bakteriyoloji, mikoloji, parazitoloji, viroloji (hücre 
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kültürü hariç), sero-immünoloji,  mikobakteriyoloji*, moleküler 
mikrobiyoloji* testlerini gerçekleştirmeye uygun ve yeterli fiziksel 
altyapısı olmalıdır.  

Laboratauar, Klinik Laboratuvar Yönetmeliği’nde (Taslak) belirtilen 
“Kapsamlı ve ileri düzey Laboratuar “ donanımına sahip 
olmalıdır. 

Donanım olarak, en az 2 adet Class II biyolojik güvenlik kabini, en 
az 1 çeker ocak, en az 1’ i çift eğitim başlıklı olmak üzere en az 5 
binoküler ışık mikroskopu, 1 adet floresan mikroskop, en az  3 etüv, 
4 santrifüj, manuel ve otomatize immunoassay sistemleri, otoklav, 
Pastör fırını, vorteks, manyetik karıştırıcı, çalkalayıcı,  derin 
dondurucu, kit saklama dolabı, hassas/ dijital terazi, Ben-Mari,  
otomatik pipetler, ekstraksiyon amplifikasyon ve görüntüleme 
sistemlerini  içeren,  testleri de yapabilecek özellikte laboratuarlar 
olmalıdır. 

* Uzmanlık eğitimi veren kurumda bu birimlerin yokluğu halinde 
uzmanlık öğrencisi, fiziksel alt yapısı uygun uzmanlık eğitimi veren 
başka bir kurumda yeterli süre rotasyon yapmak üzere 
görevlendirilir.   

Portföy  

(Hasta Çe�itlili�i ve Sayısı, E�itimle �lgili Numune, Test, Vb) 

 

Klinik Laboratuvar Yönetmeliği’nde (Taslak) belirtilen “Kapsamlı ve 
ileri düzey Laboratuar “ tarafından yapılması gereken 
MİKROBİYOLOJİK testler yapabilmelidir.  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

TEMEL 
MİKROBİYOLOJİ

Laboratuar kurulum 
işlemlerini yürütür.

İhtiyaç duyulan laboratuarın 
standart mekan gerekliliklerini 
belirler.

Belirlenen gerekliliklerin hayata 
geçirilmesine yönelik raporları 
hazırlayıp kuruluş yönetimine sunar.

Hizmet verdiği popülasyona/ yatak sayısına v.b. göre tıbbi mikrobiyoloji 
laboratuarının sahip olması gereken mekan özelliklerini (yüz ölçümü, tavan-döşeme 
ve duvar yüzeyleri, tezgahlar, lavabolar, çalışma ve dinlenme alanları; özellikli 
alanlar ; bir

İhtiyaç duyulan laboratuarın 
standart altyapı gerekliliklerini 
belirler.

Belirlenen gerekliliklerin hayata 
geçirilmesine yönelik raporları 
hazırlayıp kuruluş yönetimine sunar.

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarının sahip olması gereken havalandırma özelliklerini 
(hava akım hızları ve yönleri, hava filtreleri v.b.) ni açıklar.
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarının sahip olması gereken elektrik donanımını 
(aydınlatma, cihazlar için gerekli voltaj/güç kaynakları v.b.) açıklar.
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarının sahip olması gereken su desteği ve 
atık/kanalizasyon şebekesi standartlarını açıklar.
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarının sahip olması gereken; elektrik kazaları, yangın, 
mekanik kazalar, kimyasal kazalar v.b. tehlikeleri önlemeye, tehlike halinde 
müdahaleye yönelik güvenlik donanımını açıklar.
Laboratuar tasarımı ile ilgili standart bilgilere ulaşılabilecek resmi-gayrıresmi/ulusal-
uluslar arası kaynakların neler olduğunu ve bunlara nasıl ulaşılabileceğini açıklar.

İhtiyaç duyulan laboratuarın 
Donanım gerekliliklerini belirler. Laboratuar cihaz donanımı belirleme ve seçmenin temel ilkelerini açıklar.

Popülasyon/hizmet verilen ortalama hasta sayısına göre otoanalizör saatlik hız 
ihtiyacı belirleme yöntemini açıklar.

İhtiyaç duyulan laboratuarın 
standart personel gerekliliklerini 
belirler.

Personel seçiminin temel ilkelerini; çalışılan test düzeylerine göre personel 
gereklerine ilişkin ulusal/uluslar arası standartları açıklar.Kurulu bir laboratuar varsa bu 

laboratuarın tasarım/donanım 
özelliklerini ihtiyaçlara, güvenlik, 
verimlilik, amaca uygunluk 
açısından değerlendirir; gerekli ve 
mümkün değişiklik, yeniden 
düzenleme, ekleme, çıkarma 
işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Yeniden düzenleme/düzeltme / 
değiştirme işlemlerinin tabiatına ve 
gereklerine göre, uygun raporları 
hazırlayıp kuruluş yönetimine sunar. Kurulum başlıklarındaki tüm öğrenim hedefleri burada da geçerlidir.

Sterilizasyon ve 
dezenfeksiyon işlemlerini 
yürütür.

Laboratuarda kullanılan sarf 
malzeme ve araç gereçlerin 
sterilizasyon işlemlerini yürütür.

Çalıştığı laboratuar için gerekli asgari 
sterilizasyon ve dezenfeksiyon 
donanımını belirler.

Sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi, antisepsi, dekontaminasyon gibi temel 
kavramların anlamlarını; biribirlerinden farklarını açıklar.
Fiziki ve kimyasal sterilizasyon yöntemlerini (Isı, radyasyon, gaz, süzme), 
prensiplerini ve kullanma endikasyonlarını açıklar.
Kimyasal dezenfeksiyon yöntemlerini, prensiplerini; başlıca dezenfektanları, etki 
mekanizmalarını, kullanım ilke ve endikasyonlarını açıklar.
Sterilizasyon/dezenfeksiyon düzeylerini açıklar.

Belirlediği donanımın kurulmasını, 
kurallara uygun kullanım ve bakımını 
yürütür.

Besiyeri, besiyeri bileşeni/katkı maddesi, tampon, solüsyon v.b. malzemenin 
sterilizasyon yöntemlerini açıklar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Basit alet ve cam eşya gibi laboratuarda steril/dezenfekte olarak kullanılması gereken 
malzemenin fiziksel ve kimyasal sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntem ve 
prensiplerini açıklar.
Laboratuarda oluşan enfekte atıkların sterilizasyon yöntem ve prensiplerini açıklar.
Otoklav, kuru hava sterilizatörü ve etilen oksitle, filtrasyonla (süzme) sterilizasyon 
işlemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Otoklav ve kuru hava sterilizatörünün periyodik bakım ve kalibrasyon ilkelerini 
açıklar.

Sterilizasyon süreçlerinde çalışacak 
personele, bunun için gerekli ve 
yeterli eğitimleri verir/ verilmesini 
sağlar.

Sterilizasyon/ dezenfeksiyon süreçlerinde yer alacak personelin sahip olması gereken 
asgari beceri ve bilgi düzeylerini, alması gereken asgari eğitimlerin içeriğini açıklar.

Sterilizasyon/dezenfeksiyon 
işlemlerinin geçerlik- kontrol 
işlemlerini yürütür. Sterilizasyon/dezenfeksiyonun kimyasal ve biyolojik kontrol işlemlerini açıklar.

Laboratuar atık yönetimini yapar
Çalıştığı laboratuarın atık 
sınıflamasını yapar.

Atıkların evsel, geri dönüşümlü, biyolojik, kimyasal, radyasyonlu v.b. şeklinde 
sınıflandırılmalarını açıklar.
Tıbbi atıkların ayrılma, toplanma, depolanma ve imha ilkelerini açıklar.
Kimyasal atıkların biribiriyle uyum/geçim temelinde toplanma, sınıflandırılarak 
depolanma; imha ve uzaklaştırma ilkelerini açıklar.
Radyoaktif atıkların toplanma, depolanma ve uzaklaştırma ilkelerini açıklar.
Laboratuar atıklarıyla ilgili / yetkili başlıca uluslar arası ve ulusal kuruluşları; 
kılavuzları ve yasal düzenlemeleri açıklar.

Atıklar için uygun torba/konyteynır 
v.b. malzemeyi belirler ve temin 
edilerek uygun yerlere 
yerleştirilmelerini sağlar.

Başlıca atık grupları için uygun toplama ve saklama araçlarının (poşet, konteynır 
v.b.) sahip olması gereken asgari özellikleri açıklar.

Personeli atıkların ayrılması ve 
imhası/uzaklaştırılması konularında 
eğitir veya eğitilmelerini sağlar.

Laboratuar personelinin ve diğer hastane personelinin atıklar konusunda sahip olması 
gereken asgari bilgi ve becerilerin neler olduğunu; hangi eğitimlerin verilmesi 
gerektiğini açıklar.

Sınıflandıırlmış atıkların güvenli bir 
biçimde imhasını/uzaklaştırılmasını 
sağlar.(Biyolojik ve kimyasal 
güvenlik başlıklarına bkz.)

Başlıca atık gruplarının ayırma, saklama ve uzaklaştırma yöntem ve ilkelerini 
açıklar.

Çalıştığı kuruluş düzeyinde tıbbi 
atık toplama, ayırma, depolama, 
imha ve sürveyans işlemlerini 
yürütür veya yürütülmesine katkıda 
bulunur.

Hastane infeksiyon kontrol 
komitesinde görev alır.

İKK'nın atık ayırma, toplama ve uzaklaştırma süreçlerindeki rolünü / görevlerini 
açıklar.

Atık politikalarının belirlenme, 
uygulama ve sürveyans süreçlerinde 
primer yürütücü veya yardımcı olarak 
aktif görev alır.

Tıbbi mikrobiyoloğun atık yönetiminde İKK'ye yapması gereken katkıları, bu 
süreçlerdeki fonksiyonlarını açıklar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hastane merkezi steriliasyon 
politikalarının oluşturulmasına, 
yürütülmesine ve kontrolüne teorik 
ve pratik katkıda bulunur.

Hastane sterilizasyon-dezenfeksiyon 
alt komitesinde görev alır.

Hastane merkezi sterilizasyon ünitesinin satandart mimarisini, kirli temiz alanlarının 
düzenlenmesini, malzeme giriş çıkış prensiplerini açıklar.

Sterilizasyon politikalarının 
belirlenme, uygulama ve sürveyans 
süreçlerinde primer yürütücü veya 
yardımcı olarak aktif görev alır.

Toplumsal alanlarda verilecek 
sterilizasayon dezenfeksiyon 
işlemlerine yönelik olarak kurulan 
komitelerde, talep edilmesi halinde 
aktif katılımcı veya danışman 
olarak görev alır.

Toplumsal alanlarda sterilizasyon ve 
dezenfeksiyon politikalarının 
oluşturulmasına, yürütülmesine ve 
kontrolüne teorik ve pratik katkıda 
bulunur.

Enfeksiyon hastalıklarının 
tanısına ve tedavilerinin 
düzenlenmesine ilişkin 
laboratuar testlerini ve 
bunlarla ilgili dolaylı 
işlemleri yönetir. (Not: Bu 
bölümdeki teorik ve pratik 
başlıkların ayrıntıları için 
ilgili görev gruplarına bkz.)

Örnek alma ve transport süreçlerini 
yönetir.

İnceleme için uygun örneklerin, doğru 
yerden, doğru yöntemle alınmasını ve 
doğru zamanda, doğru 
vasatlar/vasıtalarla nakli için bir 
kılavuz oluşturarak klinisyenlere 
ulaştırır.

ISO 17025/ISO 15189/ ISO 9001 2000 dökümanlarına göre doküman 
(prosedür/talimat/form v.b.) hazırlama yöntem ve ilkelerini açıklar.
Bir örnek alma ve transport kılavuzunun çatısını, içermesi gereken temel unsurları 
açıklar.
Özelde Tıbbi Mikrobiyoloji, genelde laboratuar çalışma dökümanlarını hazırlarken 
başvurabileceği başlıca kaynakları/kaynak çeşitlerini açıklar.
Direkt ve boyalı mikroskopik inceleme örneklerinin alınma ve transport ilkelerini 
(örnek alma bölge ve yöntemleri, transport vasatları, örnek saklama süreleri, 
laboratuara kabul ve red kriterleri)açıklar.
Bakteriyel inceleme örneklerinin alınma ve transport ilkelerini (örnek alma bölge ve 
yöntemleri, transport vasatları, örnek saklama süreleri, laboratuara kabul ve red 
kriterleri) açıklar.
Fungal inceleme örneklerinin alınma ve transport ilkelerini (örnek alma bölge ve 
yöntemleri, transport vasatları, örnek saklama süreleri, laboratuara kabul ve red 
kriterleri)açıklar.
Viral inceleme örneklerinin (örnek alma bölge ve yöntemleri, transport vasatları, 
örnek saklama süreleri, laboratuara kabul ve red kriterleri)alınma ve transport 
ilkelerini açıklar.
Serolojik inceleme örneklerinin alınma ve transport ilkelerini (örnek alma bölge ve 
yöntemleri, transport vasatları, örnek saklama süreleri, laboratuara kabul ve red 
kriterleri) açıklar.
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Paraziter inceleme örneklerinin alınma ve transport ilkelerini (örnek alma bölge ve 
yöntemleri, transport vasatları, örnek saklama süreleri, laboratuara kabul ve red 
kriterleri) açıklar.
Moleküler inceleme örneklerinin alınma ve transport ilkelerini (örnek alma bölge ve 
yöntemleri, transport vasatları, örnek saklama süreleri, laboratuara kabul ve red 
kriterleri) açıklar.

Örnek alma ve taşıma vasat/araçlarını 
temin eder/hazırlatır ve kullanıcı/ 
ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar.

Başlıca örnek alma araçlarını (eküviyon, kateter, bisturi, enjektör v.b.), kullanım usul 
ve ilkelerini açıklar.
Başlıca transport kap (steril cam ve plastik konteynırlar, trakeal aspirat toplama 
sistemleri, lam taşıyıcılar v.b.) ve vasatlarını (aerop ve anaerop transport vasatları, 
viral transport vasatları v.b); kullanım usul ve ilkelerini açıklar.

Örneklerin alınma ve transport 
süreçlerinin etkin olarak işlemesi için 
kurum idaresi ve alt birimleri ile 
koordinasyonu sağlar.

Laboratuara örnek kabul ve red 
süreçlerini yönetir.

Laboratuarda halihazırda çalışılan tüm 
testlerle ilgili örneklerin kabul ve red 
işlemlerine yönelik bir talimat 
hazırlar. Genel olarak laboratuara örnek kabul ve red ilkelerini açıklar.

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan örnek red kriterlerini açıklar.
Balgam, anaerop inceleme örnekleri gibi özellikli örneklerin kabul ve red kriterlerini 
açıklar.
Kabul ve red işlemlerinin kaydı, örnek gönderen birimlerle iletişim/geri bildirim, 
periyodik olarak red kayıtlarının değerlendirilmesi gibi hususlarda dikkat edilecek 
noktaları açıklar.

Kabul ve red sürecini ve sonrasındaki 
sıralı işlemleri belirleyerek 
uygulamaya koyar. Rutin uygulamada takip edilecek kabul-red algoritmasını açıklar.
İlgili personeli kabul ve red süreçleri 
konusunda eğitir.

Laboratuarın her düzeydeki personelinin kabul-red işlemleri konusunda sahip olması 
gerekn asgari bilgi ve becerilerin neler olduğunu açıklar.

Örnek kabul ve red politikalarını/ 
kriterlerini laboratuara örnek 
gönderen kurum içi ve kurum dışı tüm 
birimlere duyurur/ duyurulmasını 
sağlar.

Örnek kabul-red işlemlerinin/ politikalarının ilan edilmesi gereken birimleri ve ilan 
etme yollarını/ yöntemlerini açıklar.

Örnek kabul ve red işlemlerinin 
kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Kabul-red işlemlerinde tutulması gereken asgari kayıt türlerini/ içeriklerini/ tutulma 
usullerini ve zorunlu saklanma sürelerini açıklar.

Çalışmalar için gerekli tampon, 
solüsyon v.b. malzemelerin 
hazırlanma işlemlerini yönetir.

Gerekli malzemeleri belirleyip temin 
edilmesini sağlar.

Tampon, solüsyon, ayıraç gibi malzemelerin hazırlanması için gerekli sarf 
malzemelerle ilgili şartnamelerin hazırlanmasında dikkat edilecek noktaları açıklar.
Söz konusu malzemelerin temin yol ve yöntemlerini açıklar.
Temin edilen malzmenin kontrol ve kabul işlemlerini açıklar.
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Söz konusu tampon v.b. 
hazırlanmasına ilişkin talimat , SOP 
ve benzeri dökümanları hazırlar ve 
uygulamaya koyar. Asit, baz, pH, pK, tampon, molarite, molalite, normalite gibi kavramları; tanımlar.

Arzulanan pH ve konsantrasyonlarda karışımların hazırlanma, ayarlanma, 
sterilizasyon, sulandırma, depolama yöntem ve prensiplerini açıklar.
pH strip/stick/bandı kullanarak pH ayarını uygulamalı olarak açıklar.
Distile ve deiyonize su kavramları ile bunların elde edilme yöntemlerini; 
kullanılacak malzemenin temin yollarını ve seçimyapılırken dikkat edilmesi gereken 
hususları açıklar.

İlgili personeli söz konusu 
mazlemenin hazırlanması ve 
stoklanması konularında eğitir.

Tampon, solüsyon v.b. hazırlayacak personelin alması gereken asgari eğitimin 
içeriğini açıklar.

Temel laboratuar cihazlarının 
çalıştırılma süreçlerini yönetir.

Kurumsal ihtiyaç ve imkanlar 
çerçevesinde kullanılacak asgari cihaz 
donanımını belirler.

Mevcut resmi düzenlemeler çerçevesinde tıbbi mikrobiyoloji laboratuarlarının sahip 
olması gereken asgari cihaz donanımlarının neler olduğunu açıklar.

Laboratuarda bulunan temel ve 
yardımcı laboratuar cihazlarının 
çalıştırılmasını, bakım ve kalibrasyon 
işlemlerini koordine eder. Öze çeşitlerini, kullanım yöntemlerini uygulamalı olarak açıklar.

Cam kaplar (beher, erlen, büret, balon v.b.) ve plastik/cam pipetler gibi basit 
laboratuar araçlarının özelliklerini ve kullanım yöntemlerini; temizlik/dezenfeksiyon 
işlemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Otomatik pipetlerin özelliklerini, çeşitlerini, kullanma yöntemlerini, bakım ve 
kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Santrifüjlerin temel mekanizmalarını ve çalışma prensiplerini; santrifüj çeşitlerini; 
santrifüj bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
İnkübatör çeşitlerini (etüv, sıcak su banyosu v.b.); çalışma prensiplerini; kullanma 
yöntemlerini; bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.

Biyogüvenlik kabinlerinin sınıflarını,temel mekanizmalarını ve çalışma prensiplerini; 
kullanma yöntem ve endikasyonlarını; bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Otoklav çeşitlerini (dik, yatık, masaüstü, flaş v.b.) temel mekanizmalarını, çalışma 
prensiplerini, kullanma yöntemlerini, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Pasteur fırınının (kuru hava sterilizatörü) temel mekanizmalarını, çalışma 
prensiplerini, kullanma yöntemlerini, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Laboratuar terazisi çeşitlerini (mekanik, dijital, hassas)temel mekanizmalarını, 
çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini, bakım ve kalibrasyon işlemlerini 
açıklar.
pH-metrelerin temel mekanizmalarını, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini, 
bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Disitile su ve deiyonize su cihazlarının temel mekanizmalarını, çalışma prensiplerini, 
kullanma yöntemlerini, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
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Vortekslerin temel mekanizmalarını, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini, 
bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Magnetik karıştırıcıların temel mekanizmalarını, çalışma prensiplerini, kullanma 
yöntemlerini, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Çalkalayıcıların (shaker) temel mekanizmalarını, çalışma prensiplerini, kullanma 
yöntemlerini, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Bunsen beklerinin/ insineratörlerin temel mekanizmalarını, çalışma prensiplerini, 
kullanma yöntemlerini, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Mikroorganizma filtrelerinin/filtre sistemlerinin özelliklerini, çalışma prensiplerini, 
kullanma yöntemlerini, bakım ve kalibrasyon işlemlerini - açıklar.
Aglutinoskopların özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini, bakım 
ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Derin dondurucuların özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini, 
bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Derin dondurucuların özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini, 
bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Agaroz ve Poliakrilamid jel elektroforez sistemlerinin özelliklerini, çalışma 
prensiplerini, kullanma yöntemlerini, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Thermal-cycler özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini, bakım ve 
kalibrasyon işlemlerini açıklar.
UV okuyucu özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini, bakım ve 
kalibrasyon işlemlerini açıklar.

Söz konusu cihazların bakım, 
kalibrasyon ve çalıştırılmasına ilişkin 
talimat/ SOP gibi dökümanları 
hazırlar. Cihaz SOP ve talimatlarınn temel çatısını ve içermesi gereken agari unsurları açıklar.
Söz konusu cihazların 
bakım/onarım/kalibrasyon kayıtlarının 
tutulmasını sağlar.

Cihazlarla ilgili tutlması gereken kayıt çeşitlerini; kayıt içeriklerini ve bu kayıtların 
saklanma sürelerini açıklar.

İlgili personelin cihaz kullanım/bakım 
ve kalibrasyonları konusunda 
eğitilmesini sağlar.

Cihaz kullanıcı personelin sahip olması gereken asgari bilgi ve becerilerin neler 
olduğunu açıklar.

Direkt ve boyalı mikroskopik 
inceleme işlemlerini yönetir.

Laboratuarda kullanılacak asgari 
mikroskopi ve boyama yöntemlerini 
belirler ve gerekli düzenekleri kurar.

Standart bir mikrobiyoloji laboratuarında bulunması gereken mikroskopi alt yapısını 
ve boyaları listeler.

Her örneğe uygun temel boyalı-
boyasız mikroskopik incelemelerin 
yapılmasını-klinikle iletişim içinde- 
sağlar. Mikroskopinin temel prensiplerini; mikroskopiye ilişkin optik kuralları açıklar.

Işık mikroskobunun özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerinive 
alanlarını, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Işık mikroskobunun etkin olarak kullanılışını gösterir.
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Karanlık alan özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini ve 
alanlarını, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Karanlık alan mikroskobunun etkin olarak kullanılışını gösterir.
Faz kontrast mikroskobunun özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma 
yöntemlerini ve alanlarını, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Floresan mikroskobunun özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma 
yöntemlerinive alanlarını, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Floresan mikroskobunun etkin olarak kullanılışını gösterir.
Elektron mikroskobunun özelliklerini, çalışma prensiplerini, kullanma yöntemlerini 
ve alanlarını, bakım ve kalibrasyon işlemlerini açıklar.
Direkt mikroskopik inceleleme yöntem ve prensiplerini açıklar.
Thoma, Neauber lamlarında ve makler kamarasında hücre sayımını uygulamalı 
olarak açıklar.
Gram boyama yöntemini, değerlendirme kriterlerini ve kullanım alanlarını; bu 
işlemlere uygun kalite kontrol işlemlerini, bakteri hücre duvar yapısı ile 
ilişkilendirerek ve uygulamalı olarak açıklar.
Metilen Mavisi ile boyama yöntemini uygulamalı olarak açıklar.
Erlich-Ziehl-Nielsen/Kinyoun boyama yöntemlerini, değerlendirme kriterlerini ve 
kullanım alanlarını; bu işlemlere uygun kalite kontrol işlemlerini, mikobakteri duvar 
yapısı ile ilişkilendirerek ve uygulamalı olarak açıklar.
Modifiye Ziehl-Nielsen boyama yöntemini, değerlendirme kriterlerini ve kullanım 
alanlarını; bu işlemlere uygun kalite kontrol işlemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Lugolle boyama yöntemini, değerlendirme kriterlerini ve kullanım alanlarını; bu 
işlemlere uygun kalite kontrol işlemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Neisser boyası ile boyama yöntemini, değerlendirme kriterlerini ve kullanım 
alanlarını; bu işlemlere uygun kalite kontrol işlemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Laktofenol Pamuk mavisi ile boyama yöntemini, değerlendirme kriterlerini ve 
kullanım alanlarını; bu işlemlere uygun kalite kontrol işlemlerini uygulamalı olarak 
açıklar.
Giemsa boyası ile boyama yöntemini, değerlendirme kriterlerini ve kullanım 
alanlarını; bu işlemlere uygun kalite kontrol işlemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Çini mürekkebi ile boyama yöntemini, değerlendirme kriterlerini ve kullanım 
alanlarını; bu işlemlere uygun kalite kontrol işlemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Bakteri kapsül boyama yöntemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Bakteri kirpik boyama yöntemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Bakteri spor boyama yöntemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Floralı vücut bölgelerinden alınan örneklerin (püy, üretral akıntı v.b.) direkt ve boyalı 
mikroskopik incelenmesinin ilkelerini açıklar.
Steril vücut bölgelerinden alınan örneklerin (BOS v.b.) direkt ve boyalı mikroskopik 
incelenmesinin ilkelerini açıklar.
Servikovajinal örnekleri direkt ve boyalı mikroskopik incelenmesinin ilkelerini 
açıklar.
Mikroskopik incelelemenin kültür sonuçalarını değerlendirmedeki rolünü açıklar.
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Anaerop ve aerop örneklerin mikroskopik incelenme ilkelerini/ benzerlik ve 
farklarını açıklar.

Thoma ve Neauber lamlarında, 
Makler kamarasında hücre sayar.

Thoma ve Neauber lamlarının ve Makler kamarasının özelliklerini, kullanım 
alanlarını, kullanım yöntemlerini açıklar.
Bu üç sistemde çeşitli hücrelerin (lökosit, eritrosit, bakteri, sperm) nasıl sayıldığını 
gösterir.

Kültür çalışmalarını yönetir.

Kurumsal ihtiyaç ve imkanlar 
çerçevesinde yapılacak bakteriyel, 
fungal ve varsa viral, paraziter 
kültürlerin listesini belirler ve 
altyapısını kurar.

Kültür listesini ve altyapısını belirlerken dikkate alınacak bileşenleri/ kriterleri 
açıklar.

Uygun örneklerin uygun vasatlara 
doğru yöntemlerle ekilmesini sağlar.

Mikroorganizmaların (bakteri, virus, mantar, parazit) üremeleri/üretilmeleri için 
gerekli temel besin maddelerini; bunların kültür sürecine yansımaları ile 
ilişkilendirerek açıklar.açıklar.
Bakterilerde, mantarlarda ve protozoonlarda madde transportu, enerji üretimi ve 
beslenme kalıplarını, kültür sürecine yansımaları ile ilişkilendirerek açıklar.
Bakterilerde, mantarlarda, protozoonlarda makromolekül sentezi, sporülasyon, 
germinasyon, çoğalma, hareket ve biyofilm oluşturma süreçlerini; bunların kültür 
sürecine yansımaları ile ilişkilendirerek açıklar.açıklar.
Besiyeri çeşitlerini (genel, zengin, seçici, ayırtedici v.b.) ve besiyeri hazırlama 
yöntemlerini açıklar.
Ticari besiyerlerinin temin ve kullanma ilke ve usullerini açıklar.
Besiyeri kalite kontrol prensip ve yöntemlerini açıklar.
Tek koloni düşürme yöntemini uygulamalı olarak açıklar.
Sıvı, katı, yarı katı besiyerlerine; plak ve tüpteki besiyerlerine ekim yöntemlerini 
uygulamalı olarak açıklar.
Kan kültür vasatlarına ekim yöntemini uygulamalı olarak açıklar.

Klinik örneğe ekim öncesi ön işlem yapılması gereken durumları (örn. Doku, kateter, 
trakeal aspirat) uygulamalı olarak açıklar.
Başlıca hücre kültürü yöntemlerini açıklar.
Fungal kültür yöntemlerini (batırma, lam kültürü v.b.) uygulamalı olarak açıklar.
Parazit kültürü yöntemlerini açıklar.
Sindirim sistemi örneklerine yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini açıklar.
Alt ve üst solunum yolu örneklerine yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini 
açıklar.
İdrar örneklerine yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini açıklar.
Ürogenital sistem örneklerine yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini açıklar.
Steril vücut sıvılarına yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini açıklar.
Göz ve kulak örneklerine yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini açıklar.
Doku, biyopsi v.b. Örneklere yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini açıklar.
Kan ve kemik iliği örneklerine yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini açıklar.
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Damar içi kateter, vücut içi cihaz (protez v.b.) gibi biyofilm varlığından kuşku 
duyulan örneklere yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini açıklar.
Ortam örneklerine yönelik standart kültür işlem/ yöntemlerini açıklar.

Ekimlerin uygun şartlarda 
inkübasyonunu sağlar.

Dış ortamın mikroorganizmalar üzerine e tkilerini; mikroorganizmaların üreme için 
ihtiyaç duyduğu ortam (ısı, basınç, pH, oksidasyon-redüksiyon v.b.) gereklilikeri ile 
ilişkilendirerek açıklar.
Aerob, mikroaerofil ve anaerob kültür yöntemlerini açıklar.

Kültür üremelerini değerlendirerek 
gerekli durumlarda cins ve tür 
düzeyinde mikroorganizma 
identifikasyon işlemlerini yönetir.

Üremeleri anlamlılık açısından 
değerlendirir. Dış kaynaklı ve normal 
vücut florası kaynaklı 
kontaminasyonları anlamlı 
üremelerden ayırt eder.

Parazitlik, kommensallik, mutualism, saprofitlik, infeksiyon, infestasyon, patojenite 
ve virulans gibi konak-parazit ilişkilerinin temel kavramlarını tanımlar.
Vücudun steril bölgelerini ve normal flora içeren bölgelerini açıklar.
Flora içeren bölgelerde yerleşik kalıcı ve geçici flora bileşenlerini açıklar.
Normal flora üremesi beklenen kültürleri ve bunların nasıl değerlendirileceğini 
açıklar.
Normal flora üremesi beklenmeyen kültürleri ve bunların nasıl değerlendirileceğini 
açıklar.
Kültürlerin normal flora ve dış ortam kaynaklı potansiyel kontaminasyonlarını; 
bunların ayırt edici özelliklerini; alınabilecek tedbirleri açıklar.

Laboratuarda üretilen 
mikroorganizmalardan uygun olanları 
identifiye etmek için gerekli mazleme 
ve donanımı belirler ve düzeneği 
kurar. Başlıca identifikasyon yöntemlerini açıklar.
İzole edilen mikroorganizmaları 
endikasyona ve altyapı imkanlarına 
göre cins ve tür düzeyinde identifiye 
eder.

Temel mikroskopik değerlendirme/tiplendirme yöntem ve prensiplerini uygulamalı 
olarak açıklar
Temel makroskopik değerlendirme yöntem ve prensiplerini (koloni morfolojisi, 
hemoliz, pigment, koku v.b.) uygulamalı olarak açıklar
Temel biyokimyasal değerlendirme/tiplendirme yöntem ve prensiplerini (katalaz ve 
üreaz gibi enzim aktiviteleri, şeker fermentasyon/asimilasyonları gaz ve asit üretimi 
v.b.) mikrorganizmaların metabolizmaları ile ilişkilendirerek ve uygulamalı olarak
Temel biyokimyasal değerlendirme/tiplendirme yöntem ve prensiplerini (katalaz ve 
üreaz gibi enzim aktiviteleri, şeker fermentasyon/asimilasyonları gaz ve asit üretimi 
v.b.) mikrorganizmaların metabolizmaları ile ilişkilendirerek ve uygulamalı olaraka
Temel immüno-serolojik değerlendirme/tiplendirme yöntem ve prensiplerini, 
mikroorganizmaların antijenik yapıları ile ilişkilendirerek ve uygulamalı olarak 
açıklar.
Temel genetik/moleküler değerlendirme/tiplendirme yöntem ve prensiplerini 
mikroorganizmaların genetik özellikleri ve genetik süreçleri ile ilişkilendirerek ve 
açıklar.
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Yarı otomatize identifikasyon sistemlerinin çalışma ilkelerini ve başlıcalarını açıklar.
Yarı otomatize id. sistemleri ile mikroorganizma identifikasyonunu uygulamalı 
olarak anlatır.

Tam otomatize identifikasyon sistemlerinin çalışma ilkelerini ve başlıcalarını açıklar.
Tam otomatize id. sistemleri ile mikroorganizma identifikasyonunu uygulamalı 
olarak anlatır.

Sonuçları gerekli yorum ve 
açıklamalarla klinisyene rapor eder.

Mikroorganizmaları cins ve tür düzeyinde tanımlamanın klinik tanı ve tedaviye 
etkilerini/ yansımalarını açıklar.

Antimikrobik ilaçlara duyarlık 
testlerini yönetir.

Kurumsal ihtiyaç ve imkanlar 
çerçevesinde yapılacak antimikrobiyal 
duyarlık testlerini planlar; gerekli 
malzeme ve donanımı temin ederek 
altyapıyı kurar.

Bir tıbbi mikrobiyoloji laboratuarında bulunması gereken asgari antimikrobiyal 
duyarlık test alt yapısını; olmazsa olmaz bileşenlerini açıklar.

İzole edilen mikroorganizmaların 
antimikrobik ilaçlara duyarlık 
durumlarının uluslararası geçerliği 
olan standart yöntemlerle 
belirlenmesini sağlar.

İlaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini; bu özelliklerin 
antimikrobiyal breakpoint'lere nasıl yansıdığını açıklar.
Bakterilerin yapıtaşlarını oluşturan makromoleküllerin yapı, sentez ve 
kompozisyonlarını; antibakteriyel ilaçların etki mekanizmaları, etki spektrumları, 
direnç gelişme mekanizmaları; bakteriyostatik ve bakterisidal etkileri ve ilaç 
etkileşmeleri (s
Ggram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin hücre duvarı, kapsül, fimbria ve pili 
yapılarını antibakteriyel ilaçların etki mekanizmaları, etki spektrumları, direnç 
gelişme mekanizmaları; bakteriyostatik ve bakterisidal etkileri ve ilaç etkileşmeleri
Bakterilerin sitoplazmik hücre bileşenlerini, DNA, RNA ve plazmidlerini 
antibakteriyel ilaçların etki mekanizmaları, etki spektrumları, direnç gelişme 
mekanizmaları; bakteriyostatik ve bakterisidal etkileri ve ilaç etkileşmeleri (sinerji, 
antagonizm
Bakterilerin spor yapılarını; mikobakteri, mikoplazma, riketsiya ve klamidyaların 
özellik arz eden anatomik yapılarını; antibakteriyel ilaçların etki mekanizmaları, etki 
spektrumları, direnç gelişme mekanizmaları; bakteriyostatik ve bakterisidal et
Mantar hücrelerinin (küf/maya)duvar ve membran yapıları ile bunların sentez 
süreçlerini; antifungal ilaçların etki mekanizmaları, etki spektrumları, direnç gelişme 
mekanizmaları ile ilişkilendirerek açıklar.
Virusların zarf, kapsit ve genom yapıları ile invazyon, replikasyon, latent faza 
geçme/entgrasyon ve salınma gibi temel hayati süreçleri ve genetik değişim 
mekanizmalarını, antiviral ilaçların etki mekanizmaları, etki spektrumları ve direnç 
gelişme
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Parazitlerin morfolojik yapılarını ve metabolik süreçlerini; antiparaziter ilaçların etki 
mekanizmaları, etki spektrumları ve direnç mekanizmaları ile ilişkilendirerek açıklar.
Antimikrobik direnç/duyarlık tetslerine ilişkin başlıca ulusal/uluslar arası 
kılavuz/standart dökümanların neler olduğunu ve temel içeriklerini açıklar.
Uluslar arası kabul gören, tanımlı standart breakpointler çerçevesinde belirlenmiş 
mikroorganizma grubu-antimikrobik ilaç paneli eşleştirmelerini açıklar.
Hem test hem rapor edilecek; test edilip kısıtlı rapor edilecek; özel durumlarda test 
ve/veya rapor edilecek ilaç gruplarını mikroorganizma grupları temelinde açıklar.
Panrezistans durumlarında yapılacak işlemleri açıklar.
Disk diffüzyon testinin yöntemi ve yorum prensipleri ile kalite kontrol işlemlerini 
uygulamalı olarak açıklar.
E-test yöntemi ve yorum prensipleri ile kalite kontrol işlemlerini uygulamalı olarak 
açıklar.
Mikro-broth dilüsyon yöntemi ve yorum prensipleri ile kalite kontrol işlemlerini 
uygulamalı olarak açıklar.
Makro-broth dilüsyon yöntemi ve yorum prensipleri ile kalite kontrol işlemlerini 
uygulamalı olarak açıklar.
Agar-dilüsyon Makro-dilüsyon yöntemi ve yorum prensipleri ile kalite kontrol 
işlemlerini uygulamalı olarak açıklar.
Direnç tayinine yönelik otomatize yöntemleri ve kullanıldıkları başlıca 
endikasyonları; avantaj ve dezavantajlarını uygulamalı olarak açıklar.
Direnç tayinine yönelik moleküler yöntemleri ve kullanıldıkları başlıca 
endikasyonları; avantaj ve dezavantajlarını açıklar.
Özel işlem ve değerlendirme gerektiren mikroorganizma-ilaç ikililerini (MRSA, 
VRE v.b.); bu testlere ilişkin uluslar arası standart dökümanların (CLSI, EUCAST 
v.b.)neler olduğunu ve içeriklerini açıklar.
Disk diffüzyon testinin sonucuna göre MİK yapılması ve sonucun buna göre rapor 
edilmesi gereken durumları açıklar.

Sonuçları uygun yorumlarla rapor 
eder. Kısıtlı antibiyogram rapor prensiplerini açıklar.

Gram negatif bakteri antibiyogramlarında ESBL, İBL ve karbapenem direnci varlığı 
gibi özel durumların nasıl yorumlanması; rapora nasıl yansıtılması gerektiğini 
açıklar.
Gram pozitif bakteri antibiyogramlarında metisilin/oksasilin direnci, MLSB, 
vankomisin direnci, yüksek düzeyli aminoglikozit direnci varlığı gibi özel 
durumların nasıl yorumlanması; rapora nasıl yansıtılması gerektiğini açıklar.
Intrinsic direnç, kazanılmış direnç, direnç indüksiyonu, dereprese mutant 
kavramlarını ve antibiyogram yorumundaki yansımalarını açıklar.

Antiinfektif tedavinin yönetilmesinde 
konsültan olarak görev yapar. Antiinfektif tedavinin temel ilkelerini açıklar.

Antimikrobik ilaçlar arası sinerji, aditif etki, antagonizm gibi etkileşme 
mekanizmalarını tedavi protokolleri ile ilişkilendirerek açıklar.
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Antiinfektif tedavinin yönlendirilmesinde başvurulabilecek yerel ve uluslar arası 
yaygın kabul görmüş kılavuz v.b. kaynakalrı açıklar.
Erişkin/çocuk/düşkün/hamile/emziren ve immün sistemi baskılanmış hasta 
gruplarında, antiinfektif tedavi ilkelerini açıklar.

Söz konusu testlerin kalite kontrol 
işlemlerini gerçekleştirir.

Antibiyotik duyarlık testlerinin iç kontrolü için uluslar arası kabul gören CLSI ve 
EUCAST gibi kuruluşlarca önerilen kalite kontrol yöntemlerini uygulamalı açıklar.
Antibiyotik duyarlık testlerinin dış kontrolü için yapılabilecek işlemleri; bu alandaki 
başlıca PT sağlayıcıları açıklar.

İmmüno-Serolojik incelemeleri 
yönetir.

Kurumsal ihtiyaç ve imkanlar 
çerçevesinde yapılacak immüno-
serolojik testleri listeler ve gerekli 
malzeme ve donanımı temin ederek 
altyapyı kurar.

Bir tıbbi mikrobiyoloji laboratuarında bulunması gereken asgari immuno-serolojik 
test altyapısının neleri içermesi gerektiğini gerekçeleriyle açıklar.İnfeksiyon etkenlerinin antijenik 

yapılarını; bunlara bağlı olarak 
konakta ortaya çıkan bağışık yanıt 
bileşenlerini (antikor, kompleman, 
sitokinler) ölçen/gösteren immüno-
serolojik testleri ve kalite kontrol 
işlemlerini yapar; ve gerekirse 
yorumlu olarak rapor eder.

İmmun sistem bileşenlerini, temel immunolojik süreçleri, infeksiyon immünitesini, 
aktif ve pasif bağışıklık antitelerini sero-immunolojik tanı süreçleri ile 
ilişkilendirerek açıklar.
İmmüno-serolojik tanı prensiplerini, erken ve geç antikor cevaplarını ve bunların 
yorumlanma prensiplerini açıklar.
Aglütinasyon ve presipitasyon testlerinin çalışma prensiplerini, çeşitlerini 
(hemaglütinasyon, hemaglutinasyon önlenim, latex aglütinasyonu, koaglütinasyon 
v.b.) ve yorum prensiplerini uygulamalı olarak açıklar.
Kompleman birleşmesi testini ve yorum prensiplerini uygulamalı olarak açıklar.
Katı faz immün deneylerin çalışma prensiplerini, çeşitlerini (IFA, RIA, ELISA 
çeşitleri v.b.) ve yorum prensiplerini uygulamalı olarak açıklar.
Blotting testlerinin çalışma prensiplerini, çeşitlerini (immun-blot, western blot, RIBA 
v.b.) ve yorum prensiplerini uygulamalı olarak açıklar.
Hızlı antijen testlerinin çalışma prensiplerini, çeşitlerini (immünokromatografik 
testler, lateral flow "immunoassay"ler, optik immunaassay v.b.) ve yorum 
prensiplerini uygulamalı olarak açıklar.
Otomatik-yarı otomatik analizörlerin genel özelliklerini, kullanma ve kalibrasyon 
ilkelerini uygulamalı olarak açıklar.
Cihaz seçiminde/teknik şartname yazımında dikkat edilecek hususları açıklar.
Bu yöntem/testlere uygun iç kalite kontrol işlemlerini açıklar.
Bu yöntem/testlere uygun dış kalite kontrol işlemlerini açıklar.

Otoimmun hastalıkların tanısında 
kullanılan otoantikor tayinlerini yapar. Otoimmun hastalıkların etyopatogenezini açıklar.
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Otoimmun hastalıkların tanısında kullanılan başlıca otoantikor testlerini ve sıralar ve 
test sonuçlarının klinik yorumlarını açıklar.
Otoantikor tayininde kullanılan yöntemleri, avantaj ve dezavantajlarını açıklar.

Moleküler incelemeleri yönetir.

Kurumsal ihtiyaç ve imkanlar 
çerçevesinde yapılacak moleküler 
testleri listeler ve gerekli malzeme ve 
donanımı temin ederek altyapıyı 
kurar.

Bir tıbbi mikrobiyoloji laboratuarında bulunması gereken asgari moleküler test 
altyapısının neleri içermesi gerektiğini gerekçeleriyle açıklar.

İnfeksiyon etkenlerinin varlığını, cins 
ve türünü, genotipini, ilaçlara direnç 
durumlarını belirlemeye yönelik 
başlıca moleküler testleri ve kalite 
kontrol işlemlerini yapar ve gerekirse 
yorumlu olarak rapor eder.

Prokaryot ve ökaryot genetiğinin temellerini; ortak ve farklı özelliklerini; 
bakterilerde, mantarlarda ve protozoonlarda DNA replikasyonu, transkripsiyon ve 
tranlasyon olaylarını; viruslarda DNA/RNA replikasyonunu, açıklar
Mikroorganizmalarda cereyan eden gen alışverişlerini açıklar.
Mikroorganizmalarda cereyan eden genetik değişmeleri açıklar.
Başlıca nükleik asit ekstraksiyon yöntemlerini açıklar.
Başlıca nükleik asit amplifikasyon yöntemlerini (DNA ve RNA çoğaltmaya yönelik 
PCR çeşitleri, sinyal çoğaltma yöntemleri, TMA yöntemleri) açıklar.
Dizi analiz yöntemlerini açıklar.
Plazmid analiz yöntemlerini açıklar.
Başlıca elektroforez yöntemlerini (agaroz EF, poliakrilamid-jel EF, puls-field jel EF, 
İEF) açıklar.
Moleküler klonlama yöntemlerini açıklar.
Epidemiyolojik analizde kullanılan başlıca moleküler yöntemleri (RFLP, PFGE, AP-
PCR, ERIC-PCR v.b.) açıklar.

Moleküler testlere yönelik kalite kontrol işlemlerini açıklar.
Nükleik asit extraksiyonunu uygulamalı olarak açıklar.
İn-house PCR ile amplifikasyon işlemini uygulamalı olarak açıklar.

Agaroz jelde DNA elektroforezini ve sonuçların UV altında incelenmesini 
uygulamalı olarak açıklar.
Real-Time PCR işlemini uygulamalı olarak açıklar.
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Laboratuar test sonuçlarının talep 
sahibine rapor edilme ve 
arşivlenme işlemlerini yönetir.

Laboratuardaki test işlemleri 
sonucunda ortaya çıkan verinin istemi 
yapan klinisyene/hastaya/tüzel kişiliğe 
yerel ve uluslara arası standartlara 
uygun formatta ve içerikte; doğru 
olarak ve gerekli asgari 
yorum/değerlendirme notları ile 
birlikte rapor edilmesini; raporların 
sadece ilgili ve yetkili kişilere; gerekli 
güvenlik ve mahremiyet kurallarına, 
resmi düzenlemelere uygun olarak 
iletilmesini sağlar. Bir sonuç raporunda bulunması gereken asgari bilgilerin neler olduğunu açıklar.

Sonuçların rapor edilmesinde uyulması gereken mahremiyet ilkelerini açıklar ve bu 
ilkeleri benimser.
Sonuçların rapor edilmesine ilişkin yerel ve uluslar arası düzenlemeleri, -varsa- 
kısıtlamaları açıklar.

Bildirimi zorunlu hastalıklarla ilgili 
laboratuar sonuçlarının ilgili klinik 
birime zamanında rapor edilmesini; 
laboratuar tarafından bildirimi zorunlu 
olanların da uygun formlarla ilgili 
birimlere ulaştırılmasını sağlar.

Bildirimi zorunlu hastalıkların neler olduğunu; kategorilerini, bildirimden sorumlu 
kişi ve birimleri ve bildirimin yapılacağı mercileri açıklar.

Sonuçların yasal olarak zorunlu 
sürelerde ve şartlarda (matbu, 
elektronik v.b.) talep edilmesi halinde 
incelemeye/denetime sunulacak 
şekilde saklanmasını sağlar.

Laboratuar test sonuçlarının arşivlenme süre ve biçimlerine ilişkin yerel ve uluslar 
arası düzenlemeleri açıklar.

Çalışılan örneklerin ve izole edilen 
mikroorganizmaların uygun süre ve 
şartlarda saklanmasını/arşivlenme 
işlemlerini yönetir.

Çalışılan kan/serum/plazma, balgam 
BOS v.b. Örneklerin yeniden 
çalışma/teyit/şahit numune amaçlı 
olarak satandart/yasal sürelerde ve 
şartlarda saklanmsını sağlar. Klinik örneklerin saklanması gereken optimum şartları ve asgari süreleri açıklar.
Klinik v.d. örneklerden izole edilen 
mikroorganizmaların (bakteri, virus, 
mantar, protozoon) ileri 
tetkik/tiplendirme, epidemiyolojik 
araştırma ve çalışma amaçlı 
kullanılmak üzere standart ve güvenli 
yöntemlerle stoklanmasını sağlar.

Mikroorganizmaların başlıca stoklanma ve canlandırma yöntemlerini; stoklama ve 
canlandırma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken güvenlik kurallarını uygulamalı 
olarak açıklar.

BAKTERİYOLOJİ
Sistemlere yönelik 
bakteriyel tanıyı yönetir

Solunum yolu enfeksiyonu yapan 
etkenleri tanımlar.
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Sindirim sistemi enfeksiyonu yapan 
etkenleri tanımlar.
Kemek ve eklem enfeksiyonu 
yapan etkenleri tanımlar.
Kan, dolaşım sisteminde 
enfeksiyonu yapan etkenleri 
tanımlar.
Üriner sistem enfeksiyonu yapan 
etkenleri tanımlar.
Göz enfeksiyonu yapan etkenleri 
tanımlar.

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu 
yapan etkenleri tanımlar.
Santral sinir sistemi enfeksiyonu 
yapan etkenleri tanımlar.

Özel Bakteriyoloji 
çalışmalarını yönetir.

Stafilokoklar patogenez tanı ve 
antibyogramını düzenler.
Streptokoklar patogenez, tanı ve 
antibiyogramını düzenler
Enterokokllar patogenez tanı ve 
antibiyogramını düzenler.
Neisseria, Eikenella, Kingella, 
Moraxella, Bordetella patogenez, 
tanı ve antibiyogramını düzenler.
Brucella Haemophilus Pasteurella, 
Actinobacillius, Francisella 
patogenezini tanısını düzenler.
Legionella patogenez, tanısını 
düzenler.

Enterobacteriaceae ailesi patogenez 
tanı ve antibiyogramını düzenler.
Fermentatif olmayan Gram-negatif 
basiller patogenez, tanı ve 
antibiyogramını düzenler.

Fermentatif olmayan Gram-negatif basiller (Pseudomonas, 
Burkholderia,Alcaligenes, Acinetobacter, Stenotrophomonas maltophila) 
enfeksiyonları ve laboratuvar tanılarını açıklar.
Fermentatif olmayan Gram-negatif basiller (Pseudomonas, 
Burkholderia,Alcaligenes, Acinetobacter, Stenotrophomonas maltophila) laboratuvar 
tanısını ve antibiyotik duyarlılığı çalışmalarını uygular.

Vibrio Aeromonas Campylobacter 
Helicobacter patogenez, tanı ve 
antibiyogramını düzenler

Vibrio Aeromonas Campylobacter Helicobacter enfeksiyonları ve laboratuar 
tanılarını ve antibiyotik duyarlılıklarını uygular.
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Vibrio Aeromonas Campylobacter Helicobacter enfeksiyonları ve laboratuar 
tanılarını ve antibiyotik duyarlılıklarını açıklar.

Bacillus patogenez, tanı ve 
antibiyogramını düzenler

Bacillus enfeksiyonları ve laboratuvar tanısını ve antibiyotik duyarlılıklarını açıklar 
Bacillus enfeksiyonları ve laboratuvar tanısını ve antibiyotik duyarlılıklarını açıklar
Bacillus enfeksiyonları ve laboratuvar tanısını uygular.

Nocardia ve Actinomyces 
patogenez, tanı ve antibiyogramını 
düzenler. Nocardia ve Actinomyces enfeksiyonları ve laboratuvar tanısını açıklar.

Nocardia ve Actinomyces enfeksiyonları ve laboratuvar tanısını ve antibiyotik 
duyarlılıklarını uygular.

Spiroket enfeksiyonları 
(Treponema, Borrelia ve 
Leptospira) patogenez, tanı ve 
antibiyogramını düzenler.

Spiroket enfeksiyonları (Treponema, Borrelia ve Leptospira) laboratuvar tanılarını 
açıklar.
Spiroket enfeksiyonları (Treponema, Borrelia ve Leptospira) laboratuvar tanılarını 
uygular.

Riketsiya ve Orienta nın patogenez, 
tanısını düzenler. Riketsiya ve Orienta enfeksiyonları ve laboratuar tanısını açıklar.

Riketsiya ve Orienta enfeksiyonları ve laboratuar tanısını uygular.
Chlamydia, Mycoplasma ve 
Ureaplasmanın patogenez,ve 
tanısını düzenler. Chlamydia, Mycoplasma ve Ureaplasma tanılarını açıklar.

Chlamydia, Mycoplasma ve Ureaplasma tanılarını uygular
Ehrlichia, Anaplasma ve Coxiella 
patogenezini tanımlar. Ehrlichia, Anaplasma ve Coxiella enfeksiyonları ve laboratuar tanılarını açıklar.

Ehrlichia, Anaplasma ve Coxiella enfeksiyonları ve laboratuar tanılarını uygular.
Bakteri üretme (kültür) 
çalışmalarını yönetir. Aerop kültür çalışmalarını tanımlar. Kültür alımı Sistemlere göre aoerop kültür alma şekillerini açıklar

Sistemlere göre aoerop kültür alır
Kültür kabulu MATERYAL KABUL VE RED KRİTRELERİNİ AÇIKLAR

Materyali kabul veya red eder.
Kültür transportu Sistemlere göre aerop kültür transport alma şekillerini açıklar

Sistemlere göre aerop kültür transport eder.
Kültür Ekimi Sistemlere göre uygun besiyerlerine ekme şekillerini açıklar

Sistemlere göre uygun besiyerlerine eker.
Kültür Değerlendirmesi Sistemlere göre uygun ekilmiş kültürleri değerlendirmeyi ve yorumlamayı açıklar.

Sistemlere göre uygun ekilmiş kültürleri değerlendirir ve yorumlar.
Anaerop kültür çalışmalarını 
tanımlar.

Kültür alımı, kültür kabulü ve kültür 
transportunu düzenler

Anaerop Kültür alım şekillerini, anaerop kültür alınacak ve alınamayacak yerleri ve 
kültür kabul ve red kriterlerini ve anaerop kültür transport şekillerini açıklar.
Anaerop kültür alır, kabul/red eder ve gerekli besiyerlerine eker.
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Anaerop kültürün uygun besiyerlerine 
ekimi değerlendirmesi ve 
yorumlanmasını uygular

Anaerop bakterilerin tür düzeyinde genel özelliklerini bilir ve sınıflandırmayı bilir, 
uygun besiyerlerine ekmeyi ve uygun boyalarla boyamayı kültür sonrası aerotolerans 
testi yapmasını koloni morfolojilerini ve boyalı preperat incelemelerini, 2. V
Anaerop kültürü uygun besiyerlerine eker, üreme sonrası identifiye eder, 
antibiyogram çalışır ve tüm sonuçları yorumlar.

Antibiyotik kullanımını ve 
antibakteriyel direnç 
saptanmasını yönetir.

Antibiyotik duyarlılık teslerini 
tanımlar.

Temel ve otomat,ize antibiyotik duyarlılık testlerini uygular. difüzyon yöntemleriyle 
(disk difüzyon) veya dilüsyon yöntemleriyle (makrodilüsyon, mikrodilüsyon, agar 
dilüsyon, E-test vb) eşik konsantrasyon değerlerini belirleyerek saptar. Uygun MI
Temel (difüzyon yöntemleriyle (disk difüzyon) veya dilüsyon yöntemleriyle 
(makrodilüsyon, mikrodilüsyon, agar dilüsyon, E-test vb) ve otomatize Antibiyotik 
duyarlılık testlerini açılar Antibiyotik sürveyansını açıklar.

Antibiyotik etki ve direnç 
mekanizmalarını tanımlar. Antibiyotik direnç gelişimini önleme yollarını uygular.

Antibiyotik etki ve direnç mekanizmalarını açıklar
Önleyici ve palyatif antibiyotik 
kullanımını tanımlar.

Salgın yönetir
Salgın esnasında izole edilen 
bakterileri tanımlar

Salgın esnasında ve sonrasında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyon 
uygulamalarını ve eğitim uygulamalarını düzenler.
Sagın esnasında gerekli yerlerden ortam kültürü alır.
Salgına özgül tanımlana ve epidemiyolojik yöntemleri uygular.
Salgına özgül tanımlana ve epidemiyolojik yöntemleri açıklar.

Salgın esnasında ortam kültürü 
alınması ve dezenfeksiyonu 
tanımlar Sagın esnasında gerekli yerlerden ortam kültürü alır.

Salgın esnasında ve sonrasında gerekli dezenfeksiyon ve sterilizasyon 
uygulamalarını ve eğitim uygulamalarını düzenler.

Bakterilerin izole 
edilmesini ve 
tanımlanmasını yönetir.

Bakteri tanımlama yöntemlerini 
açıklar.

Genotipik bakteri identifikasyon ve epidemiyolojik sınıflandırmayı uygular ve 
değerlendirir.
Genotipik bakteri identifikasyon ve hastane salgınlarında epidemiyolojik 
sınıflandırmayı ve değerlendirmeyi açıklar.
Otomatik bakteri identifikasyon sistemleri ile bakteri identifikasyonu yapar
Basit ve biyokimyasal bakteri tanımlama işlemlerini uygular.
Otomatik bakteri identifikasyon sistemlerinin çalışma prensiplerini açıklar
Bakteri tanımlama prensipleri, temel ayraçlar (katalaz gibi) ve biyokimyasal 
testler(TSI gibi) tanımlama yöntemlerini açıklar.

Bakterileri tanımlayabilmek için 
bakterilerin genel özelliklerini 
açıklar. Konak parazit ilişkilerini bilir, insan sistemlerinin normal floralarını açıklar

Bakterilerde virulans faktörlerini bilir bakteriyel patogenezi açıklar.
bakteri-konak 
etkileşimlerini açıklar.
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rttr Bakteriyel etkenlere karşı bağışık yanıtı açıklar.

MİKOBAKTERİYOLOJİ
Mikobakterileri 
sınıflandırır Genel özelliklerini tanımlar Mikobakterileri diğer bakterilerden ayıran özelliklerini açıklar

Yaptığı hastalıkları tanımlar Mikobakterilerin etken olduğu enfeksiyon hastalıkları tablolarını açıklar
Mikobakteriyoloji 
Laboratuvarının 
yapılanmasını tanımlar

Fiziki yapı olarak gerekleri 
tanımlar Havalandırma sistemini açıklar
Laboratuvrda bulunması gereken 
techizatları tanımlar Techizatların özelliklerini açıklar

Laboratuvrda bulunması gereken 
cihazları tanımlar

Biyolojik güvenlik kabininin 
özelliklerini ve kullanım prensiplerini 
açıklar Biyolojik güvenlik kabinini kullanır
Santrifüjün özelliklerini tanımlar Santrifüj kullanır
İnkübatörün özelliklerini tanımlar İnkübatör kullanır

Laboratuvarda kişisel korunma 
tedbirlerini uygular Kişisel koruyucu ekipmanları açıklar ve kullanır
Laboratuvarda temizlik ve 
dezenfeksiyon uygulamalarını 
tanımlar

Laboratuvar temizliği ve dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılan maddeleri ve 
uygulama yöntemini açıklar
Laboratuvar temizliği ve dezenfeksiyon uygulamalarına katılır ve yapar

Tanı amacıyla Laboratuvara 
gelen örnekleri kabul eder

Tanı için uygun olan ve olmayan 
örnekleri ayırır Örnek kabul ret kriterlerine göre örnekleri değerlendirir

Hasta örneğinden 
mikobakterlerin varlığının 
tanımlanması ve 
idantifikasyonu 
yöntemlerini açıklar Mikroskopik inceleme yapar Mikroskopik inceleme için uygulanan yöntemi ve incelenecek alanı açıklar

Mikroskopik inceleme için örneği 
hazırlar Homojenizasyon yöntemini uygular Homojenizasyon medotunda kullanılan maddeleri açıklar ve yapar

Dekontaminasyon yapar Dekontaminasyon medotunu açıklar ve yapar
Dekontaminasyon-homojenizasyon işleminde kullanılan çözeltileri hazırlar

Konsantrasyon işlemini yapar Konsantrasyon işlemi uygulamasındaki dğerleri açıklar ve uygular

Boyama metodlarını tanımlar
EZN (AFB) boyama yöntemini 
uygular EZN boyama yöntemindeki basamakları açıklar, mekanizmayı tanımlar ve uygular
Auromin-Rodamin boyama yöntemini 
uygular Fleuresan boyama yöntemini açıklar, preparatı değerlendirir
Modifiye ARB boyama yöntemlerini 
tanımlar Boyama yöntemine göre uygun mikroskop seçerek incelediğinde ARB'i tanır

Mikroskopik değerlendirme yapar
Boyalı preparatı ARB açısından 
değerlendirir
Mikroskopik bulguları yorumlar ve 
raporlar Görülen basil sayısı ile raporlama kriterlerini uygular
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Örneklerden Kültür yapar Tanı için kültür metodlarını tanımlar Kültür yöntemlerini sınıflandırır

Geleneksel kültür yöntemlerini 
uygular Kullanılan besiyerlerinin özelliklerini açıklar

Yumurta ve katı bazlı besiyerlerini hazırlar
Kültür yapar
Kullanılan besiyerinde üremeyi değerlendirir

Otomatize kültür sistemini kullanır Otomatize kültür sistemlerinin çalışma prensiplerini tanımlar ve avantajlarını açıklar
Kültür yapar

İdantifikasyon yöntemlerini 
tanımlar

Klasik idantifikasyon metodlarını 
uygular Cord faktör oluşumunu açıklar

Cord faktörü mikroskopide tanımlar
Biokimyasal idantifikasyon metodlarını açıklar
Otomatize kültür sistemlerinde kullanılan idantifikasyon yöntemlerini açıklar ve 
uygular

Moleküler idantifikasyon 
yöntemlerinin kültürden sonraki 
basamakta kullanımını açıklar Ekstraksiyon için uygulanacak işlemi açıklar

Antitüberküloz ilaçlara duyarlık 
test prensiplerini bilir ve uygular Duyarlılık test yöntemlerini tanımlar Proporsiyon test yöntemini açıklar ve kullanır

E test yöntemini açıklar
Duyarlılık için ilaç çözeltilerini hazırlar
Otomatize kültür sisteminde duyarlılık testi yapar

Antitüberküloz ilaçlara direnç 
mekanizmalarını tanımlar Mikobacterilerde sık gör direnç mekanizmalarını açıklar
Moleküler yöntem ile direnç 
genlerinin tespit yöntemini açıklar Direncin tespiti için sık kullanılan gen bölgelerini açıklar

Moleküler tanı metodlarını tanımlar Örnekten direkt tanı için kullanımını açıklar
Üreyen bakterinin idantifikasyonunda kullanımını açıklar
Mikobakteride direnç tespitinde kullanımını açıklar
Epidemiyolojik analiz için kullanımını açıklar

Mikobakteri suşlarını 
saklar Saklama yöntemlerini tanımlar Mikobakteri suşlarını tanımlanan yöntemlerden biriyle saklar
Kalite kontrol ve 
Standardizasyon 
uygulamalarına katılır

Mikroskopik incelemde kalite 
kontrol

Preparat hazırlanması açısından kalite 
kontrol çalışmasını tanımlar Preparat hazırlanması açısından kalite kontrol çalışmasının prensiplerini açıklar
Boya ve yöntemin kalite kontrol 
çalışmasını tanımlar Boya ve yöntemin kalite kontrol çalışmasının prensiplerini açıklar

Besiyeri açısından kalite kontrol 
çalışmasını tanımlar Besiyeri açısından kalite kontrol çalışmasının prensiplerini açıklar
Duyarlılık testleri açısından kalite 
kontrol çalışmasını tanımlar Duyarlılık testleri açısından kalite kontrol çalışmasının prensiplerini açıklar
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Moleküler tanı testleri açısından 
kalite kontrol çalışmasını tanımlar Moleküler tanı testleri açısından kalite kontrol çalışmasının prensiplerini açıklar
Standardizasyon çalışmalarına 
katılır Standar uygulama prosedürlerini uygular

Saptanan pozitif sonuçların 
bildirmini yapar

Toplum ve hastane açısından diğer 
kişi, hasta ve sağlık çalışanlarına 
bulaş riski yaratacak örneklerde 
saotanan pozitiflikleri ilgili kişi ve 
kuruluşlara bildirir

Topluma ve hastane için diğer hasta ve sağlık çalışanlarına bulaş riski oluşturan 
örnekleri tanımlar
Topluma ve hastane için diğer hasta ve sağlık çalışanlarına bulaş riski oluşturan 
örneklerdeki pozitifliği bildirir

VİROLOJİ
Viroloji laboratuarını kurar 
ve yönetir

İhtiyaç duyulan laboratuarın 
standart mekan gerekliliklerini 
belirler ve kurum idaresine sunar.

Belirlediği gereklilikleri kurum 
idaresine sunar; kurulum sürecine 
nezaret eder.

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarı bünyesinde yer alacak bir viroloji ünitesinin sahip 
olması gereken mekan özelliklerini (yüz ölçümü, tavan-döşeme , tezgahlar, lavabolar, 
çalışma ve dinlenme alanları v.b.) açıklar.

İhtiyaç duyulan laboratuarın 
standart altyapı gerekliliklerini 
belirler ve kurum idaresine sunar.

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarı bünyesinde yer alacak bir viroloji ünitesinin sahip 
olması gereken havalandırma özelliklerini (hava akım hızları ve yönleri, hava 
filtreleri v.b.) ni açıklar.
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarı bünyesinde yer alacak bir viroloji ünitesinin sahip 
olması gereken elektrik donanımını (aydınlatma, cihazlar için gerekli voltaj/güç 
kaynakları v.b.) açıklar.
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarı bünyesinde yer alacak bir viroloji ünitesinin sahip 
olması gereken su desteği ve atık/kanalizasyon şebekesi standartlarını açıklar.
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarı bünyesinde yer alacak bir viroloji ünitesinin sahip 
olması gereken, elektrik kazaları, yangın, mekanik kazalar, kimyasal kazaları 
v.b.önlemeye, tehlike halinde müdahaleye yönelik güvenlik donanımını açıklar.
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarı bünyesinde yer alacak bir viroloji ünitesinin 
kurulumu ile ilgili standart bilgilere ulaşılabilecek resmi-gayrıresmi/ulusal-uluslar 
arası kaynakların neler olduğunu ve bunlara nasıl ulaşılabileceğini açıklar.

İhtiyaç duyulan laboratuarın 
donanım gerekliliklerini belirler.

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarı bünyesinde yer alacak bir viroloji ünitesinin cihaz 
donanımı belirleme ve seçmenin temel ilkelerini açıklar.
Popülasyon/hizmet verilen ortalama hasta sayısına göre otoanalizör saatlik hız 
ihtiyacı belirleme yöntemini açıklar.

İhtiyaç duyulan laboratuarın 
standart personel gerekliliklerini 
belirler.

Belirlediği gereklilikleri kurum 
idaresine sunar; personel alım 
sürecine nezaret eder.

Personel seçiminin temel ilkelerini; çalışılan test düzeylerine göre personel 
gereklerine ilişkin ulusal/uluslar arası standartları açıklar.

Virolojik inceleme için 
örnek alımı ve transport 
işlemlerini yönetir.

Virolojik inceleme için uygun 
örneklerin, doğru yerden, doğru 
yöntemle alınmasını ve doğru 
zamanda, doğru vasatlar/vasıtalarla 
nakli için bir kılavuz oluşturarak 
klinisyenlere ulaştırır.

Viral kültür için örnek alımı ve 
transportu işlemlerini yönetir.

Başlıca viral transport vasatlarını; içeriklerini; bunları hazırlama, saklama ve 
kullanma prensiplerini açıklar.
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Viral inceleme için örnek alma prensiplerini; örnek alınabilecek potansiyel vücut 
bölgelerini; örnek almada kullanılabilecek araçları açıklar.
Viral kültür örneklerinin transportunda dikkat edilecek kuralları (ısı, süre, pH v.b.) 
viral zarf yapısı ve bunun çeşitli çevre şartlarında viral stabiliteye yetkisi ile 
ilişkilendirerek açıklar.

Viral antijen tayini için örnek alımı ve 
transportu işlemlerini yönetir. Viral antijen tayini için örnek alımı ve transportu ilkelerini açıklar.

Viral serolojik inceleme için örnek 
alımı ve transportu işlemlerini yönetir. Viral serolojik inceleme için örnek alımı ve transportu ilkelerini açıklar.

Viral moleküler inceleme için örnek 
alımı ve transportu işlemlerini yönetir. Viral moleküler inceleme için örnek alımı ve transportu ilkelerini açıklar.

Viral transport vasatlarını ve diğer 
örnek alma ve taşıma 
vasat/araçlarını temin 
eder/hazırlatır ve kullanıcı/ ilgili 
birimlere ulaştırılmasını sağlar. ............

Başlıca örnek alma araçlarını (eküviyon, kateter, bisturi, enjektör v.b.)kullanım usul 
ve ilkelerini açıklar.

Hasta örneklerinden virus 
izolasyon işlemlerini 
yönetir.

Viral izolasyon gerektiren 
örneklerin uygun merkezlere 
yönlendirilmesini sağlar.

Viral kültür üretme ve idame 
vasatlarını hazırlar veya temin eder.

Viral üretme ve idame vasatlarının içeriklerini; hazırlanma ve saklanma şartlarını; 
viral replikasyon süreçleri ile ilişkilendirerek açıklar.
Hücre kültürü çeşitlerini kromozom sayısı ve süreklilik temelinde açıklar.
Hücre kültürü hazırlama yöntemlerini; kullanılan başlıca araç ve solüsyonları ve 
bunların kullanım amaçlarını açılar.
Hücre kültürlerinin toplanarak uygun vasatlar içerisinde, tekrar kullanılmak üzere, 
dondurulma ve saklanma yöntemlerini açıklar.
Dondurulmuş hücre kültürlerinin çözülme, canlandırılma ve yeniden çoğaltılma 
süreçlerini açıklar.
Shell-vial yönteminin prensibini, avantajlarını ve kullanım amaçlarını açıklar.
Hücre kültürlerine başlıca ekim yapma yöntemlerini açıklar.
İnvereted mikroskopla inceleme yapma yöntemini uygulamalı olarak açıklar.
Hücre kültüründe izlenecek sitopatojenik ve sitotoksik etkileri; minimal etkileri, 
virus-konak ilişkileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Hasta örneklerinde viral 
ürün lerin araştırma 
işlemlerini yönetir.

Hasta örneklerinde mikroskopik 
inceleme ile viral ürün tayini yapar.

Işık mikroskopisi ile viral ürün 
araştırır.

Klinik örnekte ışık mikroskopisi ile viral ürün tayin işlemlerini; tanısında bu 
yöntemin kullanıldığı enfeksiyonlarla ilişkilendirerek uygulamalı olarak açıklar.

Floresan mikroskopisi ile viral ürün 
araştırır

Klinik örnekte floresan mikroskopisi ile viral ürün tayin işlemlerini; tanısında bu 
yöntemin kullanıldığı enfeksiyonlarla ilişkilendirerek uygulamalı olarak açıklar.

Hasta örneklerinde immünolojik 
inceleme ile viral ürün tayini yapar.

Aglutinasyon testleri ile viral ürün 
araştırır.

Klinik örnekte aglutinasyon testleri ile virus/viral ürün tayin işlemlerini; tanısında bu 
yöntemin kullanıldığı enfeksiyonlarla ilişkilendirerek uygulamalı olarak açıklar.

Presipitasyon testleri ile viral ürün 
araştırır

Klinik örnekte presipitasyon testleri ile virus/viral ürün tayin işlemlerini; tanısında 
bu yöntemin kullanıldığı enfeksiyonlarla ilişkilendirerek uygulamalı olarak açıklar.
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Katı faz immün-deney testleri ile viral 
ürün araştırır.

Klinik örnekte İFA, ELISA, MPIA, LFIA, ELFA, KEİA v.b. Katı faz immün deney 
testleri ile virus/viral ürün tayin işlemlerini; tanısında bu yöntemin kullanıldığı 
enfeksiyonlarla ilişkilendirerek uygulamalı olarak açıklar.

Hasta örneklerinde viral 
etkenlere karşı oluşan 
immün cevap bileşenlerinin 
tayin işlemlerini yönetir.

Hasta örneklerinde immünolojik 
inceleme ile viral antikor tayini 
yapar.

Aglutinasyon testleri ile anti-viral 
antikor araştırır.

Klinik örnekte aglutinasyon testleri ile anti-viral antikor tayin işlemlerini; tanısında 
bu yöntemin kullanıldığı enfeksiyonlarla ilişkilendirerek/örneklendirerek uygulamalı 
olarak açıklar.

Presipitasyon testleri ile viral antiviral-
antikor araştırır.

Klinik örnekte presipitasyon testleri ile anti-viral antikor tayin işlemlerini; tanısında 
bu yöntemin kullanıldığı enfeksiyonlarla ilişkilendirerek/ örneklendirerek 
uygulamalı olarak açıklar.

Katı faz immün-deney testleri ile anti-
viral antikor araştırır.

Klinik örnekte İFA, ELISA, MPIA, LFIA, ELFA, KEİA v.b. Katı faz immün deney 
testleri ile anti-viral antikor tayin işlemlerini; tanısında bu yöntemin kullanıldığı 
enfeksiyonlarla ilişkilendirerek/ örneklendirerek açıklar.

Blotlama testleri ile anti-viral antikor 
araştırır.

İmmün-blot, Western-Blot, RIBA testleri ile anti-viral antikor tayin işlemlerini; 
tanısında bu yöntemin kullanıldığı enfeksiyonlarla ilişkilendirerek/ örneklendirerek 
açıklar.

Viral etkene özgül 
laboratuar testlerini yürütür.

Viral hepatitilerin laboratuar 
tanısını koyar.

Hepatit A'nın sero-virolojik laboratuar 
tanısını koyar ve/veya yönlendirir.

Hepatit A'nın laboratuar tanısında kullanılan sero-virolojik testleri ve yorumlarını, 
Hepatit A virusu'nun mikrobiyolojisi; epidemiyolojik özellikleri; Hepatit A'nın 
patogenez, klinik seyir, tedavi ve bağışıklama süreçleri ile ilişkilendirerek açıkla
HAV antikor tayin sonuçlarını yorumlar.

Hepatit B'nin sero-virolojik laboratuar 
tanısını koyar.

Hepatit B'nin laboratuar tanısında kullanılan sero-virolojik testleri , test 
algoritmalarını ve yorumlarını, HBV mikrobiyolojisi; epidemiyolojik özellikleri; 
patogenez, klinik seyir, tedavi ve bağışıklama süreçleri ile ilişkilendirerek açıklar.
HBV antijen-antikor test profillerini, tipik ve atipik paternleri yorumlar.

Hepatit B'nin moleküler-laboratuar 
tanısını koyar. Hepatit B'nin laboratuar tanısında kullanılan moleküler testleri açıklar.

HBV tayinine yönelik moleküler incelemeleri (PCR, RT-PCR v.b.) uygular.
HBV ilaç direnç tayinini yapar veya 
örnekleri uygun merkeze yönlendirir. HBV'nin başlıca direnç mekanizmalarını ve genlerini açıklar.

Hepatit D'nin sero-virolojik laboratuar 
tanısını koyar .

Hepatit D'nin sero-virolojik laboratuar tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını, 
HDV mikrobiyolojisi, epidemiyolojik özellikleri ve Hepatit D'nin patogenez, klinik 
seyir, tedavi ve bağışıklama süreçleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Hepatit C'nin sero-virolojik laboratuar 
tanısını koyar.

Hepatit C'nin laboratuar tanısında kullanılan sero-virolojik testleri ve yorumlarını, 
HCV'nin mikrobiyolojisi; epidemiyolojik özellikleri; Hepatit C'nin patogenez, klinik 
seyir ve tedavi süreçleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Hepatit C'nin sero-virolojik 
doğrulama testlerini yapar veya 
örnekleri uygun merkeze yönlendirir.

HCV doğrulamasında kullanılan RIBA testlerinin içerik, prensip ve yorumlama 
ilkelerini açıklar.

Hepatit C'nin moleküler tanısını 
koyar. Hepatit C'nin laboratuar tanısında kullanılan moleküler testleri açıklar.

HCV tayinine yönelik moleküler incelemeleri (PCR, RT-PCR v.b.) uygular.
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HCV genotiplendirmesini yapar ve 
veya örnekleri uygun merkeze 
yönlendirir. HCV genotiplerini, epidemiyolojik özelliklerini ve genotip-tedavi ilişkilerini açıklar.
Hepatit E'nin laboratuar tanısını koyar 
veya örnekleri uygun merkeze 
yönlendirir.

Hepatit E'nin laboratuar tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını, Hepatit E 
virusu'nun mikrobiyolojisi; epidemiyolojik özellikleri; Hepatit E'nin patogenez, 
klinik seyir ve tedavi süreçleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Nonspesifik viral hepatitlerin lab. 
tanısını koyar veya örnekleri uygun 
merkeze yönlendirir.

CMV, EBV …. Gibi nonspesifik viral etkenlerle oluşan hepatitlerin laboratuar 
tanısında kullanılan testlerini ve yorumlarını, bu etkenlere bağlı hepatitlerin 
patogenez ve klinik seyirleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Viral gastroenteritlerin laboratuar 
tanısını koyar.

Viral gastroenteritlerin diğer 
gastroenteritlerden ayırıcı tanısını 
yapar.

Viral gastroenteritlerin genel özelliklerini ve başlıca viral gastroenterit etkenlerinin 
neler olduğunu açıklar.

Rotaviruslara bağlı gastroenteritlerin 
laboratuar tanısını koyar.

Rotavirus gastroenteritlerinin tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
rheovirusların ve rotavirusların mikrobiyolojisi; epidemiyolojik özellikleri; rotavirus 
gastroenteritlerinin patogenez ve klinik seyirleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Adenoviruslara bağlı 
gastroenteritlerin laboratuar tanısını 
koyar.

Adenovirus gastroenteritlerinin tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
rheovirusların ve rotavirusların mikrobiyolojisi; epidemiyolojik özellikleri; rotavirus 
gastroenteritlerinin patogenez ve klinik seyirleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Caliciviruslara bağlı gastroenteritlerin 
laboratuar tanısını koyar.

Sapporoviruslar, astroviruslar, Norwalk ajanı ve Noroviruslara bağlı 
gastroenteritlerin laboratuar tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; bu virusların 
mikrobiyolojik, epidemiyolojik ve klinik özellikleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Gastroenterit dışı adenovirus 
enfeksiyonlarının laboratuar 
tanısını koyar veya örnekleri uygun 
merkeze yönlendirir.

Adenoviruslara bağlı göz 
enfeksiyonlarının laboratuar tanısını 
koyar/ veya örnekleri uygun merkeze 
yönlendirir.

Adenoviral göz enfeksiyonlarının lab. tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını, bu 
virusların mikrobiyolojik, epidemiyolojik özellikleri; adenoviral göz 
enfeksiyonlarının patogenez ve klinik seyirleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Adenoviruslara bağlı solunum yolu 
enfeksiyonlarının laboratuar tanısını 
koyar veya örnekleri uygun merkeze 
yönlendirir.

Adenoviral solunum yolu enf.nın lab. tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını, bu 
virusların mikrobiyolojik, epidemiyolojik özellikleri; adenoviral solunum yolu 
enfeksiyonlarının patogenez ve klinik seyirleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Retroviral enfeksiyonların 
laboratuar tanısını koyar veya 
örnekleri uygun merkeze 
yönlendirir.

Human Immunofediciency Virus 
(HIV) tip 1-2 enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar veya 
örnekleri uygun merkeze yönlendirir. Retrovirusların genel özelliklerini açıklar.

HIV 1-2 viruslarının mikrobiyolojik, epidemiyolojik özelliklerini; edinilmiş 
bağışıklık yetm. sendromunun (AIDS) patogenezini ve klinik seyrini açıklar.
HIV 1-2 tanısında ve doğrulamasında kullanılan sero-virolojik, moleküler testleri ve 
diğer yöntemleri açıklar.
HIV tanısına yönelik ulusal ve uluslararası tanı algoritmalarını açıklar.
Doğrulama testi yapmaya yetkili ulusal merkezleri listeler.
HIV 1-2'ye yönelik tanı ve doğrulama test sonuçlarını yorumlar.
HIV test sonuçlarının resmi mercilere bildirimine ilişkin yöntem ve kuralları açıklar.
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HIV test sonuçlarının klinisyene, hastaya ve yakınlarına bildirilmesinde uyulacak / 
gözetilecek ilkeleri açıklar.

HTLV II enfeksiyonlarının laboratuar 
tanısını koyar veya örnekleri uygun 
merkeze yönlendirir.

HTLV II viruslarına bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; HTLV II viruslarının mikrobiyolojisi; epidemiyolojik özellikleri; 
hastalığın patogenez, klinik seyir ve tedavi süreçleri ile ilişkilendirerek açıklar

Entroviral enfeksiyonların 
laboratuar tanısını koyar veya 
örnekleri uygun merkeze 
yönlendirir.

Poliovirus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar veya 
örnekleri uygun merkeze yönlendirir.

Picornavirusların genel özelliklerini; başlıca gruplarını; insan sağlığı için önemi olan 
picornavirusları açıklar.
Enterovirusların genel özelliklerini insan sağlığı için önemi olan enterovirusları 
açıklar.
Polioviruslara bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını açıklar.

Echovirus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar veya 
örnekleri uygun merkeze yönlendirir.

Echoviruslara bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını açıklar.

Parechovirus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar veya 
örnekleri uygun merkeze yönlendirir.

Parechoviruslara bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını açıklar.

Coxackievirus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar veya 
örnekleri uygun merkeze yönlendirir.

Coxackievirus enfeksiyonlarının lab. tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
genelde picornaviruslar/ enteroviruslar/coxackievirusların mikrobiyolojisi; 
oluşturdukları hastalıkların patogenez ve klinik seyirleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Rhinoviral enfeksiyonların 
laboratuar tanısını koyar veya 
örnekleri uygun merkezlere 
yönlendirir.

Rhinovirus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar/yönlendirir.

Rhinovirus enfeksiyonlarının lab. tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
picornaviruslar/ enteroviruslar/rhinovirusların mikrobiyolojisi; oluşturdukları 
hastalıkların patogenez ve klinik seyirleri ile ilişkilendirerek açıklar.

Herpesvirus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar.

Herpes simplex tip I ve II'ye (HSV I-
II) bağlı enfeksiyonların laboratuar 
tanısını koyar.

HSVI ve II'ye bağlı enfeksiyonların lab. tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, epidemiyoloji, 
klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Varicella zoster (VZV) virusuna bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar.

VZV’ye bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, epidemiyoloji, 
klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Epstein Barr Virus'a (EBV) bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar.

EBV’ye bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, epidemiyoloji, 
klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.
EBV serolojik test profillerini yorumlar.

Cytomegalovirus'a (CMV) bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar.

CMV’ye bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, epidemiyoloji, 
klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Human Herpesvirus-6'(HHV-6)ya 
bağlı enfeksiyonların laboratuar 
tanısını koyar.

HHV-6’ya bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.
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Human Herpesvirus-7'(HHV-7) ye 
bağlı enfeksiyonların laboratuar 
tanısını koyar.

HHV-7’ye bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Human Herpes B virus (HHBV)'a 
bağlı enfeksiyonların laboratuar 
tanısını koyar.

HHV-8’e bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Parvovirus infeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar.

Parvovirus B19'a bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar.

Parvovirus B19’a bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Orthomyxovirus 
infeksiyonlarınının laboratuar 
tanısını koyar.

Influenza A, B, C viruslarına bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar.

Inluenza A,B ve C’ye bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Paramyxovirus enfeksiyonlarınının 
ve rubella virus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar.

Measles (Kızamık) virusuna bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar.

Measles virusuna bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Mumps (Kabakulak) virusuna bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar.

Mumps virusuna bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Parainfluenza viruslarına (PIV) bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar.

PIV'a bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; bu 
virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, epidemiyoloji, klinik 
seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Respiratory Syncitial Virus (RSV)'a 
bağlı enfeksiyonların laboratuar 
tanısını koyar.

RSV'ye bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, epidemiyoloji, 
klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Human metapneumovirus 
(HMPV)'abağlı enfeksiyonların 
laboratuar tanısını koyar.

HMPV'ye bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Rubella virusu'na bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar.

Rubella virusuna bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Rhabdovirus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar.

Rabies virusuna bağlı enfeksiyonların 
laboratuar tanısını koyar.

Rabies virusuna bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Papillomavirus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar.

Human papilloma viruslarına (HPV) 
bağlı enfeksiyonların laboratuar 
tanısını koyar.

HPV'ye bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; 
bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, epidemiyoloji, 
klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Polyomavirus enfeksiyonlarının 
lab.tanısını koyar veya yönlendirir.

JC ve BK viruslara bağlı 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
koyar veya yönlendirir.

JC ve BK viruslara bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Poxvirus enfeksiyonlarının 
lab.tanısını yönlendirir.

Variola virus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını yönlendirir.

Variola virusuna bağlı enfeksiyonların laboratuar tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını; bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.
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Monkeypox, Cowpox, Buffalopox, 
Orf, Tanapox, Yabapox ve Molluscum 
Contagiosum gibi seyrek rastlanan 
enfeksiyonların laboratuar tanısını 
yönlendirir.

Seyrek rastlanan poxvirus enfeksiyonlarının lab. tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını bu virusların mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar.

Coronavirus enfeksiyonlarının 
lab.tanısını koyar ve/veya 
yönlendirir.

SARS enfeksiyonunun lab. tanısını 
koyar veya yönlendirir.

SARS'ın lab.tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; coronavirusların ve özelde 
SARS etkeninin mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, epidemiyoloji, 
klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar

Arbovirus enfeksiyonlarının 
lab.tanısını koyar veya yönlendirir.

Alphavirus enfeksiyonlarının lab. 
tanısını koyar veya yönlendirir.

Alphavirus enf. lab.tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; coronavirusların ve 
özelde SARS etkeninin mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar

Kırım-Kongo Hemorajik ateşinin 
lab.tanısını koyar veya yönlendirir.

KKHA lab.tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; KKHA virusu ve 
bunyavirusların ve özelde SARS etkeninin mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların 
patogenez, epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar

Flavivirus enfeksiyonlarının 
lab.tanısını koyar veya yönlendirir.

Flavivirus enf. lab.tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; coronavirusların ve 
özelde SARS etkeninin mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar

Orbivirus enfeksiyonlarının 
lab.tanısını koyar veya yönlendirir.

Orbivirus enf. lab.tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; coronavirusların ve 
özelde SARS etkeninin mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar

Viral hemorajik ateşlerin lab. 
tanısını koyar veya yönlendirir.

Arenavirus enfeksiyonlarının lab. 
tanısını koyar veya yönlendirir.

Arenavirus enf. lab.tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; coronavirusların ve 
özelde SARS etkeninin mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar

Filovirus enfesksiyonlarının lab. 
tanısını koyar veya yönlendirir.

Filovirus enf. lab.tanısında kullanılan testleri ve yorumlarını; coronavirusların ve 
özelde SARS etkeninin mikrobiyolojisi; oluşturduğu hastalıkların patogenez, 
epidemiyoloji, klinik seyir ve tedavileri ile ilişkilendirerek açıklar

Yavaş virus enfeksiyonlarının ve 
prion hastalıklarının laboratuar 
tanısını koyar ve/veya yönlendirir.

Yavaş virus enfeksiyonlarının 
laboratuar tanısını koyar ve/veya 
yönlendirir.

Yavaş virus enfeksiyonlarını; patogenez ve klinik seyirlerini; etkenlerin 
mikrobiyolojik,epidemiyolojik özelliklerini ve lab. tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını açıklar.

Prion hastalıklarının laboratuar 
tanısını koyar ve/veya yönlendirir.

Prion enfeksiyonlarını; patogenez ve klinik seyirlerini; etkenlerin 
mikrobiyolojik,epidemiyolojik özelliklerini ve lab. tanısında kullanılan testleri ve 
yorumlarını açıklar.

Antiviral duyarlık testlerini 
yapar veya yönlendirir.

Antiviral duyarlılık testleri için 
uygun örneklerin alınmasını ve 
transportunu sağlar.

Örnek alımı ve transportu için kılavuz 
hazırlar ve ilgililere ulaştırır.

Antiviral direnç tayini için örnek alımında ve transportunda izlenecek yol ve 
uyulacak ilkeleri açıklar.

Örnek alımı için gerekli malzemeyi, 
taransport kaplarını ve vasatları 
hazırlar/hazırlatır/temin eder.

Antiviral direnç tayini için örnek alımında kullanılacak malzemeleri, taşıyıcı kapları 
ve transport vasatlarını açıklar.

Alınan örneklerin çalışılacak iç 
birimlere veya dış merkezlere uygun 
şartlarda naklini sağlar. Antiviral direnç tayini yapan bölge ve ülke düzeyindeki merkezleri açıklar.
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Fenotipik AVD testlerini yapar 
veya yönlendirir.

Fenotipik AVD testleri için alınan 
örnekleri veya doğrudan hastaları 
uygun merkezlere yönlendirir. Antiviral ilaçların yapı ve kategorilerini, etki mekanizmalarını açıklar.

Antiviral ilaçlara direnç mekanizmalarını açıklar.
Antiviral tedavi ilkelerini, antiviral tedavinin mümkün olduğu enfeksiyon 
kategorilerini açıklar.
Başlıca fenotipik AVD tayin yöntemlerini ve kullanıldıkları enf. kategorilerini 
açıklar.

Genotipik AVD testlerini yapar 
veya yönlendirir.

Genotipik AVD testleri için alınan 
örnekleri veya doğrudan hastaları 
uygun merkezlere yönlendirir.

Başlıca genotipik AVD tayin yöntemlerini ve kullanıldıkları enf. kategorilerini 
açıklar.

MİKOLOJİ
MİKOLOJİK TESTLERİ 
YAPAR

PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ 
TESTLERİNİ YAPAR

İMMUNOLOJİ
SERO İMMÜNOLOJİK 
TESTLERİ YAPAR Preanalitik süreçleri yönetir İsteklerinin doğru yapılmasını yönetir

Örneklerin doğru alınmasını ve 
taşınmasını yönetir
Örneklerin saklanmasını yönetir
Örneklerin kabul ve red kriterlerini 
yönetir
Tarama ve tanı amaçlı kullanılan 
testleri yönetir

Analitik süreçleri yönetir

Lateks aglütinasyon ve 
koaglütinasyon testlerini yönetir ve 
yapar
Nötralizasyon testlerini yönetir ve 
yapar
EIA testlerini yönetir ve yapar
Direk ve indirek floresan antikor 
antikor testlerini yönetir ve yapar
Hemaglütinasyon testlerini yönetir ve 
yapar

İmmunoblot testlerini yönetir ve yapar
İmmun Difüzyon testlerini yönetir ve 
yapar
Kompleman fiksasyonu testlerini 
yönetir
A Grubu streptokok infeksiyonlarının 
serolojik tanısını yönetir ve yapar
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Legionella infeksiyonlarının serolojik 
tanısını yönetir ve yapar
T.pallidum infeksiyonlarının serolojik 
tanısını yönetir ve yapar
Borrelia burgdorferi infeksiyonlarının 
serolojik tanısını yönetir ve yapar
Riketsiya infeksiyonlarının serolojik 
tanısını yönetir ve yapar
H.pylori infeksiyonlarının serolojik 
tanısını yönetir ve yapar
Shiga toksin üreten E.coli 
infeksiyonlarının serolojik tanısını 
yönetir ve yapar
Tüberkülozun serolojik tanısını 
yönetir ve yapar
Otoimmun hastalıkların serolojik 
tanısını yönetir ve yapar
Hücresel immun yanıtı 
ölçen/değerlendiren testleri yönetir

Postanalitik süreçleri yönetir Test sonuçlarını yorumlar

MOLEKÜLER 
MİKROBİYOLOJİ

Moleküler mikrobiyoloji 
laboratuvarı kurar, yönetir, 
işletir Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarını tasarlayabilir

Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı iş akışını organize edebilir
Moleküler mikrobiyoloji 
yöntemlerini infeksiyöz 
etkenlerin deteksiyonu ve 
identifikasyonu için uygun 
yöntemi seçer, kullanır, 
sonuçlarını yorumlar ve 
raporlar uygun yöntemi seçer,

Moleküler temel yöntemleri tanımlayabilmeli ve anlatabilmeli (Nükleik asitler, 
Proteinler, Nükleik asitlerin ve proteinlerin izolasyonu)

kullanır
Bakteriden genomik DNA veya RNA izolasyonunu uygulayabilmeli (Çözeltiler ile 
DNA saflaştırılması, Elektroforez ile DNA saflaştırılması)
Bakteriden plazmid izolasyonunu uygulayabilmeli
Mayadan (ökaryotik organizmadan) genomik DNA izolasyonunu uygulayabilmeli
Proteinlerin izolasyonunu ve saflaştırılmasını uygulayabilmeli
Spektrofotometre kullanarak DNA ve protein düzeyinin belirlenmesini 
uygulayabilmeli
Nükleik asitlerin ve proteinlerin analizinde kullanılan ileri yöntemleri 
tanımlayabilmeli ve anlatabilmeli
Enzimatik analiz ve aktivite belirleme yöntemlerini tanımlayabilmeli ve 
anlatabilmeli
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İnfeksiyöz etkenlerin deteksiyonu ve identifikasyonu için uygun nükleik asit hedefi 
seçimini ve hedefe yönelik primerlerin ve probların tasarımını açıklayabilmeli
İnfeksiyöz etkenlerin deteksiyonu ve identifikasyonu için kullanılan moleküler 
yöntemleri listeleyebilmeli ve açıklayabilmeli
İnfeksiyöz etkenlerin deteksiyonu ve identifikasyonunda kullanılan moleküler 
yöntemler için örnek seçimi, alımı, transportu ve örnek hazırlama teknikleri 
listeleyebilmeli ve açıklayabilmeli
İnfeksiyöz etkenlerin deteksiyonu ve identifikasyonunda kullanılan aygıt sistemleri 
ve yazılımları listeleyebilmeli ve açıklayabilmeli
İnfeksiyöz etkenlerin deteksiyonu ve identifikasyonunda kullanılan moleküler 
yöntemlerin optimizasyon/standardizasyon, validasyon ve verifikasyonunu 
anlatabilmeli
İnfeksiyöz etkenlerin deteksiyonu ve identifikasyonunda kullanılan moleküler 
yöntemler için tampon ve çözeltilerin hazırlanmasını uygulayabilmeli
Bakteriyel patojenler için moleküler mikrobiyolojik yöntemleri uygulayabilmeli 
(Yöntem seçimi, uygulanması, sonuçların yorumlanması ve raporla bildirilmesi)
Viral patojenler için moleküler mikrobiyolojik yöntemleri uygulayabilmeli (Yöntem 
seçimi, uygulanması, sonuçların yorumlanması ve raporla bildirilmesi)
Fungal patojenler için moleküler mikrobiyolojik yöntemleri uygulayabilmeli 
(Yöntem seçimi, uygulanması, sonuçların yorumlanması ve raporla bildirilmesi)
Parazitik patojenler için moleküler mikrobiyolojik yöntemleri uygulayabilmeli 
(Yöntem seçimi, uygulanması, sonuçların yorumlanması ve raporla bildirilmesi)
Yeni (Bilinmeyen) organizmalar için moleküler mikrobiyolojik yöntemleri 
listeleyebilmeli ve anlatabilmeli (Universal 16S rDNA amplifikasyon ve 
sekanslaması)
Anti-bakteriyel direncin saptanması için moleküler yöntemleri listeleyebilmeli ve 
açıklayabilmeli
Anti-viral direncin saptanması için moleküler yöntemleri listeleyebilmeli ve 
açıklayabilmeli

Moleküler mikrobiyoloji 
yöntemlerini infeksiyöz 
etkenlerin moleküler 
epidemiyolojik tiplendirme 
ve filogenetik analizinde 
kullanır, sonuçlarını 
yorumlar ve raporlar Moleküler filogenetik ve moleküler epidemiyolojinin ilkelerini açıklayabilmeli

Benzerlik analizleri, kümelendirme yöntemleri ve epidemiyolojik ilişkisizlik 
ölçütlerini anlatabilmeli
Moleküler filogenetik modelleri, analizleri ve yorumlanmasını anlatabilmeli
Epidemiyolojik ve filogenetik analizlerde kullanılan veritabanlarını ve yazılımları 
listeleyebilmeli ve açıklayabilmeli
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Moleküler epidemiyoloji ve moleküler filogenetikte kullanılan yöntem ve teknikleri 
listeleyebilmeli ve anlatabilmeli (RFLP, RAPD/AP-PCR, PFGE, SLST, MLST, 
MLVA, ribotiplendirme, dizi analizi) (Modüler-mobil genetik birimlerin [plazmid, 
transpozon,
Omik yöntemleri listeleyebilmeli ve kullanım amaçlarını açıklayabilmeli
Moleküler epidemiyolojik tiplendirme yöntemlerini uygulayabilmeli ve sonuçlarını 
yorumlayabilmeli (RFLP, RAPD/AP-PCR, PFGE, MLVA)

HASTANE 
ENFEKSİYONLARI

Hastane Enfeksiyonları 
Kontrol Komitesi içinde 
Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanının görevini 
tanımlar

Hastane enfeksiyonu etkenlerini 
tanımlar

Rutin laboratuvar hizmeti sırasında 
hastane enfeksiyonu açısından panik 
kritik bildirimi gereken etkenlerin 
bildirimini yapar

Panik Kritik bildirimi gereken hastane enfeksiyonu etkenlerini sayar ve bildirimini 
yapar

Epidemik önemi olan 
mikroorganizmalar ve önemli 
antibiyotik direnç paternlerini saptar Hastane enfeksiyonu etkeni mikroorganizmalarda olası direnç paternlerini açıklar

Hastane enfeksiyonu etkeni mikroorganizmalarda olası direnç paternlerini tanımlama 
yöntemlerini uygular

Epidemi durumunda kaynak 
saptamaya yönelik yapılması 
gerekenleri uygular Uygun yöntemi seçer İlgili yöntemi uygular ve uygulanmasını sağlar
Laboratuvar verilerinin dönemsel 
analizini yapar Örnek, mikroorganizma ve enfeksiyon tanısı ilişkisini kurar

Mikroorganizmaların antimikrobik ajanlara direnç durumlarını analiz ederek ampirik 
tedavi ve profilaksi tablolarının şekillenmesini için bilgi sağlar

Epidemiyolojik analiz yöntemlerini 
tanımlar Fenotipik yöntemleri tanımlar ve yorumlar

Kullanılabilecek moleküler yöntemleri tanımlar

LABORATUVAR 
YÖNETİMİ

MİKROBİYOLOJİ 
LABORATUVARINI 
YÖNETİR
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