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1. GİRİŞ 

 

Bir ülkede Tıpta Uzmanlık Eğitimi’ni başarısı; standart uygulanan, ölçülebilir ve geliştirilebilir gerçekçi bir Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) 

hazırlanması ile mümkündür. Gerçekçi bir eğitim ancak doğru bir insan gücü hesaplaması ile mümkündür. Ülkemizdeki yaklaşık 110 bin 

hekimin beşte biri tıpta uzmanlık eğitimi almaktadır. Tıbbi Patoloji uzmanlık eğitimi gören hekim sayısı yaklaşık 300 olup, bunların iki yüzü 

üniversite hastanelerinde, kalanı Sağlık Bakanlığı hastanelerinde eğitim görmektedir. Her yıl tıpta uzmanlık sınavları ile, Üniversite 

hastanelerine yaklaşık 40, Sağlık Bakanlığı Hastanelerine ise 25-30 öğrenci alınmakta ve yaklaşık aynı sayıda hekim uzman olarak mezun 

olmaktadır. Ülkemizde uzman patolog sayısı yaklaşık 1400 olarak hesaplanmakta ve Patoloji Dernekleri Federasyonu (PDF) ilgili komisyonları 

ile insan gücü hesaplaması yapmaktadır. 

Patoloji uzmanlık eğitimi müfredatının oluşturulması, Patoloji uzmanlık eğitiminde gerçekleşmesi uzun yıllardır düşlenen hedeflerden 

birisidir. Bu uzun sürecin kilometre taşlarından birisi, Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun  kurulması ve Federasyona bağlı Eğitim 

Komisyonu’nun çalışmalarının başlaması olmuştur.  Eğitim Komisyonu tarafından oluşturulan uzmanlık eğitim rehberi, 2009 yılında 

yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin getirdiği mevzuat ışığında güncellenmiştir. Bu dönemde Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) 

tarafından oluşturulan Tıbbi Patoloji Eğitim Komisyonu’nun Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilen çekirdek eğitim programı  çalışmaları, PDF 

çalışmaları ile eşgüdümlü olarak sürmüş ve TUKMOS sanal ortamında yerini almıştır. 

Elinizde olan bu kitapçık ile Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi müfredatının çerçevesi çizilmiş bulunmaktadır. Bu rehberin; hem eğiticilere hem 

de uzmanlık öğrencilerine çok büyük kolaylık sağlayacağı, eğitimin ülke çapında standardizasyonu için önemli bir araç olacağı 

düşüncesindeyiz. 
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Bu rehber;  uzmanlık eğitimi ile ilgili aşağıdaki sorulara yanıt arayanlar için ideal bir başvuru kaynağı olacak ve aşağıdaki sorulara yanıt 

verecektir: 

*Öğrenim hedeflerimiz nelerdir? 

* Öğrenim hedeflerine hangi yöntemlerle ulaşabiliriz? 

* Öğrenimimizin hedefe ulaşıp ulaşmadığını nasıl ölçüp, değerlendiririz? 

* Eğitim kurumumuzu nasıl değerlendiririz? 

* Eğitim kurumumuzun sahip olması gereken minimum donanım nedir? 

* Eğitim kurumumuzun sahip olması gereken eğitici sayısı nedir? 

* Eğitim kurumumuzun sahip olması gereken eğitilen sayısı nedir? 

* Eğitim kurumumuzun sahip olması gereken materyal sayısı ve niteliği nedir? 

* Eğitim süresi ne olmalıdır? 

* Öğrenim hedeflerine ulaşabilmemiz için gerekli iç ve dış rotasyonlar ve süreleri nelerdir? 

Bu çalışma süresince desteklerini esirgemeyen Tıpta Uzmanlık Kurulu üyelerine, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, PDF Yönetim Kurulu üyeleri, 

PDF Eğitim Komisyonu üyelerine ve Dr. Serdar Gürel’e teşekkürü borç biliriz. 

 

TUK Tıbbi Patoloji Eğitim Komisyonu  
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2. DAYANAK 

 

 

a. Müfredatın Amacı 

Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitiminin amacı; 

 Hastalıkların oluş mekanizmalarını bilen ve bu mekanizmalar sonucunda ortaya çıkan yapısal değişiklikleri doku ve hücre düzeyinde 

tanıma yetisine sahip, 

 Patolojik veriler ile klinik bilgiyi yorumlayarak görüş oluşturup klinisyen ve hastalara konsultanlık yapabilen, 

 Tam donanımlı bir patoloji laboratuarının kurulması, işletilmesi, denetimi ve yönetimi konularında bilgi ve beceri kazanmış, güncel 

teknolojileri kullanabilen, 

 Araştırma yöntemleri ve veri analizi konularında bilgili, araştırma sonuçlarını yorumlayabilen,  

 Bilgisini ekip arkadaşlarına aktarabilen, 

 Yaşam boyu sürekli mesleki gelişim (sürekli tıp eğitimi) etkinliklerinde aktif olarak yer alma bilincine ulaşmış, 

 İletişim becerileri, tıbbi etik, yasal sorumluluk ve yükümlülükler, mesleki riskler konularında yeterli bilgi ve beceri düzeyine erişmiş, 

 Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, katılımcı ve çağdaş bilim insanı niteliklerine sahip  

patoloji uzmanları yetiştirmektir. 

 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

Bu süreç, Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun  kurulması ve Federasyona bağlı Eğitim Komisyonu’nun çalışmaları ile başlamıştır. Bu 

komisyon tarafından oluşturulan uzmanlık eğitim rehberi, 2009 yılında yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin getirdiği 

mevzuat ışığında güncellenmiştir. Bu dönemde Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından oluşturulan Tıbbi Patoloji Eğitim Komisyonu’nun 
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Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilen çekirdek eğitim programı  çalışmaları, PDF eğitim komisyonu çalışmaları ile eşgüdümlü olarak 

sürmüş ve TUKMOS sanal ortamında yerini almıştır. 

 

 

c. Müfredat Haritası 

 

 Genel Yapı: 

Bu kitapçıkta Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi Programı (TPUP) çıktı odaklı bir program olarak hazırlanmıştır. TPUP’ını başarıyla tamamlayarak 

uzman ünvanı alan kişilerin hangi alanlarda görev yapabileceği bu programın “Tıbbi Patoloji Uzmanının Görev Grupları” kısmında 

belirtilmiştir. TPUP ile ülkemizde patoloji uzmanı olarak çalışma hakkı kazanan kişilerin hangi görevleri icra edebilecekleri “Tıbbi Patoloji 

Uzmanının Görevleri” başlığı altında listelenmiştir.  Her bir göreve ait görev analizi ile ise yeterlikler başlığı altında ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir. Yeterliklerin belirlenmesi çıktı odaklı eğitim programı için ilk ana basamağı oluşturmaktadır. Bu yeterliklerden yola çıkılarak 

öğrenim hedefleri listelenmiştir. Öğrenim hedefleri ise müfredatımızın ana öğesini oluşturmaktadır. Eğitim yöntemi, donanım, eğitim süresi, 

ölçme değerlendirme, eğitici sayıları öğrenim hedeflerine bağlı olarak belirlenmektedir.  

Bu müfredatın geliştirilme sürecinde üç basamaktan geçilmiştir. Bu basamaklardan ilki yeterlik ve öğrenim hedeflerinin oluşturulması 

bölümüdür. Bu bölümün oluşturulması sürecinde; ülkemizde farklı hizmet basamaklarında-kurumda çalışmakta olan patoloji uzmanlarının 

ortak görevleri dikkate alınarak görev listesi belirlenmiştir. Bu görevlerin tam olarak icra edildiği alt basamaklar patoloji uzmanlık eğitiminin 

yeterlikleri (görev analizi) olarak listelenmiştir. Tüm bu yeterliklerin kazandırılması sürecinde ulaşılması gereken bilgi, beceri ve tutumlar 

öğrenim hedefleri olarak ve yeterliklerle doğrudan ilişkilendirilerek tablo halinde gösterilmiştir.  

İkinci bölümde; öğrenim hedefleri odak alınarak eğitim yöntemleri,  bu yöntemlere ait standartlar ve öğrenim hedeflerinin alanlarına göre 

ölçme değerlendirme yöntemleri belirlenmiştir. 
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Üçüncü bölümde; öğrenim hedeflerine göre belirlenen benzer yöntemlerin ilgili yeterlik alanları dikkate alınarak bir araya getirilmesi ile 

dersler ve ders programları oluşturulmuştur. Üçüncü bölüm uzmanlık eğitiminin pratik uygulaması ve takibi için ayrıca önem arz etmektedir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından planlanmakta olan uzaktan eğitim takip sistemi (UETS) kapsamında oluşturulacak elektronik karnelere esas 

oluşturacak olan eğitim aktiviteleri ve ölçme değerlendirme yöntemi bu bölüm temel alınarak gerçekleştirilecektir. 

Bu müfredat sadece görevler, yeterlikler, öğrenim hedefleri, yöntemler ve ölçme değerlendirme yöntemlerini içermemektedir. Tüm 

bunların yanında uzmanlık eğitimi başvuru ekleri altında eğitim yöntemlerinin detaylı açıklamasını, öğrenim hedeflerine ait alt hedefleri, 

UETS kapsamında oluşturulacak elektronik karnelerin birer bileşeni olacak olan eğitim kılavuzlarını*, ölçme değerlendirme yöntemlerinin 

detaylı açıklamalarını, uzmanlık eğitim programımızın izlenmesi ve geliştirilmesi için vazgeçilmez olan program değerlendirme ölçütlerini ve 

programı uygularken bir eğitim kurumunun sahip olması gereken standartları içermektedir. 

Tüm bunların yanında üçüncü bölümde hazırlanan uzmanlık eğitimi programı içinde yer alan dersler ve ders programları bu müfredatın 

ekleri içinde yer alacaktır.  

*PDF web sayfasında mevcut alt çalışma gruplarına ait kılavuzlar  

 Tıbbi Patoloji Uzmanının Görev Grupları: 

1. Olgu yönetimindeki genel görevler 

Bu görev grubu; bir patoloji uzmanının patoloji laboratuarına kabul edilen bir materyali (olguyu) kanıta dayalı tıp bilgileri ışığında doğru bir 

şekilde değerlendirme sürecinden geçirebilmesini içermektedir. Bu görev grubu herhangi bir materyale uygulanacak genel prosedürleri 

içermektedir. Olgu yönetiminde beş temel süreç üzerinde durulmaktadır; 1. Uygun materyal kabulünü sağlama 2. Klinik ve laboratuar 

bilgiyi yorumlama 3. Makroskopik inceleme 4. Mikroskopik inceleme 5. Sonuç raporu yazma. 
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2. Yönetimsel görevleri 

Bu görev grubu; bir patoloji uzmanının patoloji laboratuarının ilgili mevzuat ve kalite rehberleri doğrultusunda işleyişini sağlayabilmesini 

içermektedir. Bu işleyiş materyalin kabulünden, patoloji raporunun klinisyen tarafından yorumlanmasına, sarf malzemesi ve cihaz 

yönetiminden, atık yönetimine kadar olan tüm kalite yönetimi süreçlerini içerir. 

3. Profesyonellik ile ilgili görevleri 

Bu görev grubu; bir patoloji uzmanının mesleğini icra ederken mesleki bilgi ve becerilerini sürekli güncelleştirmesi, etik ve hukuki değerlere 

uygun davranması ve iletişim becerilerini geliştirmesini kapsamaktadır. 

4. Çalışma alanlarında olgu yönetimi ile ilgili görevleri 

Bu görev grubu; patolojinin alt çalışma alanları olan konularda bir patoloji uzmanının icra etmesi gereken görevleri içermektedir. Bu alanlar 

ülkemizde güncel olarak çalışma grupları tarafından temsil edilmektedir. 

 Tıbbi Patoloji uzmanının görevleri 

1. Olgu Yönetimindeki Genel Görevler 

1- Materyal alınmasında ve laboratuara ulaştırılmasında kritik danışmanlık yapar. 

2- Materyalin kaydını ve bölüm içindeki yönlendirilmesini organize eder. 

3- Makroskopik inceleme ve örnekleme yapar. 

4- Materyalin değerlendirilebilmesi için gerekli ve uygun laboratuar yöntemlerine karar verir ve bunların uygulanmasını sağlar. 

5- Klinik bilgilere erişir ve kullanır.  
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6- Mikroskopik değerlendirme yapar. 

7- Patoloji raporu yazar. 

8- Konsültasyon ister.  

9- Uygun ek incelemeye karar verir ve bunu değerlendirir. 

10- Otopsi yapar.  

11- İntraoperatif inceleme (konsültasyon) yapar. 

12- Panik tanı/acil durumları yönetir. 

2. Yönetimsel Görevleri 

1- Patoloji kliniğini yönetir. 

2- Laboratuar kalite kontrol sürecini yönetir. 

3- Arşivleme sürecini yönetir.  

4- Atık yönetimini sağlar.  

5- Malzeme ve cihaz alımını yönetir. 

6- Güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar. 

3. PROFESYONELLİK İLE İLGİLİ GÖREVLERİ 

1- Klinikopatolojik toplantılara katılır. 

2- Personelin meslek içi eğitim almasını sağlar 

3- Basılı ve elektronik mesleki kaynakları seçer ve alınmasını sağlar. 

4- Mesleki bilgilerini güncel tutar. 
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5- Etik/hukuki süreç ve sorumlulukları yerine getirir. 

6- Mesleki kurumlar ve meslektaşları ile uygun iletişim kurar. 

4. ÇALIŞMA ALANLARINDA OLGU YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ 

1- Meme hastalıkları patolojisi ile ilgili olguları yönetir 

2- Kadın genital sistem hastalıkları ile ilgili olguları yönetir  

3- Üropatoloji ile ilgili olguları yönetir  

4- Nefropatoloji ile ilgili olguları yönetir 

5- Solunum sistemi ve mediasten hastalıkları patolojisi ile ilgili olguları yönetir 

6- Kardiyovasküler sistem hastalıkları patoloji ile ilgili olguları yönetir  

7- Sinir sistemi ve kas hastalıkları patolojisi ile ilgili olguları yönetir 

8- Kemik ve eklem hastalıkları patolojisi ile ilgili olguları yönetir  

9- Deri hastalıkları patoloji ile ilgili olguları yönetir 

10- Yumuşak doku hastalıkları patoloji ile ilgili olguları yönetir 

11- Endokrin sistem hastalıkları patolojisi ile ilgili olguları yönetir  

12- Hepatopankreatikobiliyer sistem hastalıkları patolojisi ile ilgili olguları yönetir 

13- Sindirim ve boşaltım sistemi hastalıkları patolojisi ile ilgili olguları yönetir 

14- Lenforetiküler sistem hastalıkları patolojisi ile ilgili olguları yönetir 

15- Perinatal patoloji ile ilgili olguları yönetir 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

Ulusal mevzuata uygun şekilde kayıt işlemi yapılır 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

Ulusal mevzuata uygun şartlar aranır. 

e. Asistanlık Süresi 

Patoloji uzmanlık eğitiminin süresi 4 yıldır. 

 

f. Yan Dallar 

Ulusal mevzuatta sadece Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitiminden sonra başvurulabilen Sitopatoloji Yandalı mevcuttur.  

 

3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 
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4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

Eğitim kurumları, Çekirdek Eğitim Programına ek olarak, kurumsal özelliklerine göre farklı eğitim programları (enzim histokimyası, moleküler 

ve sitogenetik çalışmalar, elektron mikroskopi, transplantasyon patolojisi gibi) uygulayabilir. 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
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6. STANDARTLAR 

 

a.Eğitici Özellikleri 

a1. Sayıları 

1. Bir eğitim kurumunda, biri eğitim sorumlusu (klinik şefi, şef yardımcısı, profesör veya doçent) olmak üzere en az 2 patoloji 

uzmanı bulunmalıdır.  

2. Her  tıpta uzmanlık öğrencisinin danışmanı olarak, eğitim sorumlusu bulunmalıdır. 

 

 

a2. Özellikleri:  

1. Eğitim sorumluları, ilgili tıpta uzmanlık eğitimi yasal mevzuatına uygun nitelikte olmalıdır. 

2. Eğitim sorumluları Tıbbi Patoloji uzmanı olmalıdır. 

 

g. Fiziki Özellikler 

Eğitim Kurumları aşağıdaki standartlara uygun nitelikte olmalıdır: 

1. Bölümün adını ve künyesini belirten levha, personel panosu ile uygulanan tetkikler ve raporlama süresine ait duyurular, 

patoloji materyalleri ile ilgili hasta hakları kolay görülebilir bir yerde asılı olmalıdır.  

2. Tüm odaların kapısında, yer adının yazılı olduğu tabela bulunmalıdır.  
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3. Laboratuvar zemini seramik, mermer veya kimyasallara dirençli PVC ile kaplı olmalıdır. Tezgahlar da benzer şekilde ısıya, 

kesiye ve kimyasallara dirençli malzeme ile kaplı olmalıdır.  

4. Yeterli su, elektrik, ışık, alttan havalandırma (çeker ocak veya  aspirator) ve kanalizasyon sistemi bulunmalıdır.  

5. Materyal kabul ve rapor teslim bölümü, laboratuvardan ayrı ve laboratuvarın görülmediği bir odada veya bölümde olmalıdır.  

6. Ayrı makroskopi odası  

7. Ayrı doku takip ve gömme alanı 

8. Ayrı boyama alanı 

9. Ayrı kapama alanı 

10. Ayrı mikroskopi odası 

11. Ayrı teknisyen odası 

12. Ayrı materyal (doku) depo alanı 

13. Blok ve preparat arşiv odası 

14. Ayrı kimyasal depo alanı 

15. Ayrı yanıcı – tehlikeli madde depo alanı 

16. Ayrı evrak arşiv alanı 

17. Sekreterya odası (materyal kabul alanı ile aynı yer olabilir) 

18. Frozen cihazı alanı 

19. Doku takibi, boyama, kapama cihazları alanı 

20. İmmünohistokimya alanı 

21. Çok başlı mikroskop ve/veya kapalı devre televizyonlu eğitim ve konsey odası 

22. Sitoloji hazırlama alanı 
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23. Dinlenme odası 

24. Otopsi salonu  (Duş, Organ sergileme odası, Soğuk hava odası) 

25. Doktor çalışma odası 

 

   Laboratuvar Donanımı 

1. Havalandırmalı kesit alanı 

2. Güvenlik kabini 

3. Materyal depolama dolapları 

4. Yıkama muslukları 

5. Demirbaş alet ve gereçler (Bıçak, penset, bistüri sapı, bistüri ucu, diseksiyon bıçağı, makas, kıl testere, v.b. , çeşitli 

ebatlarda cam veya sert plastik ve kapaklı kavanozlar, petri kutusu, şale, beher, balon joje, pipetler, mezürler, cetvel, terazi, 

v.b.) 

6. Sarf malzemeleri (lam, lamel, kaset, fırça, lam yazıcı kalem, alkol, ksilol, formalin, parafin, boyama solüsyonları, kapama 

reçinesi, kurutma kağıdı, atık kutuları, v.b.) 

7. Yeterli boş alanlar 

8. Doku takip cihazı (veya ekipmanı) 

9. Mikrotom  

10.  Etüv 

11. Su banyosu 

12. Doku gömme cihazı (veya ekipmanı) 
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13. Santrifüj cihazı 

14. Buzdolabı 

15. Derin dondurucu 

16. pHmetre 

17. Alkolometre  

18. Solüsyon hazırlama aletleri 

19. Toksik atık kutusu (veya sistemi) 

20. Mikroskop 

21. Sekreteryal yazım sistemi 

22. Doku, parafin blok, lam, rapor arşivleme dolapları ve sistemi 

23. Yangın söndürme cihazı 

24. Kimyasal dezenfektan 

25. Koruyucu giysiler 

26. İlk yardım dolabı 

27. Sırt yaslamalı, yükseklik ayarlı koltuklar 

28. Frozen cihazı 

29. Karıştırıcı (vortex) 

30. Sitosantrifüj 

31. Fotoğraflama sistemi 

32. Mikrodalga fırın 

33. Otoklav 
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34. İmmünfloresan mikroskop 

35. Boyama cihazı (veya ekipmanı) 

36. Kapama cihazı (veya ekipmanı) 

37. İmmünohistokimya cihazı (veya ekipmanı) 

 

 
c.   Portföy Özellikleri 

 

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri eğitimleri boyunca en az 8.000 patoloji materyali incelemelidir. Bu materyalin; en az 5000’i biyopsi (tüm organ 

sistemlerine ait medikal ve cerrahi materyalleri içermelidir), en az 3000’i sitolojik inceleme, bunun da en az 1500’ ü jinekolojik, en az 500’ü 

jinekolojik dışı olmalıdır.  

Eğitim Kurumları çeşitli nedenlerle, yukarıda belirtilen materyal sayı ve çeşitliliğine ulaşamadığı durumlarda,  diğer Eğitim Kurumları ile 

işbirliği yaparak, standartları sağlamak amacı ile, uzmanlık öğrencisine bilgi ve görgüsünü arttıracak eğitim ziyaretleri (rotasyon) yaptırabilir. 

Bu durumda öğrencinin özlük hakları korunmalıdır. 
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7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar: Tıbbi Patoloji Uzmanlık Öğrencisi 6 (altı) ayda bir Eğitim Kurumu tarafından düzenlenen sınava katılmak zorundadır. 

ii. Karne:  Tıbbi Patoloji Uzmanlık Öğrencisi Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından önerilen (PDF dosyası olarak ektedir) ve Eğitim 

Kurumu tarafından gözden geçirilmiş olan karneyi, eğitim süresi boyunca ilgili eğitim gördüğü eğitimcilere onaylatmak ve karnede 

gösterilen görevleri yapmak zorundadır.  

b. Değerlendirme Ölçütleri 

Aday sınavlardan Eğitim Kurumu tarafından belirlenen kıdeme özgü puan ve üstünü almak zorundadır. 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 

Eğitim Kurumları çeşitli nedenlerle, yeterli materyal sayısı ve çeşitliliğine ulaşılamadığı durumlarda,  diğer Eğitim Kurumları ile işbirliği ve 

bu kurumlara rotasyon yaptırarak standartları sağlayabilir.  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
ALT ÜRİNER SİSTEM VE ERKEK 
GENİTAL PATOLOJİSİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

MESANE PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
ÜRETER VE ÜRETRA PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
PENİS, TESTİS VE EPİDİDİM 
PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLER
PROSTAT PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

ENDOKRİN SİSTEM PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

HİPOFİZ PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
TİROİD PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
PARATİROİD PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
ENDOKRİN PANKREAS PATOLOJİSİ 
İLE İLGİLİ GÖREVLER
SÜRRENAL PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

KADIN GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

VULVA PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Enfeksiyon patolojisini yönetir Tanı verir Viral enfeksiyonlara yaklaşımda bulunur

Molluskum kontagiozumu tanımlar
Mantar enfeksiyonları tanısına katkıda 
bulunur

Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN) 
patolojisini yönetir Derecelendirir

Ayırıcı tanısını yapar Skuamoz karsinomdan ayrımını yapar
Molluskum kontagiozumdan ayrımını yapar

VAJEN PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
SERVİKS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
UTERUS KORPUSU VE 
ENDOMETRİUM PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
OVER PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
GESTASYON VE PLASENTA 
HASTALIKLARI PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

PULMONER PATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

TÜMÖR DIŞI AKCİĞER PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
AKCİĞER TÜMÖRLERİ PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
PLEVRA PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM 
PATOLOJİSİ ÇALIŞMA ALANINDAKİ 
GÖREVLERİ

KALP PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER TÜMORAL LEZYONLARI YÖNETİR Ayırıcı tanı yapar

Kalbin tümöral lezyonlarını özellikleri ile 
açıklar

PERİKARD PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
DAMAR PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

BAŞ BOYUN BÖLGESİ PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

ORAL KAVİTE PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER xxxxxx ggggg
ÜST SOLUNUM YOLLARI İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

DERMATOPATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

TÜMÖR DIŞI DERİ LEZYONLARI 
PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLER

MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRME 
YAPAR ÖRNEK BOYUTLARINI B

ÖRNEK BOYUTUNU DERİ BOYUTLARI 
VE ÖRNEĞİN KALINLIĞI OLARAK 
AÇIKLAR

DERİ TÜMÖRLERİNİN PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER

KEMİK, EKLEM VE YUMUŞAK DOKU 
PATOLOJİSİ ÇALIŞMA ALANINDAKİ 
GÖREVLERİ

KEMİK PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
EKLEM PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ VE 
TÜMÖR BENZERİ LEZYONLARI İLE 
İLGİLİ GÖREVLER

HEMATOPATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

KEMİK İLİĞİ PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
LENF DÜĞÜMÜ PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
DALAK PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
TİMUS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

BÖBREK PATOLOJİSİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

GLOMERÜL HASTALIKLARI 
PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLER
TUBULER VE İNTERSTİSYEL 
HASTALIKLARIN PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER

NÖROPATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖR 
PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLER
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN TÜMÖR 
DIŞI LEZYONLARININ PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
PERİFERİK SİNİR PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
İSKELET KASI PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

KONJENİTAL ANOMALİLERİN 
PATOGENEZİ
FETUS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLERİ

MEME HASTALIKLARI PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ
HEPATOBİLİYER PATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

KARACİĞER PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Viral hepatitlerin patolojisini yönetir Viral hepatitleri sınıflandırır Akut hepatit bulgularını tanımlar

Kronik hepatit bulgularını tanımlar
Klinik ve serolojik bulguların önemini 
tahmin eder

Viral hepatitlerin patolojik bulgularını 
skorlar KC biyopsisinin yeterlilik kriterlerini açıklar

Viral hepatit skorlamasındaki parametreleri 
özetler
Retikülin çatıyı gösteren gümüş boyasını 
uygular ve değerlendirir
Viral hepatitleri değerlendirirken fibrozis 
skoru verir
Viral hepatitlerin mikroskopik bulgularını 
tanımlar

Hepatit B virusunu patolojik etkilerini 
açıklar

HBV'nin karakteristik patolojik etkilerini 
değerlendirir.
Klinik ve serolojik bulgulardan yararlanır

Hepatit C virusunun patolojik etkilerini 
açıklar
Diğer hepatotropik virusların önemini 
değerlendirir Klinik ve serolojik bulguları değerlendirir
Konsültasyonu yönetir

Otoimmün hepatitin patolojisini yönetir
Otoimmün hepatitin patolojik bulgularını 
teorik düzeyde bilir Klinik bilgilerden yararlanır
Konsültasyonu yönetir En uygun bloğu seçer ve bilgi iletir

Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

Alkole bağlı KC patolojisini yönetir Yağlanmayı tanımlar Yağlanmanın patogenezini açıklar

Fibrozisi değerlendirir
Retikülin liflerini gösteren gümüş boyasını 
değerlendirir

Steatohepatit (NASH) patolojisini yönetir Tanı koyar NASH Mekanizmasını özetler
Siroz patolojisini yönetir Tanı verir Nedenlerini sınıflar

Fibrozisin derecesini gümüş boyası ile tesbit 
eder Fibrozis mekanizmalarını özetler

KC'in benign tümörlerinin patolojisini 
yönetir Hemanjiyom patolojisini yönetir Tanı verir

KC adenomu KC adenomunu tanımlar
Adenom-karsinom farkını değerlendirir
Konsültasyon gerekiyorsa yönlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hepatoselüler karsinomun patolojisini 
yönetir HSK'un makroskopisini alır Tümör alanını spesmen içinde bulur

Makroskopik bulguları tarif eder
İyi diferensiye HSK için konsültasyonu 
yönetir

İyi diferensiye HSK tanısında zorlukları 
tahmin eder
Preparat ve bilgi iletir
Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

Retikülin boyasını ister ve değerlendirir
HSK'da retikülin çatının azaldığını ve 
kaybolduğunu yorumlar

Kolanjiyokarsinomun patolojisini yönetir
HSK+kolanjiyokarsinom birlikteliğini 
tahmin eder

Kolanjiyokarsinomun ve HSK'un 
özelliklerini karşılaştırır

İmmunohistokimya profilinden yaralanır Gelişmeleri takip ader
Metastatik tümörlerden ayırıcı tanısını 
yönetir

Kolanjiyokarsinomun ve metastatik 
tümörlerin özelliklerini karşılaştırır

Gereken durumlarda konsültasyona 
yönlendirir En uygun bloğu seçer ve bilgi iletir

Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

Karaciğerin metastatik tümörlerinin 
patolojisini yönetir HSK'dan ayırıcı tanısını yönetir

Metastatik karsinomların daha sık 
görüldüğünü yorumlar
HSK'un metastatik tümörden ayrımını 
yorumlar

Gerektiğinde konsültasyona yönlendirir En uygun bloğu seçer ve bilgi iletir
Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

SAFRA YOLLARI PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER Primer Biliyer sirozu yönetir

Safra duktus değişikliklerini kabaca 
değerlendirir

Normal safra duktuslarının özelliklerini 
açıklar
Safra duktus hasarını ve proliferasyonunu 
tanımlar

Viral hapatitlerden ayırıcı tanısını yönetir Klinik bilgilere ulaşır ve değerlendirir
Serolojik bilgileri önemser

Konsültasyonu yönetir Preparat ve bilgi iletir
Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

Sekonder biliyer sirozun patolojisini yönetir Kolestazı değerlendirir
Selüler ve kanaliküler kolestazı 
değerlendirir
Kolestaz nedenlerini sıralar

Konsültasyonu yönetir Preparat ve bilgi iletir
Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

SAFRA KESESİ PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Makroskopik incelemeyi yapar

Safra kesesi makroskopisini tarif eder ve 
uygun parçaları alır

Safra kesesinin normal anatomik kısımlarını 
tanımlar
Normal dışı değişiklikleri tarif eder
Tümör veya şüphesi varsa tarif eder ve tam 
kat duvarı gösteren makroskopik kesiti alır

Boyun lenf düğümünden örnekleme yapar İncelemenin önemini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kolelityazis patolojisini yönetir Safra taşlarını tarif eder
Safra taşlarının tiplerini ve risk faktörlerini 
sıralar
Safra taşı oluşum mekanizmalarını özetler

Tanı verir
Raporda safra taşlarının sayısı, rengi ve 
şeklini tarif eder

Akut kolesistit patolojisini yönetir
Akut kolesistitin mikroskopik bulgularını 
özetler
Kronik kolesistitden ayrımını değerlendirir

Kronik kolesistit patolojisini yönetir
Kronik kolesistitin mikroskopik bulgularını 
özetler
Birlikte olan lezyonları tanımlar
Akut ve kronik kolesistitin 
komplikasyonlarını özetler
Porselen safra kesesini tanımlar

Kolesterolozis patolojisini yönetir Nedenini ve önemini açıklar
Raporda belirtir

Ksantogranülomatöz kolesistit patolojisini 
yönetir Ameliyat sırasında tümör olmadığını açıklar Klinikte tümörle karıştığını hatırlar

Takip sonrası tanıyı verir Tüberkülozdan ayırıcı tanısını değerlendirir
Safra kesesi karsinomunun patolojisini 
yönetir Öncü lezyonlarını belirtir Önemini farkeder

Daha çok örnek alarak tümör araştırır

Makroskopisinde tümörü örnekler Tümör derinliğini gösteren örnekleme yapar
Tümör invazyonunun derinliğini tesbit eder Tümör kalınlığını ölçer ve raporda belirtir
Tümörün histolojik tipini belirler Safra kesesi tümörlerinin tiplerini sayar

Skuamoz komponenti varsa belirtir
EGZOKRİN PANKREAS PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

PANKREAS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

Pankreasın konjenital anomalilerinin 
patolojisini yönetir Agenzisi tanımlar

Klinik ve radyolojik bulguların önemini 
değerlendirir

Pankreas divisumun normalden farklı 
olduğunu tesbit eder Bilgi kaynaklarına başvurur
Konsültasyona yönlendirir Makroskopik tarifin önemini fark eder

Gelen sonuçları değerlendirir
Anüler pankreasın patolojisini tanımlar Normal pankreastan farkını ayırt eder

Ektopik pankreas tanısını verir
Ensık görülen ektopik dokulardan olduğunu 
hatırlar

Pankreatit patolojisini yönetir Akut pankreatit tanısını verir Enzimatik yağ nekrozunu tanımlar
Etyolojik faktörleri araştırır
Komplikasyonları araştırır

Kronik pankreatitin patolojik tanısını yönetir Morfolojik bulguları tarif eder
Komplikasyonlarını araştırır
Klinik bulgularını değerlendirir

Pseudokist tanısını verir Neoplastik olmadığını açıklar

Panreas karsinomunun patolojisini yönetir Prekürsör lezyonlarını farkeder
Pankreatik intraepitelyal neoplaziyi teorik 
olarak açıklar
Konsültasyona yönlendirir
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Ameliyat sırasındaki konsültasyonu yönetir
Bölgenin zorluğu nedeniyle tanı parafin 
kesitlere bırakılabilir

Tanı verir İmmunohistokimya çalışmalarını yönetir
Tümörün histolojik tipini tanımlar
Tümör diferensiyasyonunu belirler

Panreatoblastom patolojisini yönetir Adenokarsinomdan farkını açıklar
Çocukluk çağı tümörlerinin immatür 
yapısını yorumlar
Bilgi kaynaklarını araştırır

Konsültasyonu yönetir Kesit ve bilgi iletir
Gelen sonuçları kliniğe iletir

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 
PATOLOJİSİ ÇALIŞMA ALANINDAKİ 
GÖREVLERİ

ÖZEFAGUS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Özefajit patolojisini yönetir Akut özefajiti tanımlar, tanı verir Kandida etkenini doku kesitlerinde tanımlar

Reflü özefajitini tanımlar, tanı verir Baret metaplazisini açıklar
Ülseri tanımlar

Özefagusun skuamoz karsinom patolojisini 
yönetir Tanı verir Diferensiyasyonunu açıklar

İnvazyon seviyesini bldirir
İntraoperatif tanıyı yönetir Tanı verir

Cerrahi sınırı değerlendirir
Ayırıcı tanıyı yapar Displaziyi tanımlar, derecelendirir

İn situ karsinomu tanımlar, ayırıcı tanısını 
yapar
Az diferensiye adenokarinomdan ayrımını 
yapar
İmmunohistokimya yöntemini kullanır

Özefagus adenokarsinomunun patolojisini 
yönetir Tanı verir Diferensiyasyonu açıklar

Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar
İnvazyon derinliğini belirler

Ameliyat sırasındaki tanıyı yönetir Tanı verir
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar

Ayırıcı tanısını yapar Skuamoz karsinomdan ayrımını yapar
Adenomdan ayrımını yapar
İmmunohistokimya yöntemini kullanır

Prekanseröz lezyonları tanır Displaziyi tanımlar, derecelendirir
MİDE PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Gastrit patolojisini yönetir Akut gastrit ve erezyonu tanır

Klinik bilgi ve endoskopik bulguları 
önemser
Akut gastrit bulgularını tanımlar
Erezyonu tanımlar

Kronik gastriti tanır
Helikobakter piloriye benzer bakteri 
yapılarını tanımlar
H. pilorinin özelliklerini ve etkisini açıklar
İltihabın şiddetini derecelendirir
İntestinal metaplaziyi tanımlar
Reaktif atipiyi tanımlar, displaziden 
ayrımını yapar
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Mukozal atrofiyi tanımlar
Granülomatöz gastriti tanımlar

Reflü gastritine tanı verir Kronik gastritle ayırıcı tanısını yapar
Peptik ülser patolojisini yönetir Tanı verir Benign ülserin makroskopisini açıklar

Benig ülserin mikroskopisini tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar Ülser ve erezyonun ayırıcı tanısını yapar

Benign ve malign ülserin ayırıcı tanısını 
yapar

İltihabi ve hiperplastik poliplerin patolojik 
tanısını yönetir Tanı verir Mikroskopik bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanıyı yapar Adenomdan ayrımını yapar
Mide adenomlarının patolojisini yönetir Tanı verir Tübüler adenomu tanımlar

Villöz adenomu tanımlar
Adenom içinde malign odak varsa belirler
Miks polip ise tanımlar
Adenomun cerrahi sınırında lezyonun 
devamlılığını tanımlar

Ayırıcı tanıyı yönetir Adenom-karsinom ayrımını yapar
Mide adenokarsinomunun patolojisini 
yönetir Ameliyat sırasındaki tanıyı yönetir Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar

Tanı verir
Erken mide karsinomunu tanımlar, 
tiplendirir
İnvazyon derinliğini belirler
Diferensiyasyonu belirler
Taşlı yüzük hücreli karsinomu tanımlar
Müsinöz adenokarsinomu tanımlar
İmmunohistokimya çalışması yapar

Ayırıcı tanıyı yapar Diğer tümör tiplerinden ayrımını yapar
Prognostik yaklaşımı yönetir Lenf düğümü tutulumu değerlendirilir

Çap, histolojik tip gibi prognostik faktörleri 
standartlara göre belirler
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar
TNM sınıflaması yapar
Moleküler patoloji çalışmalarını önemser

Konsültasyonu yönetir Konsültasyonun gerekliliğini açıklar
Mide lenfoması patolojisini yönetir Tanıyı yönetir MALToma tanısına yaklaşımda bulunur

İmmunohistokimya çalışması yapar ve hücre 
tipin belirler
Derecelendirir

Ayırıcı tanıyı yönetir Lenfoid hiperplaziden ayrımını yapar
Karsinomdan ayrımı yapılır
Sarkomdan ayrımı yapılır

Prognostik yaklaşımı yönetir
Histolojik tiplendirme ve derecelendirme 
yapılır
Lenf düğümü tutulumu değerlendirilir

Konsültasyonu yönetir Konsültasyonun gerekliliğini açıklar
Nöroendokrin tümör patolojisini yönetir Tanı verir Karsinoid tümör tanısını verir
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Atipik karsinoid bulgularını açıklar
İmmunohistokimya çalışması yapar

Ayırıcı tanıyı yapar Adenokarsinomdan ayırımını yapar
Nöroendokrin hücre hiperplezisinden 
ayrımını yapar

Prognostik yaklaşımı yönetir Tümör büyüklüğünü belirler
Cerrahi sınır değerlendirilir

Gastrointestinal stromal tümör patolojisini 
yönetir Tanı verir İmmunohistokimya çalışması yapar

Ayırıcı tanıyı yapar Leiomyoarkomdan ayrımını yapar
İNCE BARSAK VE KOLON PATOLOJİSİ 
İLE İLGİLİ GÖREVLER İskemik barsak hastalığı patolojisini yönetir

Ameliyat sırasındaki değerlendirmeyi 
yönetir Enfarktüs sınırını belirler

Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar
Mukozal ve mural enfarktüs tanısını verir Arterial ve venöz trombüsü tanımlar
Transmural enfarktüsü tanımlar İskemik hasarı değerlendirir

Anjiyodisplazi patolojisini yönetir Lezyonu tarif eder Bilgi kaynaklarına başvurur

Klinik bilgilerin alınmasını önemser
Cerrah ile iletişim kurması gerektiğini 
değerlendirir

Malabsorbsiyon tanısına yardım eder Malabsorbsiyon bulgularını tarif eder
İncebarsak villuslarındaki değişiklikleri 
değerlendirir
İltihabi infiltrasyonu tanımlar
Malabsorbsiyon nedenlerini özetler
Klinik bilgiyi önemser

Enterokolit patolojisini yönetir Nonspesifik kolit tanısını verir Histopatolojik bulguları tanımlar

Granülomatöz kolit tanısını verir
Granülomatöz iltihap nedenlerini gözden 
geçirir

Amiple ilgili kolit tanısına katkıda bulunur PAS boyasını değerlendirir
Parazitik enterokolit tanısına katkıda 
bulunur Parazitoloji ile iletişim kurar

İltihabi barsak hastalığı patolojisini yönetir Crohn hastalığı bulgularını değerlendirir Granülom araştırır
Transmural tutulumu değerlendirir

Ülseratif kolit bulgularını değerlendirir
Kript apsesi, kriptit ve ülser değerlendirmesi 
yapar

Ayırıcı tanıya katkıda bulunur Klinik ve radyolojik bulguları önemser

Crohn ve ülseratif kolit ayrımına katkısı olur
İltihabi barsak hastalığı ve enfeksiyon koliti 
ayrımına katkıda bulunur

Barsak polipleri patolojisini yönetir Tanı verir İltihabi polip tanısı verir
Hiperplastik polip tanısını verir
Tübüler adenom ve villöz adenom tanılarını 
verir
Polip içinde displazi ve karsinom varlığını 
değerlendirir
Miks polipleri belirtir
Hamartomatöz polipleri değerlendirir
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Familyal adenomatöz polipozis patolojisini 
yönetir

Ayırıcı tanı yapar
Hiperplastik poliplerin adenomdan ayırıcı 
tanısını yapar
Karsinom ve adenom ayrımında katkıda 
bulunur

Adenokarsinom patolojisini yönetir Tanı verir Diferensiyasyon verir
Rezeksiyon makroskopisini değerlendirir ve 
parça alır
Tümör çapı, lokalizasyonu ve invazyon 
seviyesini belirler
Lenf düğümü tutulumunu değerlendirir
Sinir ve damar invazyonu varsa belirtir
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar

Ameliyat sırasında tanı verir Cerrahi sınırları değerlendirir
Prekanseröz lezyonları tanır Adenom ve displaziyi tanımlar
Prognostik yaklaşımı yönetir TNM ve tümör evresini belirler

Tedaviyi yönlendirecek moleküler ve 
genetik çalışmaların yapılmasını önemser

Nöroendokrin tümör patolojisini yönetir Tanı verir Karsinoid tanısı verir
Nöroendokrin karsinomu tanımlar
İmmunohistokimya çalışır

Ayırıcı tanısını yapar
Nöroendokrin karsinom ile karsinoid 
ayrımını yapar
Adenokarsinomdan ayrımını yapar
immunohistokimya çalışır

Apendiks patolojisini yönetir Tanı verir Akut apandisiti tanımlar
Apendiks karsinoidini tanımlar
Mukoseli tanımlar

PERİTON PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Peritonit patolojisini yönetir Akut peritoniti tanımlar

Enzimatik yağ nekrozunu tanımlar
Mezotelyoma patolojisini yönetir Tanıya katkıda bulunur Asbest maruziyetini sorgular

Klinik bilgiyi önemser
Ayırıcı tanıya katkıda bulunur İmmunohistokimya çalışır

SİTOPATOLOJİ ALANINDAKİ 
GÖREVLERİ

TEMEL TIBBİ BİLGİDEN 
YARARLANMA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
PRATİĞE DAYALI ÖĞRENME VE 
GELİŞME İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLERİ
SİSTEME DAYALI PRATİK İLE İLGİLİ 
GÖREVLERİ
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Olgu yönetimindeki görevler
Patolojik materyal alınmasında ve 
laboratuara ulaştırılmasında kritik

Hastadan alınan materyallerin yeterlilik 
koşullarını belirler.

Laboratuvara kabul edilecek ve ret edilecek 
materyallerin koşullarını sıralar.

Hastadan alınan materyallerin nasıl 
gönderilmesi gerektiğini belirler.

Ameliyathane ve polikliniklerden alınan tüm 
materyallerin gönderilme koşulları ve 
zamanlarını açıklar.
Otopsi isteklerinin nasıl yapılacağını ve 
kabul etme koşullarını önemser.
Konsültasyon materyallerinin gönderilme 
koşullarını anlatır.
İstem kağıdının nasıl doldurulacağını 
açıklar.
Alınan materyallerin gönderilmeden önce 
resmi kayıtlarının ve ücret kodlamasının 
yapılmasını önemser.
Gönderilecek materyallerin kodlanmasının 
(barkod yapıştırılmasını) önemini anlatır.
Klinik bilgilerin eksiksiz doldurulmasının 
tanı sürecine katkısını önemser.

Patoloji laboratuarına gönderilmesi 
gerekmeyen materyalleri belirler.

Hangi materyallerin gönderilmesi 
gerekmediğini açıklar.
Gönderilmeyen materyallerin listesinin ve 
ne yapıldığının kaydının klinisyen 
tarafından tutulmasını önemser.

Sadece makroskopik değerlendirme 
yapılacak materyalleri belirler.

Hangi materyallerde sadece makroskopik 
değerlendirmenin yeterli olduğunu açıklar.
Bu materyallerde ne zaman mikroskopik 
değerlendirme yapılacağını anlatır.

Özel işlemler-durumlar için alınan 
materyallerin gönderilme koşullarını 
belirler.

Frozen inceleme için gönderilecek 
materyallerin nasıl gönderilmesi gerektiğini 
açıklar.
İntraoperatif konsültasyon endikasyonlarını 
sıralar.
Sitogenetik çalışma için gönderilecek 
materyallerin nasıl gönderilmesi gerektiğini 
açıklar.
Özel boyamalar için gönderilecek 
materyallerin neler olduğunu listeler ve nasıl 
gönderilmesi gerektiğini açıklar.
Eğitim materyali için gönderilecek 
materyallerin nasıl gönderilmesi gerektiğini 
açıklar.
Kemik iliği biyopsilerinin gönderilme 
koşullarını açıklar.
Testis infertilite biyopsilerinin gönderilme 
koşullarını açıklar.
Elekton mikroskopi için materyal gönderme 
koşullarını açıklar.
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Hastadan materyal alınmadan önce onam 
formunun doldurulması için gerekli 
düzenlemeyi yapar. Onam formunu önemser.
Materyalin konduğu kap ve istek kağıdının 
doğru tanımlanmasını sağlar.

Kimlik kontrolünün her aşamada 
yapılmasının önemini anlatır.

İstem kağıdının nasıl doldurulacağını 
tanımlar.

İstem kağıdında olması gereken bölümleri-
bilgileri sıralar.
Özel biyolojik tehlike varsa kap ve istek 
formunda belirtilmesini önemser.

Materyal kabındaki kimlik etiketinin 
kapakta değil, ana kapta bulunması 
gerektiğini açıklar.

Kimlik bilgilerinin nasıl korunacağını 
açıklar.

Materyal alma kılavuzu hazırlar.
Tespitin nasıl ve ne kadar süre olacağını 
açıklar.
Tespit edilmeyecek materyallerin 
buzdolabında saklama koşullarını açıklar.
Özel işaretleme yapılması gereken koşulları 
anlatır.

Gönderilen materyallerin hangi şartlarda 
kabul edilmeyeceğini tanımlar.

Laboratuvara kabul edilecek ve ret edilecek 
materyallerin koşullarını anlatır.
Doğru gönderilmeyen materyallerde, red 
etmeden önce sorun giderme işlemlerinin 
neler olduğunu tanımlar.
Sorun giderme işlemlerinin kaydını 
önemser.
Red edilen materyallerin kaydını önemser.

Teslim alınan materyallerin kaydını sağlar. Teslim defterini önemser.

Kabul sekreterliğinde organizasyonu sağlar.
Kabul edilen materyallerin kayıtlarının 
yapılmasını önemser.
Materyallerin, hasta ve yakınları tarafından 
görülmeyecek yerde bulundurulması 
gerektiğini anlatır.
Materyallerin, güvenlik tedbirlerine göre 
saklanması, tasnifi ve ulaştırılması 
gerektiğini açıklar.
Materyallerin ilgili bölümlere göre tasnif 
edilmesi ve ulaştırılması yöntemlerini 
anlatır.

İstek kağıtlarının saklanmasını sağlar.
Materyalin kaydını ve bölüm içindeki 
yönlendirilmesini organize eder

Gönderilen materyallerin hangi şartlarda 
kabul edilmeyeceğini tanımlar

Laboratuvara kabul edilecek ve ret edilecek 
materyallerin koşullarını anlatır.
Doğru gönderilmeyen materyallerde, red 
etmeden önce sorun giderme işlemlerinin 
neler olduğunu tanımlar.
Sorun giderme işlemlerinin kaydını 
önemser.
Red edilen materyallerin kaydını önemser.
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Teslim alınan materyallerin kaydını sağlar. Teslim defterini önemser.

Kabul sekreterliğinde organizasyonu sağlar.
Kabul edilen materyallerin kayıtlarının 
yapılmasını önemser.
Materyallerin, hasta ve yakınları tarafından 
görülmeyecek yerde bulundurulması 
gerektiğini anlatır.
Materyallerin, güvenlik tedbirlerine göre 
saklanması, tasnifi ve ulaştırılması 
gerektiğini açıklar.
Materyallerin ilgili bölümlere göre tasnif 
edilmesi ve ulaştırılması yöntemlerini 
anlatır.

İstek kağıtlarının saklanmasını sağlar.

Makroskopik inceleme ve örnekleme yapar. Makroskopik inceleme ve örnekleme yapar.

Kap içinde materyal olup olmadığını kontrol 
eder doku yok ise klinisyen ile iletişim kurar 
gereğinde idareyi bilgilendirir. Kayıp dokunun sonuçlarını açıklar.

Kayıp dokunun önceliğini açıklar.
Patolojik inceleme için doku gönderimi ile 
ilgili prensipleri açıklar.

İstem kağıdında belirtilen organ-doku ile 
gelen materyalin uyumluluğunu kontrol 
eder.

İstem kağıdı ve gelen materyalin 
uygunluğunu kontrol eder.

Solusyonun cinsi ve yeterliliğini kontrol 
eder. Normalden farklı ise kaydeder, bildirir. Uygun materal fiksasyon kurallarını açıklar

Formaldehit dışı tespit solusyonlarını 
açıklar.
Solüsyon cinsi ve miktarının sonraki 
işlemlerin kalitesini ve hatta tanıyı 
etkileyeceğinin farkındadır.
Solüsyonun cinsi ve miktarı organ-doku ile 
uyumlu değil ise klinisyeni uyarmayı 
önemser.

Uygun makroskopik tanımlama yapar
Organ-doku materyalinin anatomisini 
göstererek açıklar.
Materyaldeki anormal lezyonu ayırt eder.
Organ-doku materyallerinin makroskobisi 
için standardizasyon komisyonunun 
belirlediği standartlara göre patolojik 
bulguları kaydeder.

Gerekli durumlarda fotoğraflama yapar

Materyalin, organın diseksiyondan önceki 
ilk halinin anımsanabilmesi için uygun ışık 
altında fotoğrafının çekilmesinin önemini 
kavrar.
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Makroskopik fotoğrafların ileriki 
zamanlarda eğitiğm ve bilimsel yayın 
aşamalarında kullanılabilineceğinin 
farkındadır.
Materyal fotoğraflamayı doğru yapar.

Uygun doku örneklemesi yapar, kaset ve 
parça sayısını not eder

Akılcı doku örneklemesini ve örnekleme 
kurallarını açıklar.
Organ-dokuya göre spesmenlerden parça 
alma şeklini gösterir.
Organ-doku standardlarına göre yeterli 
sayıda uygun yerlerden parça alır.

Materyallerden birbirine bulaş olmaması 
için özen gösterir.

Her kesitten sonra bıçak, bistüri, kesme 
tahtasını yıkamayı alışkanlık haline getirir.

Alınan parçaları kodlayarak kasetler. Standartlara göre kodlamayı açıklar.
Kaseti tanımlar, boyutunu söyler.
Kasetleme hatalarını açıklar.
Kasetleme hata sonuçlarını özetler.

Doku kasetleme sürecini doğru olarak yapar.
Kasetleri formaldehit içeren bir kavanozda 
biriktirir.

Dokuyu fiksatif içinde tutmanın önemini 
açıklar.
Doku takip makinası kurulana kadar, 
dokuların solisyon içinde kalmasını sağlar.

Doku takip çizelgesine (DTÇ) parça ve 
kaset sayısını yazar. Doku takip çizelgesini hazırlayabilir.

Doku takipçizelgesini doldurmanın bir 
kontrol basamağı olduğunun farkındadır.
Her doku alımı bittiğinde parça ve kaset 
sayısını doku takip çizelgesine yazmayı 
alışkanlık haline getirir.
Doku takip çizelgesinin yasal 
sorumluluğunu kabullenir.

Kasetlerin eksiksiz bir şekilde doku takip 
cihazına alınmasını sağlar

Toplam kaset sayısı ile doku takip cihazına 
yerleştirdiği kaset sayısının aynı olmasına 
dikkat eder.
Eksiklik var ise durumu değerlendirir ve 
tüm süreci gözden geçirir.

Doku takip cihazını kurar.
Doku takip cihazının doğru kullanım 
prensiplerini açıklar.
Doku takip cihazı basamaklarını sıralar.
Doku takip sürecini başlatır.
Doku takip cihazı sorunlarını açıklar.
Bu süreçte oluşabilecek olan sorunları 
düzeltebilir.

İstem kağıdındaki hasta bilgileri ile materyal 
üzerindeki bilgileri karşılaştırır.

Çalışma şeklini dokuların karışmamasını 
sağlayacak şekilde düzenler.
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İstem kağıdında ve materyal üzerinde 
bulunması gereken bilgileri açıklar

Materyalin değerlendirilebilmesi için gerekli 
ve uygun laboratuar yöntemlerine karar verir 
ve bunların uygulanmasını sağlar.

Farklı materyallerin makroskopik 
değerlendirme ve örneklemesini yönetir

Farklı materyallerin makroskopik incelemesi 
ve örneklemesini yapar

Temel makroskopi ve örnekleme ilkelerini 
açıklar
Özel spesimen inceleme ve örnekleme 
kılavuzlarını kullanmayı önemser
İmprint ve benzeri sitolojik materyalin 
hazırlanmasını açıklar, önemser

Materyallerin yeterli tespitini sağlar

Temel fiksatifleri (sitolojik ve 
histopatolojik) tanımlar, hazırlanmasını 
açıklar
Yeterli tespit hacmini ve süresini söyler
Tespit olmuş materyal özelliklerini anlatır

Sert materyalin makroskopik incelemesini 
yapar

Dekalsifikasyon gereksinimi olan materyali 
tanımlar
Dekalsifikasyon solüsyonu içeriğini açıklar
Dekalsifikasyon işleminin gerçekleşmesini 
değerlendirir

Rutin takip, kesit ve boyama yöntemlerini 
değerlendirir ve denetler

Amaca uygun rutin doku takibi 
protokollerini açıklar
Takip, bloklama, kesit, boyama ve kapatma 
için uygun sarf malzemesi ve donanım 
kullanmayı önemser
Bloklama ilkelerini açıklar, farklı 
dokulardaki bloklama farklılıklarını anlatır
Kesit ilkelerini açıklar, ilkelere uyulmasını 
önemser

Laboratuvarda rutin uygulanacak boyama 
yöntemlerini spesimen türlerine göre belirler

Farklı histopatolojik ve sitopatolojik 
materyal için uygun rutin boya yöntemlerini 
açıklar
Rutin boya yöntemlerinin uygulanmasını 
önemser
Hazırlanmış preparatın değerlendirilme 
basamaklarını sayar,
Preparatlardaki teknik problem analizi 
yapmayıve çözüm önermeyi önemser

Spesimenin fotoğrafik dokümantasyonunu 
yapar Fotoğraflama basamaklarını sıralar

Klinik bilgilere erişir ve kullanır. Klinisyen ile iyi bir iletişim kurar.
Klinisyenler ile doğru ve profesyonel 
iletişimin nasıl olması gerektiğini açıklar.

Patolojik tanı sürecinde mevcut klinik 
verilerin yeterli olup olmadığına karar verir.

İstem kağıdında klinik bilgiler kısmını 
kontrol eder.
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Klinik bilgilerin eksik olduğu durumlarda 
yanlış tanı verilmesi olasılığının farkındadır.

Gönderilen materyalin özelliğine göre hangi 
klinik bilgilerin olması gerektiğini açıklar.

Klinik verileri elde eder.
Klinik bilgilerin hangi yollar ile elde 
edilebileceğini sıralar.
Klinik verileri özetler.

Klinik verileri tanı sürecine uygun şekilde 
dahil ederek doğru tanıya ulaşır.

Mikroskopik değerlendirme yapar. Işık mikroskobunu doğru kullanır
Işık mikroskobunun çalışma prensibini 
açıklar.
Işık mikroskobunun parçalarını açıklar
Işık mikroskobuna nasıl bakım yapılacağını 
bilir.

İstek formunu kontrol eder
Hasta kimlik bilgilerinin kontrolünün kalite 
güvencesindeki önemini bilir.
Klinik ve laboratuar bilgilerin tanısal sürece 
etkisinin farkındadır

Hastaya ait lamları kontrol eder

Lam üzerine yazılan bilgilerinin 
kontrolünün kalite güvencesindeki önemini 
bilir.
Histoteknik kalitenin tanısal sürece etkisinin 
farkındadır

Raporda makroskopik bilgiyi okur
Makroskopik bilgilerin tanısal sürece 
etkisinin farkındadır

Lamları mikroskop altında değerlendirir
Histoteknik kalitenin tanısal sürece etkisinin 
farkındadır Doku takibindeki basamakları açıklar
Organ-dokuların histolojik özelliklerini 
tanımlar

Normal doku ile patolojik değişikliklerin 
farkını tespit eder

Kesitteki patolojik bulguları ayırt eder

Ek inceleme ister
Kanıta dayalı veriler ışığında ek inceleme 
endikasyonunu açıklar

Rutin histokimyasal boya tekniklerini 
açıklar ve yönetir
Sık kullanılan ve tanı için gerekli 
histokimyasal boyaların tekniğini açıklar
İmmunohistokimyasal tekniklerin seçimini 
yapar ve yönetir

Konsültasyon ister
Kanıta dayalı veriler ışığında konsültasyon 
isteme gereksinimini açıklar.

Mikroskopi bulgularını yazar
Standart mikroskopik tanımlama usulünü 
bilir.
Panik tanı kararını ve sonuçlarını açıklar.
Ek inceleme ve konsültasyon sonuçlarınının 
raporda ayrı olarak yazılmasının etik ve 
hukuki önemini bilir.

37/86



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Patoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir.	   Müfredat	  satırları1,	  sf:	  16/28

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Tanıyı ve gerekiyorsa yorumu yazar
Standart tanı, kodlama ve prognostik 
verilerin hasta yönetimindeki önemini bilir.

Raporu kontrol eder ve imzalar
Raporda yazım hatalarının etik ve hukuki 
sorumluluğunun farkındadır.
İmzanın etik ve hukuki sorumluluğunun 
farkındadır.

Raporun istek yapan hekime ulaşmasını 
sağlar.

Raporun ulaşılabilirli ve güvenliğinin 
hizmet kaliteindeki önemini bilir.

Uygun ek incelemeye karar verir ve 
değerlendirir. Histokimyasal incelemeyi yönetir

Histokimyasal incelemeye gerek duyulan 
vakaları tanımlar

Histokimyasal inceleme gerektiren vakada 
amaca uygun boya yöntemini seçer
Histokimyasal inceleme için uygun blok 
seçimi yapar
PAS, Giemsa, Alsiyan mavisi, Retikülin gibi 
sık Sık kullanılan histokimyasal boyaların 
uygulama yöntemini tanımlar
Sık kullanılan histokimyasal yöntemler için 
pozitif kontrol olarak kullanılabilecek 
dokuları seçer
Sık kullanılan histokimyasal yöntemlerin 
laboratuvar teknisyenleri tarafından 
uygulanmasını denetler
Bu yöntemlerin hangi durumlarda, hangi 
amaçla kullanılacağını açıklar

Histokimyasal inceleme sonuçlarını 
değerlendirir

Hazırlanan preparatı değerlendirir, 
gerektiğinde teknik problem analizi yapar ve 
çözüm önerir
Histokimyasal yöntemlerin sonuçlarını 
yorumlar
Sık kullanılan histokimyasal yöntemler için 
pozitif kontrolde beklenen sonuçları 
tanımlar
Zemin boyanması ve kuşkulu reaksiyon 
durumlarını tanımlar
Kuşkulu reaksiyon durumunda takınılacak 
tutumu açıklar

İmmünhistokimyasal incelemeyi yönetir
İmmünhistokimyasal incelemeye gerek 
duyulan vakaları tanımlar

İmmünhistokimyasal inceleme gerektiğini 
düşündüğü vakada bunun nedenlerini açıklar
Doku tespit ve antijen geri kazanım 
işlemlerinin immünhistokimyasal inceleme 
üzerindeki etkilerini tanımlar
İmmünhistokimyasal inceleme için uygun 
parafin blok seçimi yapar
Antikor seçiminin bir panel şeklinde 
yapılmasının önemini açıklar
İmmünhistokimyasal inceleme yönteminin 
temel prensiplerini açıklar
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Pozitif ve negatif kontrol ile çalışmanın 
önemini açıklar
İç kontrol varlığının önemini açıklar
İmmünhistokimyasal yöntemlerin 
laboratuvar teknisyenleri tarafından 
uygulanmasını denetler

İmmünhistokimyasal inceleme sonuçlarını 
değerlendirir

Hazırlanan preparatı değerlendirir, 
gerektiğinde teknik problem analizi yapar ve 
çözüm önerir
İmmünistokimyasal yöntemlerin sonuçlarını 
yorumlar
Seçilen herhangi bir antikor için pozitif 
reaksiyonu tanımlar
Zemin boyanması ve kuşkulu reaksiyon 
durumlarını tanımlar
Kuşkulu reaksiyon durumunda takınılacak 
tutumu açıklar

İmmünflöresan incelemeyi yönetir
İmmünflöresan incelemeye gerek duyulan 
vakaları tanımlar

İmmünflöresan inceleme yönteminin temel 
prensiplerini açıklar
Direkt ve indirekt immünflöresan inceleme 
arasındaki farkı açıklar
İmmünflöresan incelemenin en sık 
kullanıldığı böbrek ve deri hastalıklarını 
tanımlar
İmmünflöresan inceleme için dokuların 
hangi şartlarda laboratuvara ulaştırılması 
gerektiğini tanımlar
İmmünflöresan inceleme için dokuların 
hangi şartlarda korunması gerektiğini 
tanımlar
İmmünflöresan yöntemlerin laboratuvar 
teknisyenleri tarafından uygulanmasını 
denetler

İmmünflöresan inceleme sonuçlarını 
değerlendirir

Flöresan mikroskobun çalışma prensibini 
tanımlar
Flöresan mikroskobun nasıl çalıştırıldığını 
tanımlar
Pozitif ve negatif reaksiyonun mikroskopta 
nasıl görüldüğünü tanımlar
İmmünflöresan incelemenin sonuçlarını 
yorumlar

Elektronmikroskopik incelemeyi yönetir
Elektronmikroskopik inceleme gerektiren 
vakaları tanımlar

Elektron mikroskopik inceleme yapılmasını 
gerektiren patolojileri tanımlar
Elektronmikroskopik inceleme gerektiren 
durumlarda doku tespitinin önemini açıklar
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Elektronmikroskopik incelemenin 
yapılabileceği merkeze yönlendirmeyi 
yapmayı önemser

İn-situ hibridizasyon çalışmasını yönetir
İn-situ hibridizasyon gerektiren vakaları 
tanımlar

İn situ hibridizasyon çalışma prensiplerini 
tanımlar
İn situ hibridizasyonun metodu ve kullanım 
alanlarını açıklar
İn situ hibridizasyonun yapılışı ile ilgili 
bilgiye ulaşır

Moleküler patoloji çalışmasını yönetir
Moleküler patoloji yöntemlerinin kullanım 
alanlarını açıklar
Moleküler patoloji yöntemleri ile ilgili 
bilgiye ulaşır
Moleküler patoloji yöntemlerinin ayırıcı 
tanı, prognoz ve tedavi belirlemedeki 
rollerini yorumlar

Patoloji raporu yazar.
Konsültasyon ister.
İkinci görüş için materyal istendiğinde 
uygun materyal sağlar.

Otopsi yapar.
Otopsi izin formunu içerik ve imza 
açısından kontrol eder. Otopsi izin formu içeriğini açıklar

Otopsi izin formunu imzalamada kimlerin 
yetkili olduğunu söyler

Otopsi istek formunun doldurulduğunu ve 
ücretlendirmenin uygun olduğunu kontrol 
eder.

Patoloji istek formunda otopsi seçenğini 
gösterir, ücretlendirmenin nasıl bakılacağını 
anlatır
Ücretlendirmenin doğru yapılmış olmasını 
önemser

Cesedin otopsi salonuna uygun şekilde 
taşınmasını ya da işlem daha sonra 
gerçekleşecek ise saklanmasını sağlar.

Cesetlerin otopsi salonuna taşınmasında ve 
saklanmasındaki koşulları açıklar.

Otopsi salonunu alan, personel, ekipman, 
güvenlik açısından hazır olmasını sağlar.

Otopsi işlemi sırasında görev yapacak 
personeli tanımlar
Otopsi için gerekli ekipmanı sayar
Otopsi salonuna özellikle hasta yakınlarının 
giriş çıkışları önlemek için alınması gereken 
önlemlerini açıklar

Otopsiye başlamadan önce yapılması gerekli 
işlemlerini yapar

Cesedin kimlik tespitinin nasıl yapılacağını 
açıklar
Cesedin kimlik tespitinin yapılmasının 
önemini açıklar.
Perinatal otopsilerde fotoğraf çekmeyi 
önemser
Klinik bilginin otopsi işlemindeki önemini 
açıklar.
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Kanıta dayalı tıp verileri ışığında ek 
inceleme yapılması gereken durumları 
açıklar

Ayrıntılı ve eksiksiz eksternal inceleme 
yapar

Cesedin boy ve ağırlık gibi ölçümlerinin 
yapılmasının otopsi incelemesindeki 
önemini açıklar

Deri, ekstremite, baş ve gövde özelliklerinin 
otopsi incelemesindeki önemini açıklar
Dismorfik bulguların perinatal olguda 
tanısal önemini açıklar.

Ayrıntılı ve eksiksiz internal inceleme yapar. Doğru insizyon tekniğini açıklar.
Doğru eviserasyon tekniğini açıklar
Doğru diseksiyon tekniğini açıklar.
Organların anatomisini bilmeyi önemser

Sütür işlemininin tamamlanmasını sağlar.
Cesedin nasıl teslim edilmesi gerektiğini 
açıklar
Cesede otopsi sonrası yapılacak olan dini, 
geleneksel işlemleri önemser.

Histolojik inceleme yapar. Yeterli doku örnekleme gerekliliğini açıklar.
Optimal raporlama süresi için izlenmesi 
gereken süreci açıklar.
Mikroskopik değerlendirmenin önemini 
açıklar

Otopsi raporunu yazar. Otopsi rapor formatını tanımlar
Doğru tanı ve yorumun önemini açıklar.
Klinikopatolojik korelasyonun önemini 
açıklar.

İntraoperatif inceleme (konsültasyon) yapar. Makroskopik tarif yapar
Frozen için uygun kesit alır
Mikro kesitleri yapar
Kendisi boyayabilir
Tanıyı en hızlı şekilde değerlendirir

Panik tanılarda/acil durumlarda klinisyen ile 
iletişim kurup durumu bildirir.

YÖNETİM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ Patoloji kliniğini yönetir.
Personel ve laboratuvar kaynaklarını planlar 
ve düzenler

Stratejik planlama ve SWOT analizini 
açıklar

Laboratuvar ihtiyaç izleme prosedürünü 
kurar ve denetler

Performans ölçütleri geliştirir, uygular ve 
değerlendirir

Laboratuvarda yapılan ve yapılması 
planlanan işlemlerin/hizmetlerin maliyet-
etkinliğini hesaplar.

Yıllık alımların sağlıklı düzenlenmesinde 
stok kontrolünün önemini açıklar
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Sonuçların yorumlanmasında klinisyenlere 
danışmanlık yaparak klinik karar verme 
sürecine katılır Tıbbi bilişim tekniklerini kullanır
Sağlık çalışanlarının meslek içi eğitimini 
teşvik eder.
Üst yönetimle sağlıklı ilişki kurar

Laboratuar kalite kontrol sürecini yönetir.
Preanalitik evre kalite kontrolü sürecinde 
görev alır.

Materyal ile istem kağıdındaki kimliklerin 
her aşamada kontrol edilmesini sağlar.

Materyal üzerinde olması gereken kimlik 
bilgilerini açıklar
istem kağıdı üzerinde olması gereken kimlik 
bilgilerini açıklar
Kimlik bilgilerinin her aşamada kontrol 
edilmesini önemser

Materyallerin kabul sekreterliğinde 
depolanmasını ve ilgili birimlere transferini 
denetler.

Kabul sekreterliğindeki materyallerin işlem 
farklılıklarını açıklar
Kabul sekreterliğinde materyallerin güvenli 
ve hastaların görmeyeceği şekilde 
depolanmasını önemser

Makroskopik inceleme ve örneklemeyi 
kılavuzlar eşliğinde yapar.

makroskopik değerlendirmenin standart 
olması gerektiğini açıklar.
Makroskopik değerlendirme klavuzlarını 
açıklar
Organ-dokuya özgül makroskopi kılavuzu 
kullanmayı önemser

Makroskopik örnekleme bilgilerinin 
laboratuar bildirim formunda yer almasını 
sağlar. Laboratuar bildirim formu içeriğini açıklar

Kaset sayı ve numaralarının kontrol 
basamaklarını sıralar

Analitik evre kalite kontrolü sürecinde görev 
alır.

Kesit ve boya kalitesini değerlendirir ve 
formlarını doldurur. Kaliteli kesit tanımını yapar

Kaliteli boya tanımını yapar
Kesit-boya değerlendirme formunun 
içeriğini açıklar
Doğru tanı için kesit kalitesinin önemini 
açıklar.
Kesit ve boya kalitesine etki eden faktörleri 
sıralar.
Kesit ve boyamada olabilecek aksaklıkların 
nasıl giderilebileceğini anlatır.

Histokimyasal ve immünohistokimyasal 
boyama yöntemlerinin yazılı kılavuzlara 
göre yapılmasını sağlar.

KonvansiKonvansiyonel yöntemlerin her 
zaman aynı şekilde yapılması gerekliliğini 
açıklar

Tüm özel boyamalarda negatif ve pozitif 
kontrol kullanılmasını sağlar ve denetler. Pozitif kontrolün tanımını yapar

Negatif kontrolün tanımını yapar
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Pozitif ve negatif kontrol kullanılmasının 
önemini açıklar
Negatif ve pozitif kontrol kullanmadan, 
boyanma olduğunu veya olmadığını 
söylemenin sakıncalarını anlatır.
Negatif ve pozitif kontrollerin nasıl elde 
edilmesi gerektiğini açıklar.

Sitolojik materyallerin uygun yöntemle 
işlenmesini ve güvenli şekilde 
uygulanmasını sağlar.

Sitolojik materyallerin işlenme yöntemlerini 
açıklar
Sitolojik materyallerin işlenmesi sürecindeki 
olası enfeksiyöz riskleri açıklar

Postanalitik evre kalite kontrolü sürecinde 
görev alır.

Hastaya ait önceki patoloji raporlarını 
çıkartır.

Hastaya ait önceki raporları bilmenin 
önemini açıklar
Hastanın daha önce yapılmış poatolojik 
inceleme sonuçlarının tanıya katkılarının 
neler olabileceğini açıklar.

Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısını 
karşılaştırır ve uyumsuzlukları rapor eder. Panik tanı tanımı yapar

Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı 
uyumsuzluğunun panik tanı olarak 
bildirilmesi gerektiğini önemser.

Frozen tanısının raporda yer almasını sağlar.
Frozen tanısının, klinisyen için önemini 
açıklar.

Frozen tanı verme süresini ölçer ve 
kaydeder. Normal frozen tanı verme süresini tanımlar

Frozenda hızlı tanının hasta hayatına 
katkısını açıklar.
Frozen tanı süresini ölçmenin önemini 
açıklar

Bölüm içi konsültasyonları yapar ve raporda 
konsültasyon sonuçlarının yer almasını 
sağlar

Konsültasyon sonucunun raporda yer 
almasının hukuki sorumluluklarını açıklar
Konsültasyon sonucunun raporda yer 
almasının etik yönünü açıklar
Konsültasyonu önemser.
Konsültasyon sonuçlarının hem hasta, hem 
klinisyen, hem de konsültasyon materyalini 
değerlendiren diğer patologlar için önemini 
sıralar.

Bölüm dışına gönderilecek 
konsültasyonların materyallerini hazırlar, 
istek kağıdını doldurur, sonuçlarını kendi 
tanıları ile karşılaştırır ve kaydeder.

Konsültasyon için verilecek materyallerin 
hazırlanma sürecini açıklar
Konsültasyon istem formunda yer alması 
gereken bilgileri tanımlar
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Bölüm dışından gelen konsültasyonların 
raporlanma sürecine aktif olarak katılır ve 
raporlanmasını ve ilk rapor sahibi patologa 
konsültasyon raporunun iletilmesini sağlar.

Konsültasyon sonuçlarının hem hasta, hem 
klinisyen, hem de konsültasyon materyalini 
değerlendiren diğer patologlar için önemini 
sıralar.

Özel boyamaları değerlendirir ve sonuçlarını 
rapora aktarır.

Konvansiyonel yöntemlerin tanıya 
katkılarını açıklar.

Rapor maddi yazım hatalarını kontrol eder 
ve düzeltir.

Patoloji raporunun önemini, yanlış 
yazımların hasta tanısı ve tedavisine 
olabilecek etkilerini açıklar.

Raporlarda yeterli makroskopik bilgi, 
örnekleme bilgisi, patolojik tanı ve 
kılavuzlarda yer alan tümör prognostik 
bilgilerinin yer almasını sağlar.

Patoloji raporlarında yer alan bilgilerin, 
hastanın tanı, tedavi ve takip süreçlerine 
etkilerini önemser.

Sitolojik tanı ile histopatolojik tanı 
uyumunu denetler ve uyumsuzlukları rapor 
eder.

Sitoloji tanısı ile histoloji tanısı 
uyumsuzluğunun panik tanı olarak 
bildirilmesi gerektiğini önemser.

Raporlama süresini kaydeder Raporlama süresi limitlerini önemser.

Arşivleme sürecine aktif olarak katılır.

Makroskopik örnekleme yapılan dokuların 
gereken süre için saklanması koşullarını 
sağlar ve denetler.

Gerektiğinde, makroskopik materyalin 
yeniden değerlendirilebileceği ve örnekleme 
yapılması gerekebileceğini açıklar.

Frozen kesitlerinin lam arşivinde 
saklanmasını sağlar Frozen kesitlerin arşivlenmesini önemser.
Özel boyama lamlarının hastaya ait diğer 
lamlar ile birlikte arşivlenmesini sağlar.

Konvansiyonel yöntemlerin kesitlerinin 
arşivlenmesini önemser.

Parafin blok arşivinin ısı ve nemini kontrol 
eder.

Parafin blokların bozulmadan 
saklanabilmesini önemser.

Tetkik istek formlarının, laboratuar 
formlarının ve patoloji raporlarının 
arşivlenmesini sağlar.

Hata bildirim formlarının, iç ve dış kalite 
sonuçlarının saklanmasını sağlar ve denetler.

Arşivlemeyi yönetir.

Malzeme ve cihaz alımını yönetir.
Patoloji laboratuvarında kullanılan malzeme 
ve cihazları tanır

Patoloji laboratuvarında kullanılan temel 
cihaz ve donanımları tanımlar kullanım 
amaçlarını ve özelliklerini açıklar
Kayıt, makroskopi, rutin takip, kesit 
hazırlama, boyama, mikroskopi, arşiv, 
transfer ve raporlama için gerekli donanım 
ve malzemeyi açıklar
Kayıt, raporlama ve veri saklama için 
gerekli donanım ve yazılım özelliklerini 
açıklar
Makroskopide kullanılan malzeme ve 
donanımın özelliklerini açıklar
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Farklı teknolojilere sahip doku takip cihazı, 
mikrotom ve boyama cihazların özelliklerini 
açıklar, avantaj ve dezavantajlarını 
karşılaştırır
Temel mikroskop donanım ve teknolojilerini 
açıklayabilmeli, avantaj ve dezavantajlarını 
karşılaştırabilmeli
Ek mikroskop ataşmanlarının kullanım 
amaçlarını açıklayabilmeli, özelliklerini 
söyleyebilmeli
Laboratuvarda kullanılan diğer yöntemler 
için kullanılan cihaz ve malzemenin 
özelliklerini söyleyebilmeli
Laboratuvarda kullanılan temel sarf 
malzemelerini sayabilmeli, özelliklerini 
söyleyebilmeli

Malzeme ve cihaz alımında bilir kişilik 
yapar

Patoloji laboratuvar sorumlusunun alım-
satım görevlerine dayanak oluşturan yasa, 
tüzük ve yönetmelikleri sayabilmeli
Patoloji laboratuvar sorumlusunun 
üstlenebileceği alım-satım görevlerini ve 
bundan kaynaklanan sorumluluklarını 
tanımlar

Amaca uygun şartname yazar Şartname tanımını yapar
Cihazların olması gereken donanım 
özelliklerini açıklar
Donanım özelliklerini içeren şartname 
örneği yazar
Farklı değerlendirme yöntemlerine uygun 
şartname maddelerini oluşturur

Cihazların geçici ve kesin kabulünü yapar Geçici kabul tanımını yapar
Kesin kabul tanımını yapar
Geçici kabul sırasında dikkat edilmesi 
gereken unsurları açıklar

Güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
Laboratuar yazılı güvenlik uygulama 
yönergesini uygular.

Frozen kesit işlemi sırasında güvenlik 
tedbirlerini alır ve enfeksiyöz materyal ile 
çalışma durumunda işlem sonrası cihaz ve 
diğer alanların dezenfeksiyonunu sağlar

Tespit edilmemiş materyallerdeki enfeksiyöz 
riskleri sıralar.
Bulaş olan yerlerin dezenfeksiyon 
yöntemlerini açıklar
Bulaş olabilecek yerlerde çalışacak olan 
yardımcı sağlık personelinin alması gereken 
güvenlik önlemlerini açıklar

Makroskopi salonunda genel güvenlik 
kurallarına uyar.

Makroskopi salonunda uyulması gereken 
güvenlik kurallarını sıralar.
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Tüm kavanoz-kapların sürekli kapalı 
kalmasını sağlar.

Formalinin zararlı etkilerinin nasıl 
gerçekleştiğini açıklar.
Formalin dökülmesi durumunda yapılması 
gerekenleri sıralar.
Formalinin nasıl buharlaştığını, nasıl 
nötralize edilebileceğini anlatır.

Kesici aletler ile güvenlik önlemlerine 
uyarak çalışır

Kesici aletler ile gelişebilecek riskleri ve 
korunma yöntemlerini anlatır.

Kesi, sıçrama gibi kazalara karşı önlem alır
Tespit edilmemiş materyallerdeki enfeksiyöz 
riskleri ve bunların bulaşma yollarını sıralar.
kesici aletlerin kullanım ve saklanma 
koşullarını açıklar

Kaza tutanağını gerektiğinde doldurur. Kaza tutanağı içeriğini açıklar
Kaza sonrasında uyulması gereken mevzuat 
aşamalarını sıralar

Atıkların imhasının doğru yapılmasını 
sağlar. Patoloji laboratuarında oluşan atıkları sıralar

Atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini açıklar
Her bir atığın imha yöntemlerini açıklar

Yangın söndürme cihazlarını kullanır.
Yangın söndürme cihazının kullanımını 
gösterir
Patoloji laboratuarındaki yanıcı-patlayıcı 
maddeleri sıralar
Yangın-patlamaya karşı alınması gereken 
önlemleri açıklar

Çalışma tezgahlarının ve aletlerin temizlik 
ve dezenfeksiyonunu yapar. Temizlik ve dezenfeksiyon sıvılarını sıralar

Çalışılan yerlerde ki gelişebilecek riskleri ve 
korunma yöntemlerini anlatır

Formalin ve ksilol içeren kapların ve 
cihazların kapalı olmasını sağlar.

Buharlaşan kimyasalların neler olduğunu ve 
buhardan etkilenmemenin yollarını anlatır.

Tüm çalışma alanlarının havalandırmasını 
kontrol eder.

Buharlaşan kimyasalların neler olduğunu ve 
buhardan etkilenmemenin yollarını anlatır.

Sitoloji laboratuarının risklerini ve korunma 
yöntemlerini açıklar.

Tespit edilmemiş materyallerdeki enfeksiyöz 
riskleri ve bunların bulaşma yollarını sıralar.

Otopsi ve frozen öncesi raporda tanımlanmış 
özel riskleri kontrol eder.

Patoloji laboratuarında çalışırken alınması 
gereken tedbirleri sıralar.

Hangi enfeksiyöz materyalde hangi 
dezenfeksiyon yönteminin kullanılacağını 
anlatır.

Dezenfeksiyon yöntemlerine ve hangi 
durumlarda hangisinin tercih edileceğini 
sıralar.

Prionlu materyallerin ayrı işleme alınmasını 
sağlar.

Prionlu materyallerin nasıl işlenmesi 
gerektiğini anlatır.

Tezgah ve masada çalışırken boyuna uygun 
sandalyeye oturur. Ergonomik riskleri ve tedbirleri anlatır.
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Uzun süre aynı pozisyonda çalışırken 
yapılması gereken egzersizleri uygular.

Bölümde kullanılan tüm arşiv dolapları ve 
kimyasal madde saklama dolaplarının 
yerleştirilmesini sağlar. Deprem riskini ve tedbirlerini önemser.

Tüm dolapların duvara veya tavana 
sabitlenmesinin gerekliliğini açıklar

Laboratuarın mimari ayrıntılarını düzenler
kapıların dışarı doğru açılmasının 
gerekliliğinin nedenlerini açıklar

Yangın olduğunda organizasyonu yönetir Yangın tedbirlerini açıklar
Personelin yangın sırasındaki görev 
dağılımını söyler

Kaza-yaralanmalarda ilk müdahaleyi yapar
Kimyasal maddelerle zehirlenme 
olabileceğinin farkındadır
Zehirlenmelerde acil girişimi açıklar

Atık yönetimini sağlar.
Profesyonellik ile ilgili görevleri Klinikopatolojik toplantılara katılır.

Personelin meslek içi eğitim almasını sağlar.
Basılı ve elektronik mesleki kaynakları seçer 
ve alınmasını sağlar.
Mesleki bilgilerini güncel tutar. Mesleki kurum ve kuruluşlara üye olur.

Kurs, kongre, sertifika programları, vb 
sürekli tıp eğitimi faaliyetlerine katılır.

Tıbbi gelişmeleri güncel olarak takip eder.

Kanıta dayalı tıp ilkelerini benimser ve 
günlük pratiğinde uygular.

Etik/hukuki süreç ve sorumlulukları yerine 
getirir. Olgu takibi ile ilgili görevler

Patoloji süreçleri ile ilgili hasta 
bilgilendirme formunu hazırlar Hasta bilgilendirme formu içeriğini tanımlar

Hasta haklarını açıklar
Patoloji raporunu en doğru ve en kısa süre 
içinde çıkarmaya özen gösterir

Raporlama süresinin gecikmesinin 
sakıncalarını açıklar
Hastaya zarar vermeme ilkesini açıklar
Taksirin (ihmal) tanımını yapar
Tanı hatasına bağlı hastada oluşabilecek 
zararları açıklar
Hastaya zarar vermenin hukuki 
sorumluluğunu önemser
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İstem kağıdındaki kimlikle dokunun asıl 
sahibinin kimliği farklı ise yasal süreci 
başlatır

Farklı kişi adına patoloji raporu 
düzenlemenin bilimsel sakıncalarını açıklar
Farklı kişi adına patoloji raporu 
düzenlemenin hukuki sakıncalarını açıklar

Hangi nedenle olursa olsun sahte rapor 
düzenlemez

Sahte rapor düzenlemenin hukuki 
sorumluluklarını açıklar

Hasta özeline saygı gösterir Hasta haklarını açıklar
Hastaya ait bilgileri klinisyen dışındaki 
kişilerle paylaşmanın sakıncalarını açıklar
Biyoetik kanununundaki özel yaşam ve 
bilgilendirme hakkını tanımlar

Gerektiğinde ikinci bakış için hastaya ait 
materyali uygun şekilde verir

Her türlü patoloji materyalinin asıl sahibinin 
hasta olduğunu önemser
Patoloji materyallerinin (lam, blok, boyasız 
kesit, gerektiğinde doku) ikinci bakış için 
seçilmesi sürecini açıklar

Tanı için gerekli ek test ve işlemleri israfa 
gitmeden yapar

Güncel sağlık mevzuatını takip etmenin 
önemini açıklar
Ek test ve işlemlerin 
basamaklandırılmasının gerekliliğini açıklar
Öncelikli ek testleri zorunlu olmayanlardan 
ayırt eder.

Hastaya ait materyalin eğitim veya araştırma 
için kullanılması halinde hastadan 
bilgilendirilmiş onam alınmasını sağlar

Biyoetik kanununun patoloji uygulamaları 
ile ilgili bölümlerini açıklar
Bilgilendirilmiş onam formunun içeriğini 
tanımlar

Doku bulaşlarını, materyal karışmasını 
önleyici önlemler alır Doku karışıklığının sonuçlarını açıklar

Doku kayıplarının hukuki sonuçlarını 
açıklar
Dokudan bulaşı ayırt etme yöntemlerini 
açıklar
Panik tanı tanımını yapar
Panik tanıda klinisyenle gecikmeksizin 
iletişime geçmenin gerekliliğini önemser
Kalite kontrol sistemlerini uygulamayı 
önemser
Patoloji uygulamalarında hataları azaltmada 
kalite kontrol sistemlerinin yerini açıklar

Hastaya ait materyalleri yasal mevzuata 
uygun olarak saklar

Patoloji lam, blok ve raporların saklanması-
arşivlenmesinin zorunluluklarını açıklar
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Patoloji materyallerinin moleküler ve 
genetik çalışmalar için kullanımının, yasal 
mevzuat çercevesinde olması gerekliliğini 
açıklar

Gerektiğinde olguyu konsülte eder Konsültasyon gerekliliğini açıklar
Yanlış pozitifliğin sonuçlarını açıklar
Yanlış negatifliğin sonuçlarını açıklar

İkinci bakış başvurularını kabul eder, 
değerlendirir, değerlendirme sonucunu ilk 
patoloğa yazılı olarak bildirir

İkinci bakış başvurusunun kabul 
gerekliliğini açıklar
Konsültasyon etik kurallarını tanımlar

Klinisyenle yeterli ve etkin iletişimde 
bulunur Klinisyenle iletişim gerekliliklerini açıklar

Laboratuar ve klinik bulguların önemini 
açıklar

Yönetimsel görevleri
Bölüm çalışanlarının etik/hukuki 
sorumluluklar konusunda eğitimlerini yapar

Hasta özeli konusunda personelin eğitim 
gerekliliğini açıklar

İnformal bilgi vermenin sakıncalarını sıralar
Olası laboratuar, teknik, sekreteryal 
hataların olası etik/hukuki sonuçlarını 
açıklar
Patoloji laboratuarında oluşabilecek tüm 
hatalardan patoloğun sorumlu olduğunu 
önemser

Otopsilerle ilgili görevleri Bilimsel otopsileri onay belgesi ile yapar

Gerektiğinde adli otopsi yapar

Profesyonellik ile ilgili görevleri
Güncel etik/hukuki yükümlülükler 
konusunda kendini geliştirir

Mesleki kurumlar ve meslektaşları ile uygun 
iletişim kurar.

Çalışma alanlarında olgu yönetimi ile ilgili 
görevleri

Meme hastalıkları patolojisi ile ilgili 
görevler İnvaziv meme karsinomunu yönetir İntraoperatif değerlendirmeyi yönetir

Materyalde cerrahi sınır değerlendirmesi 
yapar
Sentinel lenf nodunda metastaz varlığını 
değerlendirir

Tanı koyar

İnvaziv duktal karsinomun makroskopik ve 
mikroskopik özelliklerini tanımlar, açıklar, 
tanır
İnvaziv lobüler karsinomun makroskopik ve 
mikroskopik özelliklerini tanımlar, açıklar, 
tanır
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İnvaziv meme karsinomlarının diğer alt 
tiplerinin morfolojik özelliklerini tanımlar
İnvaziv meme karsinomlarında ek inceleme 
sonuçlarını değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar
İnvaziv karsinomu intraduktal karsinomdan 
ayırt eder
İnvaziv karsinomu benign proliferatif meme 
lezyonlarından ayırt eder
Meme lezyonlarında immünhistokimyanın 
yerini açıklar

Prognostik yaklaşımı yönetir
ER, PR, c-erbB2 İHK boyamasını 
değerlendirir
Çap, histolojik tip gibi prognostik faktörleri 
standartlara göre belirler
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar
FISH gibi moleküler tekniklerin prognoza 
katkısını açıklar
Derecelendirme yapar
TNM sınıflaması yapar

Konsültasyonu yönetir Konsültasyonun gerekliliğini açıklar
Benign meme patolojilerini yönetir Tanı koyar Proliferatif meme lezyonlarını sayar

Proliferatif meme lezyonlarının 
makroskopik mikroskopik özelliklerini 
tanımlar, açıklar, tanır
Fibrodenomun makroskopik mikroskopik 
özelliklerini tanımlar, açıklar, tanır
Benign fillodes tümörün makroskopik 
mikroskopik özelliklerini tanımlar, açıklar, 
tanır
İnflamatuar meme lezyonlarını açıklar, tanır
Fibrokistik değişiklikleri, kolumnar 
değişiklikleri tanımlar, tanır
Meme başı lezyonlarını açıklar

Preinvaziv meme lezyonlarını yönetir Intraduktal karsinomu tanır
İntraduktal karsinom histolojik tiplerini 
açıklar
İntraduktal karsinom derecelendirmesini 
açıklar
Lobüler karsinoma insituyu tanır
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar

Ayırıcı tanısını yapar
Atipik lobüler hiperplaziyi lobüler 
karsinoma insitudan ayırt eder
Atipik duktal epitelyal hiperplaziyi tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
ALT ÜRİNER SİSTEM VE ERKEK 
GENİTAL PATOLOJİSİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

MESANE PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
ÜRETER VE ÜRETRA PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
PENİS, TESTİS VE EPİDİDİM 
PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLER
PROSTAT PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

ENDOKRİN SİSTEM PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

HİPOFİZ PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
TİROİD PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
PARATİROİD PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
ENDOKRİN PANKREAS PATOLOJİSİ 
İLE İLGİLİ GÖREVLER
SÜRRENAL PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

KADIN GENİTAL SİSTEM PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

VULVA PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Enfeksiyon patolojisini yönetir Tanı verir Viral enfeksiyonlara yaklaşımda bulunur

Molluskum kontagiozumu tanımlar
Mantar enfeksiyonları tanısına katkıda 
bulunur

Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN) 
patolojisini yönetir Derecelendirir

Ayırıcı tanısını yapar Skuamoz karsinomdan ayrımını yapar
Molluskum kontagiozumdan ayrımını yapar

VAJEN PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
SERVİKS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
UTERUS KORPUSU VE 
ENDOMETRİUM PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
OVER PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
GESTASYON VE PLASENTA 
HASTALIKLARI PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

PULMONER PATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

TÜMÖR DIŞI AKCİĞER PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
AKCİĞER TÜMÖRLERİ PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
PLEVRA PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

51/86



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Patoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir.	   Müfredat	  satırları,	  sf:	  2/28

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM 
PATOLOJİSİ ÇALIŞMA ALANINDAKİ 
GÖREVLERİ

KALP PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER TÜMORAL LEZYONLARI YÖNETİR Ayırıcı tanı yapar

Kalbin tümöral lezyonlarını özellikleri ile 
açıklar

PERİKARD PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
DAMAR PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

BAŞ BOYUN BÖLGESİ PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

ORAL KAVİTE PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER xxxxxx ggggg
ÜST SOLUNUM YOLLARI İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

DERMATOPATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

TÜMÖR DIŞI DERİ LEZYONLARI 
PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLER

MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRME 
YAPAR ÖRNEK BOYUTLARINI B

ÖRNEK BOYUTUNU DERİ BOYUTLARI 
VE ÖRNEĞİN KALINLIĞI OLARAK 
AÇIKLAR

DERİ TÜMÖRLERİNİN PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER

KEMİK, EKLEM VE YUMUŞAK DOKU 
PATOLOJİSİ ÇALIŞMA ALANINDAKİ 
GÖREVLERİ

KEMİK PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
EKLEM PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ VE 
TÜMÖR BENZERİ LEZYONLARI İLE 
İLGİLİ GÖREVLER

HEMATOPATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

KEMİK İLİĞİ PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
LENF DÜĞÜMÜ PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
DALAK PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
TİMUS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

BÖBREK PATOLOJİSİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

GLOMERÜL HASTALIKLARI 
PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLER
TUBULER VE İNTERSTİSYEL 
HASTALIKLARIN PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER

NÖROPATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖR 
PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLER
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN TÜMÖR 
DIŞI LEZYONLARININ PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
PERİFERİK SİNİR PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER
İSKELET KASI PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
PEDİATRİK VE PERİNATAL PATOLOJİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

KONJENİTAL ANOMALİLERİN 
PATOGENEZİ
FETUS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLERİ

MEME HASTALIKLARI PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ
HEPATOBİLİYER PATOLOJİ ÇALIŞMA 
ALANINDAKİ GÖREVLERİ

KARACİĞER PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Viral hepatitlerin patolojisini yönetir Viral hepatitleri sınıflandırır Akut hepatit bulgularını tanımlar

Kronik hepatit bulgularını tanımlar
Klinik ve serolojik bulguların önemini 
tahmin eder

Viral hepatitlerin patolojik bulgularını 
skorlar KC biyopsisinin yeterlilik kriterlerini açıklar

Viral hepatit skorlamasındaki parametreleri 
özetler
Retikülin çatıyı gösteren gümüş boyasını 
uygular ve değerlendirir
Viral hepatitleri değerlendirirken fibrozis 
skoru verir
Viral hepatitlerin mikroskopik bulgularını 
tanımlar

Hepatit B virusunu patolojik etkilerini 
açıklar

HBV'nin karakteristik patolojik etkilerini 
değerlendirir.
Klinik ve serolojik bulgulardan yararlanır

Hepatit C virusunun patolojik etkilerini 
açıklar
Diğer hepatotropik virusların önemini 
değerlendirir Klinik ve serolojik bulguları değerlendirir
Konsültasyonu yönetir

Otoimmün hepatitin patolojisini yönetir
Otoimmün hepatitin patolojik bulgularını 
teorik düzeyde bilir Klinik bilgilerden yararlanır
Konsültasyonu yönetir En uygun bloğu seçer ve bilgi iletir

Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

Alkole bağlı KC patolojisini yönetir Yağlanmayı tanımlar Yağlanmanın patogenezini açıklar

Fibrozisi değerlendirir
Retikülin liflerini gösteren gümüş boyasını 
değerlendirir

Steatohepatit (NASH) patolojisini yönetir Tanı koyar NASH Mekanizmasını özetler
Siroz patolojisini yönetir Tanı verir Nedenlerini sınıflar

Fibrozisin derecesini gümüş boyası ile tesbit 
eder Fibrozis mekanizmalarını özetler

KC'in benign tümörlerinin patolojisini 
yönetir Hemanjiyom patolojisini yönetir Tanı verir

KC adenomu KC adenomunu tanımlar
Adenom-karsinom farkını değerlendirir
Konsültasyon gerekiyorsa yönlendirir

53/86



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Patoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir.	   Müfredat	  satırları,	  sf:	  4/28

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hepatoselüler karsinomun patolojisini 
yönetir HSK'un makroskopisini alır Tümör alanını spesmen içinde bulur

Makroskopik bulguları tarif eder
İyi diferensiye HSK için konsültasyonu 
yönetir

İyi diferensiye HSK tanısında zorlukları 
tahmin eder
Preparat ve bilgi iletir
Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

Retikülin boyasını ister ve değerlendirir
HSK'da retikülin çatının azaldığını ve 
kaybolduğunu yorumlar

Kolanjiyokarsinomun patolojisini yönetir
HSK+kolanjiyokarsinom birlikteliğini 
tahmin eder

Kolanjiyokarsinomun ve HSK'un 
özelliklerini karşılaştırır

İmmunohistokimya profilinden yaralanır Gelişmeleri takip ader
Metastatik tümörlerden ayırıcı tanısını 
yönetir

Kolanjiyokarsinomun ve metastatik 
tümörlerin özelliklerini karşılaştırır

Gereken durumlarda konsültasyona 
yönlendirir En uygun bloğu seçer ve bilgi iletir

Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

Karaciğerin metastatik tümörlerinin 
patolojisini yönetir HSK'dan ayırıcı tanısını yönetir

Metastatik karsinomların daha sık 
görüldüğünü yorumlar
HSK'un metastatik tümörden ayrımını 
yorumlar

Gerektiğinde konsültasyona yönlendirir En uygun bloğu seçer ve bilgi iletir
Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

SAFRA YOLLARI PATOLOJİSİ İLE 
İLGİLİ GÖREVLER Primer Biliyer sirozu yönetir

Safra duktus değişikliklerini kabaca 
değerlendirir

Normal safra duktuslarının özelliklerini 
açıklar
Safra duktus hasarını ve proliferasyonunu 
tanımlar

Viral hapatitlerden ayırıcı tanısını yönetir Klinik bilgilere ulaşır ve değerlendirir
Serolojik bilgileri önemser

Konsültasyonu yönetir Preparat ve bilgi iletir
Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

Sekonder biliyer sirozun patolojisini yönetir Kolestazı değerlendirir
Selüler ve kanaliküler kolestazı 
değerlendirir
Kolestaz nedenlerini sıralar

Konsültasyonu yönetir Preparat ve bilgi iletir
Sonuçların kendisine de ulaşmasını talep 
eder

SAFRA KESESİ PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Makroskopik incelemeyi yapar

Safra kesesi makroskopisini tarif eder ve 
uygun parçaları alır

Safra kesesinin normal anatomik kısımlarını 
tanımlar
Normal dışı değişiklikleri tarif eder
Tümör veya şüphesi varsa tarif eder ve tam 
kat duvarı gösteren makroskopik kesiti alır

Boyun lenf düğümünden örnekleme yapar İncelemenin önemini açıklar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Kolelityazis patolojisini yönetir Safra taşlarını tarif eder
Safra taşlarının tiplerini ve risk faktörlerini 
sıralar
Safra taşı oluşum mekanizmalarını özetler

Tanı verir
Raporda safra taşlarının sayısı, rengi ve 
şeklini tarif eder

Akut kolesistit patolojisini yönetir
Akut kolesistitin mikroskopik bulgularını 
özetler
Kronik kolesistitden ayrımını değerlendirir

Kronik kolesistit patolojisini yönetir
Kronik kolesistitin mikroskopik bulgularını 
özetler
Birlikte olan lezyonları tanımlar
Akut ve kronik kolesistitin 
komplikasyonlarını özetler
Porselen safra kesesini tanımlar

Kolesterolozis patolojisini yönetir Nedenini ve önemini açıklar
Raporda belirtir

Ksantogranülomatöz kolesistit patolojisini 
yönetir Ameliyat sırasında tümör olmadığını açıklar Klinikte tümörle karıştığını hatırlar

Takip sonrası tanıyı verir Tüberkülozdan ayırıcı tanısını değerlendirir
Safra kesesi karsinomunun patolojisini 
yönetir Öncü lezyonlarını belirtir Önemini farkeder

Daha çok örnek alarak tümör araştırır

Makroskopisinde tümörü örnekler Tümör derinliğini gösteren örnekleme yapar
Tümör invazyonunun derinliğini tesbit eder Tümör kalınlığını ölçer ve raporda belirtir
Tümörün histolojik tipini belirler Safra kesesi tümörlerinin tiplerini sayar

Skuamoz komponenti varsa belirtir
EGZOKRİN PANKREAS PATOLOJİSİ 
ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVLERİ

PANKREAS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER

Pankreasın konjenital anomalilerinin 
patolojisini yönetir Agenzisi tanımlar

Klinik ve radyolojik bulguların önemini 
değerlendirir

Pankreas divisumun normalden farklı 
olduğunu tesbit eder Bilgi kaynaklarına başvurur
Konsültasyona yönlendirir Makroskopik tarifin önemini fark eder

Gelen sonuçları değerlendirir
Anüler pankreasın patolojisini tanımlar Normal pankreastan farkını ayırt eder

Ektopik pankreas tanısını verir
Ensık görülen ektopik dokulardan olduğunu 
hatırlar

Pankreatit patolojisini yönetir Akut pankreatit tanısını verir Enzimatik yağ nekrozunu tanımlar
Etyolojik faktörleri araştırır
Komplikasyonları araştırır

Kronik pankreatitin patolojik tanısını yönetir Morfolojik bulguları tarif eder
Komplikasyonlarını araştırır
Klinik bulgularını değerlendirir

Pseudokist tanısını verir Neoplastik olmadığını açıklar

Panreas karsinomunun patolojisini yönetir Prekürsör lezyonlarını farkeder
Pankreatik intraepitelyal neoplaziyi teorik 
olarak açıklar
Konsültasyona yönlendirir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Ameliyat sırasındaki konsültasyonu yönetir
Bölgenin zorluğu nedeniyle tanı parafin 
kesitlere bırakılabilir

Tanı verir İmmunohistokimya çalışmalarını yönetir
Tümörün histolojik tipini tanımlar
Tümör diferensiyasyonunu belirler

Panreatoblastom patolojisini yönetir Adenokarsinomdan farkını açıklar
Çocukluk çağı tümörlerinin immatür 
yapısını yorumlar
Bilgi kaynaklarını araştırır

Konsültasyonu yönetir Kesit ve bilgi iletir
Gelen sonuçları kliniğe iletir

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 
PATOLOJİSİ ÇALIŞMA ALANINDAKİ 
GÖREVLERİ

ÖZEFAGUS PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Özefajit patolojisini yönetir Akut özefajiti tanımlar, tanı verir Kandida etkenini doku kesitlerinde tanımlar

Reflü özefajitini tanımlar, tanı verir Baret metaplazisini açıklar
Ülseri tanımlar

Özefagusun skuamoz karsinom patolojisini 
yönetir Tanı verir Diferensiyasyonunu açıklar

İnvazyon seviyesini bldirir
İntraoperatif tanıyı yönetir Tanı verir

Cerrahi sınırı değerlendirir
Ayırıcı tanıyı yapar Displaziyi tanımlar, derecelendirir

İn situ karsinomu tanımlar, ayırıcı tanısını 
yapar
Az diferensiye adenokarinomdan ayrımını 
yapar
İmmunohistokimya yöntemini kullanır

Özefagus adenokarsinomunun patolojisini 
yönetir Tanı verir Diferensiyasyonu açıklar

Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar
İnvazyon derinliğini belirler

Ameliyat sırasındaki tanıyı yönetir Tanı verir
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar

Ayırıcı tanısını yapar Skuamoz karsinomdan ayrımını yapar
Adenomdan ayrımını yapar
İmmunohistokimya yöntemini kullanır

Prekanseröz lezyonları tanır Displaziyi tanımlar, derecelendirir
MİDE PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Gastrit patolojisini yönetir Akut gastrit ve erezyonu tanır

Klinik bilgi ve endoskopik bulguları 
önemser
Akut gastrit bulgularını tanımlar
Erezyonu tanımlar

Kronik gastriti tanır
Helikobakter piloriye benzer bakteri 
yapılarını tanımlar
H. pilorinin özelliklerini ve etkisini açıklar
İltihabın şiddetini derecelendirir
İntestinal metaplaziyi tanımlar
Reaktif atipiyi tanımlar, displaziden 
ayrımını yapar
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Mukozal atrofiyi tanımlar
Granülomatöz gastriti tanımlar

Reflü gastritine tanı verir Kronik gastritle ayırıcı tanısını yapar
Peptik ülser patolojisini yönetir Tanı verir Benign ülserin makroskopisini açıklar

Benig ülserin mikroskopisini tanımlar
Ayırıcı tanısını yapar Ülser ve erezyonun ayırıcı tanısını yapar

Benign ve malign ülserin ayırıcı tanısını 
yapar

İltihabi ve hiperplastik poliplerin patolojik 
tanısını yönetir Tanı verir Mikroskopik bulgularını tanımlar

Ayırıcı tanıyı yapar Adenomdan ayrımını yapar
Mide adenomlarının patolojisini yönetir Tanı verir Tübüler adenomu tanımlar

Villöz adenomu tanımlar
Adenom içinde malign odak varsa belirler
Miks polip ise tanımlar
Adenomun cerrahi sınırında lezyonun 
devamlılığını tanımlar

Ayırıcı tanıyı yönetir Adenom-karsinom ayrımını yapar
Mide adenokarsinomunun patolojisini 
yönetir Ameliyat sırasındaki tanıyı yönetir Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar

Tanı verir
Erken mide karsinomunu tanımlar, 
tiplendirir
İnvazyon derinliğini belirler
Diferensiyasyonu belirler
Taşlı yüzük hücreli karsinomu tanımlar
Müsinöz adenokarsinomu tanımlar
İmmunohistokimya çalışması yapar

Ayırıcı tanıyı yapar Diğer tümör tiplerinden ayrımını yapar
Prognostik yaklaşımı yönetir Lenf düğümü tutulumu değerlendirilir

Çap, histolojik tip gibi prognostik faktörleri 
standartlara göre belirler
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar
TNM sınıflaması yapar
Moleküler patoloji çalışmalarını önemser

Konsültasyonu yönetir Konsültasyonun gerekliliğini açıklar
Mide lenfoması patolojisini yönetir Tanıyı yönetir MALToma tanısına yaklaşımda bulunur

İmmunohistokimya çalışması yapar ve hücre 
tipin belirler
Derecelendirir

Ayırıcı tanıyı yönetir Lenfoid hiperplaziden ayrımını yapar
Karsinomdan ayrımı yapılır
Sarkomdan ayrımı yapılır

Prognostik yaklaşımı yönetir
Histolojik tiplendirme ve derecelendirme 
yapılır
Lenf düğümü tutulumu değerlendirilir

Konsültasyonu yönetir Konsültasyonun gerekliliğini açıklar
Nöroendokrin tümör patolojisini yönetir Tanı verir Karsinoid tümör tanısını verir
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Atipik karsinoid bulgularını açıklar
İmmunohistokimya çalışması yapar

Ayırıcı tanıyı yapar Adenokarsinomdan ayırımını yapar
Nöroendokrin hücre hiperplezisinden 
ayrımını yapar

Prognostik yaklaşımı yönetir Tümör büyüklüğünü belirler
Cerrahi sınır değerlendirilir

Gastrointestinal stromal tümör patolojisini 
yönetir Tanı verir İmmunohistokimya çalışması yapar

Ayırıcı tanıyı yapar Leiomyoarkomdan ayrımını yapar
İNCE BARSAK VE KOLON PATOLOJİSİ 
İLE İLGİLİ GÖREVLER İskemik barsak hastalığı patolojisini yönetir

Ameliyat sırasındaki değerlendirmeyi 
yönetir Enfarktüs sınırını belirler

Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar
Mukozal ve mural enfarktüs tanısını verir Arterial ve venöz trombüsü tanımlar
Transmural enfarktüsü tanımlar İskemik hasarı değerlendirir

Anjiyodisplazi patolojisini yönetir Lezyonu tarif eder Bilgi kaynaklarına başvurur

Klinik bilgilerin alınmasını önemser
Cerrah ile iletişim kurması gerektiğini 
değerlendirir

Malabsorbsiyon tanısına yardım eder Malabsorbsiyon bulgularını tarif eder
İncebarsak villuslarındaki değişiklikleri 
değerlendirir
İltihabi infiltrasyonu tanımlar
Malabsorbsiyon nedenlerini özetler
Klinik bilgiyi önemser

Enterokolit patolojisini yönetir Nonspesifik kolit tanısını verir Histopatolojik bulguları tanımlar

Granülomatöz kolit tanısını verir
Granülomatöz iltihap nedenlerini gözden 
geçirir

Amiple ilgili kolit tanısına katkıda bulunur PAS boyasını değerlendirir
Parazitik enterokolit tanısına katkıda 
bulunur Parazitoloji ile iletişim kurar

İltihabi barsak hastalığı patolojisini yönetir Crohn hastalığı bulgularını değerlendirir Granülom araştırır
Transmural tutulumu değerlendirir

Ülseratif kolit bulgularını değerlendirir
Kript apsesi, kriptit ve ülser değerlendirmesi 
yapar

Ayırıcı tanıya katkıda bulunur Klinik ve radyolojik bulguları önemser

Crohn ve ülseratif kolit ayrımına katkısı olur
İltihabi barsak hastalığı ve enfeksiyon koliti 
ayrımına katkıda bulunur

Barsak polipleri patolojisini yönetir Tanı verir İltihabi polip tanısı verir
Hiperplastik polip tanısını verir
Tübüler adenom ve villöz adenom tanılarını 
verir
Polip içinde displazi ve karsinom varlığını 
değerlendirir
Miks polipleri belirtir
Hamartomatöz polipleri değerlendirir
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Familyal adenomatöz polipozis patolojisini 
yönetir

Ayırıcı tanı yapar
Hiperplastik poliplerin adenomdan ayırıcı 
tanısını yapar
Karsinom ve adenom ayrımında katkıda 
bulunur

Adenokarsinom patolojisini yönetir Tanı verir Diferensiyasyon verir
Rezeksiyon makroskopisini değerlendirir ve 
parça alır
Tümör çapı, lokalizasyonu ve invazyon 
seviyesini belirler
Lenf düğümü tutulumunu değerlendirir
Sinir ve damar invazyonu varsa belirtir
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar

Ameliyat sırasında tanı verir Cerrahi sınırları değerlendirir
Prekanseröz lezyonları tanır Adenom ve displaziyi tanımlar
Prognostik yaklaşımı yönetir TNM ve tümör evresini belirler

Tedaviyi yönlendirecek moleküler ve 
genetik çalışmaların yapılmasını önemser

Nöroendokrin tümör patolojisini yönetir Tanı verir Karsinoid tanısı verir
Nöroendokrin karsinomu tanımlar
İmmunohistokimya çalışır

Ayırıcı tanısını yapar
Nöroendokrin karsinom ile karsinoid 
ayrımını yapar
Adenokarsinomdan ayrımını yapar
immunohistokimya çalışır

Apendiks patolojisini yönetir Tanı verir Akut apandisiti tanımlar
Apendiks karsinoidini tanımlar
Mukoseli tanımlar

PERİTON PATOLOJİSİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLER Peritonit patolojisini yönetir Akut peritoniti tanımlar

Enzimatik yağ nekrozunu tanımlar
Mezotelyoma patolojisini yönetir Tanıya katkıda bulunur Asbest maruziyetini sorgular

Klinik bilgiyi önemser
Ayırıcı tanıya katkıda bulunur İmmunohistokimya çalışır

SİTOPATOLOJİ ALANINDAKİ 
GÖREVLERİ

TEMEL TIBBİ BİLGİDEN 
YARARLANMA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
PRATİĞE DAYALI ÖĞRENME VE 
GELİŞME İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLGİLİ 
GÖREVLERİ
SİSTEME DAYALI PRATİK İLE İLGİLİ 
GÖREVLERİ
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Olgu yönetimindeki görevler
Patolojik materyal alınmasında ve 
laboratuara ulaştırılmasında kritik

Hastadan alınan materyallerin yeterlilik 
koşullarını belirler.

Laboratuvara kabul edilecek ve ret edilecek 
materyallerin koşullarını sıralar.

Hastadan alınan materyallerin nasıl 
gönderilmesi gerektiğini belirler.

Ameliyathane ve polikliniklerden alınan tüm 
materyallerin gönderilme koşulları ve 
zamanlarını açıklar.
Otopsi isteklerinin nasıl yapılacağını ve 
kabul etme koşullarını önemser.
Konsültasyon materyallerinin gönderilme 
koşullarını anlatır.
İstem kağıdının nasıl doldurulacağını 
açıklar.
Alınan materyallerin gönderilmeden önce 
resmi kayıtlarının ve ücret kodlamasının 
yapılmasını önemser.
Gönderilecek materyallerin kodlanmasının 
(barkod yapıştırılmasını) önemini anlatır.
Klinik bilgilerin eksiksiz doldurulmasının 
tanı sürecine katkısını önemser.

Patoloji laboratuarına gönderilmesi 
gerekmeyen materyalleri belirler.

Hangi materyallerin gönderilmesi 
gerekmediğini açıklar.
Gönderilmeyen materyallerin listesinin ve 
ne yapıldığının kaydının klinisyen 
tarafından tutulmasını önemser.

Sadece makroskopik değerlendirme 
yapılacak materyalleri belirler.

Hangi materyallerde sadece makroskopik 
değerlendirmenin yeterli olduğunu açıklar.
Bu materyallerde ne zaman mikroskopik 
değerlendirme yapılacağını anlatır.

Özel işlemler-durumlar için alınan 
materyallerin gönderilme koşullarını 
belirler.

Frozen inceleme için gönderilecek 
materyallerin nasıl gönderilmesi gerektiğini 
açıklar.
İntraoperatif konsültasyon endikasyonlarını 
sıralar.
Sitogenetik çalışma için gönderilecek 
materyallerin nasıl gönderilmesi gerektiğini 
açıklar.
Özel boyamalar için gönderilecek 
materyallerin neler olduğunu listeler ve nasıl 
gönderilmesi gerektiğini açıklar.
Eğitim materyali için gönderilecek 
materyallerin nasıl gönderilmesi gerektiğini 
açıklar.
Kemik iliği biyopsilerinin gönderilme 
koşullarını açıklar.
Testis infertilite biyopsilerinin gönderilme 
koşullarını açıklar.
Elekton mikroskopi için materyal gönderme 
koşullarını açıklar.
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Hastadan materyal alınmadan önce onam 
formunun doldurulması için gerekli 
düzenlemeyi yapar. Onam formunu önemser.
Materyalin konduğu kap ve istek kağıdının 
doğru tanımlanmasını sağlar.

Kimlik kontrolünün her aşamada 
yapılmasının önemini anlatır.

İstem kağıdının nasıl doldurulacağını 
tanımlar.

İstem kağıdında olması gereken bölümleri-
bilgileri sıralar.
Özel biyolojik tehlike varsa kap ve istek 
formunda belirtilmesini önemser.

Materyal kabındaki kimlik etiketinin 
kapakta değil, ana kapta bulunması 
gerektiğini açıklar.

Kimlik bilgilerinin nasıl korunacağını 
açıklar.

Materyal alma kılavuzu hazırlar.
Tespitin nasıl ve ne kadar süre olacağını 
açıklar.
Tespit edilmeyecek materyallerin 
buzdolabında saklama koşullarını açıklar.
Özel işaretleme yapılması gereken koşulları 
anlatır.

Gönderilen materyallerin hangi şartlarda 
kabul edilmeyeceğini tanımlar.

Laboratuvara kabul edilecek ve ret edilecek 
materyallerin koşullarını anlatır.
Doğru gönderilmeyen materyallerde, red 
etmeden önce sorun giderme işlemlerinin 
neler olduğunu tanımlar.
Sorun giderme işlemlerinin kaydını 
önemser.
Red edilen materyallerin kaydını önemser.

Teslim alınan materyallerin kaydını sağlar. Teslim defterini önemser.

Kabul sekreterliğinde organizasyonu sağlar.
Kabul edilen materyallerin kayıtlarının 
yapılmasını önemser.
Materyallerin, hasta ve yakınları tarafından 
görülmeyecek yerde bulundurulması 
gerektiğini anlatır.
Materyallerin, güvenlik tedbirlerine göre 
saklanması, tasnifi ve ulaştırılması 
gerektiğini açıklar.
Materyallerin ilgili bölümlere göre tasnif 
edilmesi ve ulaştırılması yöntemlerini 
anlatır.

İstek kağıtlarının saklanmasını sağlar.
Materyalin kaydını ve bölüm içindeki 
yönlendirilmesini organize eder

Gönderilen materyallerin hangi şartlarda 
kabul edilmeyeceğini tanımlar

Laboratuvara kabul edilecek ve ret edilecek 
materyallerin koşullarını anlatır.
Doğru gönderilmeyen materyallerde, red 
etmeden önce sorun giderme işlemlerinin 
neler olduğunu tanımlar.
Sorun giderme işlemlerinin kaydını 
önemser.
Red edilen materyallerin kaydını önemser.

61/86



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Patoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir.	   Müfredat	  satırları,	  sf:	  12/28

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Teslim alınan materyallerin kaydını sağlar. Teslim defterini önemser.

Kabul sekreterliğinde organizasyonu sağlar.
Kabul edilen materyallerin kayıtlarının 
yapılmasını önemser.
Materyallerin, hasta ve yakınları tarafından 
görülmeyecek yerde bulundurulması 
gerektiğini anlatır.
Materyallerin, güvenlik tedbirlerine göre 
saklanması, tasnifi ve ulaştırılması 
gerektiğini açıklar.
Materyallerin ilgili bölümlere göre tasnif 
edilmesi ve ulaştırılması yöntemlerini 
anlatır.

İstek kağıtlarının saklanmasını sağlar.

Makroskopik inceleme ve örnekleme yapar. Makroskopik inceleme ve örnekleme yapar.

Kap içinde materyal olup olmadığını kontrol 
eder doku yok ise klinisyen ile iletişim kurar 
gereğinde idareyi bilgilendirir. Kayıp dokunun sonuçlarını açıklar.

Kayıp dokunun önceliğini açıklar.
Patolojik inceleme için doku gönderimi ile 
ilgili prensipleri açıklar.

İstem kağıdında belirtilen organ-doku ile 
gelen materyalin uyumluluğunu kontrol 
eder.

İstem kağıdı ve gelen materyalin 
uygunluğunu kontrol eder.

Solusyonun cinsi ve yeterliliğini kontrol 
eder. Normalden farklı ise kaydeder, bildirir. Uygun materal fiksasyon kurallarını açıklar

Formaldehit dışı tespit solusyonlarını 
açıklar.
Solüsyon cinsi ve miktarının sonraki 
işlemlerin kalitesini ve hatta tanıyı 
etkileyeceğinin farkındadır.
Solüsyonun cinsi ve miktarı organ-doku ile 
uyumlu değil ise klinisyeni uyarmayı 
önemser.

Uygun makroskopik tanımlama yapar
Organ-doku materyalinin anatomisini 
göstererek açıklar.
Materyaldeki anormal lezyonu ayırt eder.
Organ-doku materyallerinin makroskobisi 
için standardizasyon komisyonunun 
belirlediği standartlara göre patolojik 
bulguları kaydeder.

Gerekli durumlarda fotoğraflama yapar

Materyalin, organın diseksiyondan önceki 
ilk halinin anımsanabilmesi için uygun ışık 
altında fotoğrafının çekilmesinin önemini 
kavrar.
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Makroskopik fotoğrafların ileriki 
zamanlarda eğitiğm ve bilimsel yayın 
aşamalarında kullanılabilineceğinin 
farkındadır.
Materyal fotoğraflamayı doğru yapar.

Uygun doku örneklemesi yapar, kaset ve 
parça sayısını not eder

Akılcı doku örneklemesini ve örnekleme 
kurallarını açıklar.
Organ-dokuya göre spesmenlerden parça 
alma şeklini gösterir.
Organ-doku standardlarına göre yeterli 
sayıda uygun yerlerden parça alır.

Materyallerden birbirine bulaş olmaması 
için özen gösterir.

Her kesitten sonra bıçak, bistüri, kesme 
tahtasını yıkamayı alışkanlık haline getirir.

Alınan parçaları kodlayarak kasetler. Standartlara göre kodlamayı açıklar.
Kaseti tanımlar, boyutunu söyler.
Kasetleme hatalarını açıklar.
Kasetleme hata sonuçlarını özetler.

Doku kasetleme sürecini doğru olarak yapar.
Kasetleri formaldehit içeren bir kavanozda 
biriktirir.

Dokuyu fiksatif içinde tutmanın önemini 
açıklar.
Doku takip makinası kurulana kadar, 
dokuların solisyon içinde kalmasını sağlar.

Doku takip çizelgesine (DTÇ) parça ve 
kaset sayısını yazar. Doku takip çizelgesini hazırlayabilir.

Doku takipçizelgesini doldurmanın bir 
kontrol basamağı olduğunun farkındadır.
Her doku alımı bittiğinde parça ve kaset 
sayısını doku takip çizelgesine yazmayı 
alışkanlık haline getirir.
Doku takip çizelgesinin yasal 
sorumluluğunu kabullenir.

Kasetlerin eksiksiz bir şekilde doku takip 
cihazına alınmasını sağlar

Toplam kaset sayısı ile doku takip cihazına 
yerleştirdiği kaset sayısının aynı olmasına 
dikkat eder.
Eksiklik var ise durumu değerlendirir ve 
tüm süreci gözden geçirir.

Doku takip cihazını kurar.
Doku takip cihazının doğru kullanım 
prensiplerini açıklar.
Doku takip cihazı basamaklarını sıralar.
Doku takip sürecini başlatır.
Doku takip cihazı sorunlarını açıklar.
Bu süreçte oluşabilecek olan sorunları 
düzeltebilir.

İstem kağıdındaki hasta bilgileri ile materyal 
üzerindeki bilgileri karşılaştırır.

Çalışma şeklini dokuların karışmamasını 
sağlayacak şekilde düzenler.
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İstem kağıdında ve materyal üzerinde 
bulunması gereken bilgileri açıklar

Materyalin değerlendirilebilmesi için gerekli 
ve uygun laboratuar yöntemlerine karar verir 
ve bunların uygulanmasını sağlar.

Farklı materyallerin makroskopik 
değerlendirme ve örneklemesini yönetir

Farklı materyallerin makroskopik incelemesi 
ve örneklemesini yapar

Temel makroskopi ve örnekleme ilkelerini 
açıklar
Özel spesimen inceleme ve örnekleme 
kılavuzlarını kullanmayı önemser
İmprint ve benzeri sitolojik materyalin 
hazırlanmasını açıklar, önemser

Materyallerin yeterli tespitini sağlar

Temel fiksatifleri (sitolojik ve 
histopatolojik) tanımlar, hazırlanmasını 
açıklar
Yeterli tespit hacmini ve süresini söyler
Tespit olmuş materyal özelliklerini anlatır

Sert materyalin makroskopik incelemesini 
yapar

Dekalsifikasyon gereksinimi olan materyali 
tanımlar
Dekalsifikasyon solüsyonu içeriğini açıklar
Dekalsifikasyon işleminin gerçekleşmesini 
değerlendirir

Rutin takip, kesit ve boyama yöntemlerini 
değerlendirir ve denetler

Amaca uygun rutin doku takibi 
protokollerini açıklar
Takip, bloklama, kesit, boyama ve kapatma 
için uygun sarf malzemesi ve donanım 
kullanmayı önemser
Bloklama ilkelerini açıklar, farklı 
dokulardaki bloklama farklılıklarını anlatır
Kesit ilkelerini açıklar, ilkelere uyulmasını 
önemser

Laboratuvarda rutin uygulanacak boyama 
yöntemlerini spesimen türlerine göre belirler

Farklı histopatolojik ve sitopatolojik 
materyal için uygun rutin boya yöntemlerini 
açıklar
Rutin boya yöntemlerinin uygulanmasını 
önemser
Hazırlanmış preparatın değerlendirilme 
basamaklarını sayar,
Preparatlardaki teknik problem analizi 
yapmayıve çözüm önermeyi önemser

Spesimenin fotoğrafik dokümantasyonunu 
yapar Fotoğraflama basamaklarını sıralar

Klinik bilgilere erişir ve kullanır. Klinisyen ile iyi bir iletişim kurar.
Klinisyenler ile doğru ve profesyonel 
iletişimin nasıl olması gerektiğini açıklar.

Patolojik tanı sürecinde mevcut klinik 
verilerin yeterli olup olmadığına karar verir.

İstem kağıdında klinik bilgiler kısmını 
kontrol eder.
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Klinik bilgilerin eksik olduğu durumlarda 
yanlış tanı verilmesi olasılığının farkındadır.

Gönderilen materyalin özelliğine göre hangi 
klinik bilgilerin olması gerektiğini açıklar.

Klinik verileri elde eder.
Klinik bilgilerin hangi yollar ile elde 
edilebileceğini sıralar.
Klinik verileri özetler.

Klinik verileri tanı sürecine uygun şekilde 
dahil ederek doğru tanıya ulaşır.

Mikroskopik değerlendirme yapar. Işık mikroskobunu doğru kullanır
Işık mikroskobunun çalışma prensibini 
açıklar.
Işık mikroskobunun parçalarını açıklar
Işık mikroskobuna nasıl bakım yapılacağını 
bilir.

İstek formunu kontrol eder
Hasta kimlik bilgilerinin kontrolünün kalite 
güvencesindeki önemini bilir.
Klinik ve laboratuar bilgilerin tanısal sürece 
etkisinin farkındadır

Hastaya ait lamları kontrol eder

Lam üzerine yazılan bilgilerinin 
kontrolünün kalite güvencesindeki önemini 
bilir.
Histoteknik kalitenin tanısal sürece etkisinin 
farkındadır

Raporda makroskopik bilgiyi okur
Makroskopik bilgilerin tanısal sürece 
etkisinin farkındadır

Lamları mikroskop altında değerlendirir
Histoteknik kalitenin tanısal sürece etkisinin 
farkındadır Doku takibindeki basamakları açıklar
Organ-dokuların histolojik özelliklerini 
tanımlar

Normal doku ile patolojik değişikliklerin 
farkını tespit eder

Kesitteki patolojik bulguları ayırt eder

Ek inceleme ister
Kanıta dayalı veriler ışığında ek inceleme 
endikasyonunu açıklar

Rutin histokimyasal boya tekniklerini 
açıklar ve yönetir
Sık kullanılan ve tanı için gerekli 
histokimyasal boyaların tekniğini açıklar
İmmunohistokimyasal tekniklerin seçimini 
yapar ve yönetir

Konsültasyon ister
Kanıta dayalı veriler ışığında konsültasyon 
isteme gereksinimini açıklar.

Mikroskopi bulgularını yazar
Standart mikroskopik tanımlama usulünü 
bilir.
Panik tanı kararını ve sonuçlarını açıklar.
Ek inceleme ve konsültasyon sonuçlarınının 
raporda ayrı olarak yazılmasının etik ve 
hukuki önemini bilir.
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Tanıyı ve gerekiyorsa yorumu yazar
Standart tanı, kodlama ve prognostik 
verilerin hasta yönetimindeki önemini bilir.

Raporu kontrol eder ve imzalar
Raporda yazım hatalarının etik ve hukuki 
sorumluluğunun farkındadır.
İmzanın etik ve hukuki sorumluluğunun 
farkındadır.

Raporun istek yapan hekime ulaşmasını 
sağlar.

Raporun ulaşılabilirli ve güvenliğinin 
hizmet kaliteindeki önemini bilir.

Uygun ek incelemeye karar verir ve 
değerlendirir. Histokimyasal incelemeyi yönetir

Histokimyasal incelemeye gerek duyulan 
vakaları tanımlar

Histokimyasal inceleme gerektiren vakada 
amaca uygun boya yöntemini seçer
Histokimyasal inceleme için uygun blok 
seçimi yapar
PAS, Giemsa, Alsiyan mavisi, Retikülin gibi 
sık Sık kullanılan histokimyasal boyaların 
uygulama yöntemini tanımlar
Sık kullanılan histokimyasal yöntemler için 
pozitif kontrol olarak kullanılabilecek 
dokuları seçer
Sık kullanılan histokimyasal yöntemlerin 
laboratuvar teknisyenleri tarafından 
uygulanmasını denetler
Bu yöntemlerin hangi durumlarda, hangi 
amaçla kullanılacağını açıklar

Histokimyasal inceleme sonuçlarını 
değerlendirir

Hazırlanan preparatı değerlendirir, 
gerektiğinde teknik problem analizi yapar ve 
çözüm önerir
Histokimyasal yöntemlerin sonuçlarını 
yorumlar
Sık kullanılan histokimyasal yöntemler için 
pozitif kontrolde beklenen sonuçları 
tanımlar
Zemin boyanması ve kuşkulu reaksiyon 
durumlarını tanımlar
Kuşkulu reaksiyon durumunda takınılacak 
tutumu açıklar

İmmünhistokimyasal incelemeyi yönetir
İmmünhistokimyasal incelemeye gerek 
duyulan vakaları tanımlar

İmmünhistokimyasal inceleme gerektiğini 
düşündüğü vakada bunun nedenlerini açıklar
Doku tespit ve antijen geri kazanım 
işlemlerinin immünhistokimyasal inceleme 
üzerindeki etkilerini tanımlar
İmmünhistokimyasal inceleme için uygun 
parafin blok seçimi yapar
Antikor seçiminin bir panel şeklinde 
yapılmasının önemini açıklar
İmmünhistokimyasal inceleme yönteminin 
temel prensiplerini açıklar
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Pozitif ve negatif kontrol ile çalışmanın 
önemini açıklar
İç kontrol varlığının önemini açıklar
İmmünhistokimyasal yöntemlerin 
laboratuvar teknisyenleri tarafından 
uygulanmasını denetler

İmmünhistokimyasal inceleme sonuçlarını 
değerlendirir

Hazırlanan preparatı değerlendirir, 
gerektiğinde teknik problem analizi yapar ve 
çözüm önerir
İmmünistokimyasal yöntemlerin sonuçlarını 
yorumlar
Seçilen herhangi bir antikor için pozitif 
reaksiyonu tanımlar
Zemin boyanması ve kuşkulu reaksiyon 
durumlarını tanımlar
Kuşkulu reaksiyon durumunda takınılacak 
tutumu açıklar

İmmünflöresan incelemeyi yönetir
İmmünflöresan incelemeye gerek duyulan 
vakaları tanımlar

İmmünflöresan inceleme yönteminin temel 
prensiplerini açıklar
Direkt ve indirekt immünflöresan inceleme 
arasındaki farkı açıklar
İmmünflöresan incelemenin en sık 
kullanıldığı böbrek ve deri hastalıklarını 
tanımlar
İmmünflöresan inceleme için dokuların 
hangi şartlarda laboratuvara ulaştırılması 
gerektiğini tanımlar
İmmünflöresan inceleme için dokuların 
hangi şartlarda korunması gerektiğini 
tanımlar
İmmünflöresan yöntemlerin laboratuvar 
teknisyenleri tarafından uygulanmasını 
denetler

İmmünflöresan inceleme sonuçlarını 
değerlendirir

Flöresan mikroskobun çalışma prensibini 
tanımlar
Flöresan mikroskobun nasıl çalıştırıldığını 
tanımlar
Pozitif ve negatif reaksiyonun mikroskopta 
nasıl görüldüğünü tanımlar
İmmünflöresan incelemenin sonuçlarını 
yorumlar

Elektronmikroskopik incelemeyi yönetir
Elektronmikroskopik inceleme gerektiren 
vakaları tanımlar

Elektron mikroskopik inceleme yapılmasını 
gerektiren patolojileri tanımlar
Elektronmikroskopik inceleme gerektiren 
durumlarda doku tespitinin önemini açıklar
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Elektronmikroskopik incelemenin 
yapılabileceği merkeze yönlendirmeyi 
yapmayı önemser

İn-situ hibridizasyon çalışmasını yönetir
İn-situ hibridizasyon gerektiren vakaları 
tanımlar

İn situ hibridizasyon çalışma prensiplerini 
tanımlar
İn situ hibridizasyonun metodu ve kullanım 
alanlarını açıklar
İn situ hibridizasyonun yapılışı ile ilgili 
bilgiye ulaşır

Moleküler patoloji çalışmasını yönetir
Moleküler patoloji yöntemlerinin kullanım 
alanlarını açıklar
Moleküler patoloji yöntemleri ile ilgili 
bilgiye ulaşır
Moleküler patoloji yöntemlerinin ayırıcı 
tanı, prognoz ve tedavi belirlemedeki 
rollerini yorumlar

Patoloji raporu yazar.
Konsültasyon ister.
İkinci görüş için materyal istendiğinde 
uygun materyal sağlar.

Otopsi yapar.
Otopsi izin formunu içerik ve imza 
açısından kontrol eder. Otopsi izin formu içeriğini açıklar

Otopsi izin formunu imzalamada kimlerin 
yetkili olduğunu söyler

Otopsi istek formunun doldurulduğunu ve 
ücretlendirmenin uygun olduğunu kontrol 
eder.

Patoloji istek formunda otopsi seçenğini 
gösterir, ücretlendirmenin nasıl bakılacağını 
anlatır
Ücretlendirmenin doğru yapılmış olmasını 
önemser

Cesedin otopsi salonuna uygun şekilde 
taşınmasını ya da işlem daha sonra 
gerçekleşecek ise saklanmasını sağlar.

Cesetlerin otopsi salonuna taşınmasında ve 
saklanmasındaki koşulları açıklar.

Otopsi salonunu alan, personel, ekipman, 
güvenlik açısından hazır olmasını sağlar.

Otopsi işlemi sırasında görev yapacak 
personeli tanımlar
Otopsi için gerekli ekipmanı sayar
Otopsi salonuna özellikle hasta yakınlarının 
giriş çıkışları önlemek için alınması gereken 
önlemlerini açıklar

Otopsiye başlamadan önce yapılması gerekli 
işlemlerini yapar

Cesedin kimlik tespitinin nasıl yapılacağını 
açıklar
Cesedin kimlik tespitinin yapılmasının 
önemini açıklar.
Perinatal otopsilerde fotoğraf çekmeyi 
önemser
Klinik bilginin otopsi işlemindeki önemini 
açıklar.
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Kanıta dayalı tıp verileri ışığında ek 
inceleme yapılması gereken durumları 
açıklar

Ayrıntılı ve eksiksiz eksternal inceleme 
yapar

Cesedin boy ve ağırlık gibi ölçümlerinin 
yapılmasının otopsi incelemesindeki 
önemini açıklar

Deri, ekstremite, baş ve gövde özelliklerinin 
otopsi incelemesindeki önemini açıklar
Dismorfik bulguların perinatal olguda 
tanısal önemini açıklar.

Ayrıntılı ve eksiksiz internal inceleme yapar. Doğru insizyon tekniğini açıklar.
Doğru eviserasyon tekniğini açıklar
Doğru diseksiyon tekniğini açıklar.
Organların anatomisini bilmeyi önemser

Sütür işlemininin tamamlanmasını sağlar.
Cesedin nasıl teslim edilmesi gerektiğini 
açıklar
Cesede otopsi sonrası yapılacak olan dini, 
geleneksel işlemleri önemser.

Histolojik inceleme yapar. Yeterli doku örnekleme gerekliliğini açıklar.
Optimal raporlama süresi için izlenmesi 
gereken süreci açıklar.
Mikroskopik değerlendirmenin önemini 
açıklar

Otopsi raporunu yazar. Otopsi rapor formatını tanımlar
Doğru tanı ve yorumun önemini açıklar.
Klinikopatolojik korelasyonun önemini 
açıklar.

İntraoperatif inceleme (konsültasyon) yapar. Makroskopik tarif yapar
Frozen için uygun kesit alır
Mikro kesitleri yapar
Kendisi boyayabilir
Tanıyı en hızlı şekilde değerlendirir

Panik tanılarda/acil durumlarda klinisyen ile 
iletişim kurup durumu bildirir.

YÖNETİM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ Patoloji kliniğini yönetir.
Personel ve laboratuvar kaynaklarını planlar 
ve düzenler

Stratejik planlama ve SWOT analizini 
açıklar

Laboratuvar ihtiyaç izleme prosedürünü 
kurar ve denetler

Performans ölçütleri geliştirir, uygular ve 
değerlendirir

Laboratuvarda yapılan ve yapılması 
planlanan işlemlerin/hizmetlerin maliyet-
etkinliğini hesaplar.

Yıllık alımların sağlıklı düzenlenmesinde 
stok kontrolünün önemini açıklar

69/86



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Tıbbi	  Patoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir.	   Müfredat	  satırları,	  sf:	  20/28

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Sonuçların yorumlanmasında klinisyenlere 
danışmanlık yaparak klinik karar verme 
sürecine katılır Tıbbi bilişim tekniklerini kullanır
Sağlık çalışanlarının meslek içi eğitimini 
teşvik eder.
Üst yönetimle sağlıklı ilişki kurar

Laboratuar kalite kontrol sürecini yönetir.
Preanalitik evre kalite kontrolü sürecinde 
görev alır.

Materyal ile istem kağıdındaki kimliklerin 
her aşamada kontrol edilmesini sağlar.

Materyal üzerinde olması gereken kimlik 
bilgilerini açıklar
istem kağıdı üzerinde olması gereken kimlik 
bilgilerini açıklar
Kimlik bilgilerinin her aşamada kontrol 
edilmesini önemser

Materyallerin kabul sekreterliğinde 
depolanmasını ve ilgili birimlere transferini 
denetler.

Kabul sekreterliğindeki materyallerin işlem 
farklılıklarını açıklar
Kabul sekreterliğinde materyallerin güvenli 
ve hastaların görmeyeceği şekilde 
depolanmasını önemser

Makroskopik inceleme ve örneklemeyi 
kılavuzlar eşliğinde yapar.

makroskopik değerlendirmenin standart 
olması gerektiğini açıklar.
Makroskopik değerlendirme klavuzlarını 
açıklar
Organ-dokuya özgül makroskopi kılavuzu 
kullanmayı önemser

Makroskopik örnekleme bilgilerinin 
laboratuar bildirim formunda yer almasını 
sağlar. Laboratuar bildirim formu içeriğini açıklar

Kaset sayı ve numaralarının kontrol 
basamaklarını sıralar

Analitik evre kalite kontrolü sürecinde görev 
alır.

Kesit ve boya kalitesini değerlendirir ve 
formlarını doldurur. Kaliteli kesit tanımını yapar

Kaliteli boya tanımını yapar
Kesit-boya değerlendirme formunun 
içeriğini açıklar
Doğru tanı için kesit kalitesinin önemini 
açıklar.
Kesit ve boya kalitesine etki eden faktörleri 
sıralar.
Kesit ve boyamada olabilecek aksaklıkların 
nasıl giderilebileceğini anlatır.

Histokimyasal ve immünohistokimyasal 
boyama yöntemlerinin yazılı kılavuzlara 
göre yapılmasını sağlar.

KonvansiKonvansiyonel yöntemlerin her 
zaman aynı şekilde yapılması gerekliliğini 
açıklar

Tüm özel boyamalarda negatif ve pozitif 
kontrol kullanılmasını sağlar ve denetler. Pozitif kontrolün tanımını yapar

Negatif kontrolün tanımını yapar
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Pozitif ve negatif kontrol kullanılmasının 
önemini açıklar
Negatif ve pozitif kontrol kullanmadan, 
boyanma olduğunu veya olmadığını 
söylemenin sakıncalarını anlatır.
Negatif ve pozitif kontrollerin nasıl elde 
edilmesi gerektiğini açıklar.

Sitolojik materyallerin uygun yöntemle 
işlenmesini ve güvenli şekilde 
uygulanmasını sağlar.

Sitolojik materyallerin işlenme yöntemlerini 
açıklar
Sitolojik materyallerin işlenmesi sürecindeki 
olası enfeksiyöz riskleri açıklar

Postanalitik evre kalite kontrolü sürecinde 
görev alır.

Hastaya ait önceki patoloji raporlarını 
çıkartır.

Hastaya ait önceki raporları bilmenin 
önemini açıklar
Hastanın daha önce yapılmış poatolojik 
inceleme sonuçlarının tanıya katkılarının 
neler olabileceğini açıklar.

Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısını 
karşılaştırır ve uyumsuzlukları rapor eder. Panik tanı tanımı yapar

Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı 
uyumsuzluğunun panik tanı olarak 
bildirilmesi gerektiğini önemser.

Frozen tanısının raporda yer almasını sağlar.
Frozen tanısının, klinisyen için önemini 
açıklar.

Frozen tanı verme süresini ölçer ve 
kaydeder. Normal frozen tanı verme süresini tanımlar

Frozenda hızlı tanının hasta hayatına 
katkısını açıklar.
Frozen tanı süresini ölçmenin önemini 
açıklar

Bölüm içi konsültasyonları yapar ve raporda 
konsültasyon sonuçlarının yer almasını 
sağlar

Konsültasyon sonucunun raporda yer 
almasının hukuki sorumluluklarını açıklar
Konsültasyon sonucunun raporda yer 
almasının etik yönünü açıklar
Konsültasyonu önemser.
Konsültasyon sonuçlarının hem hasta, hem 
klinisyen, hem de konsültasyon materyalini 
değerlendiren diğer patologlar için önemini 
sıralar.

Bölüm dışına gönderilecek 
konsültasyonların materyallerini hazırlar, 
istek kağıdını doldurur, sonuçlarını kendi 
tanıları ile karşılaştırır ve kaydeder.

Konsültasyon için verilecek materyallerin 
hazırlanma sürecini açıklar
Konsültasyon istem formunda yer alması 
gereken bilgileri tanımlar
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Bölüm dışından gelen konsültasyonların 
raporlanma sürecine aktif olarak katılır ve 
raporlanmasını ve ilk rapor sahibi patologa 
konsültasyon raporunun iletilmesini sağlar.

Konsültasyon sonuçlarının hem hasta, hem 
klinisyen, hem de konsültasyon materyalini 
değerlendiren diğer patologlar için önemini 
sıralar.

Özel boyamaları değerlendirir ve sonuçlarını 
rapora aktarır.

Konvansiyonel yöntemlerin tanıya 
katkılarını açıklar.

Rapor maddi yazım hatalarını kontrol eder 
ve düzeltir.

Patoloji raporunun önemini, yanlış 
yazımların hasta tanısı ve tedavisine 
olabilecek etkilerini açıklar.

Raporlarda yeterli makroskopik bilgi, 
örnekleme bilgisi, patolojik tanı ve 
kılavuzlarda yer alan tümör prognostik 
bilgilerinin yer almasını sağlar.

Patoloji raporlarında yer alan bilgilerin, 
hastanın tanı, tedavi ve takip süreçlerine 
etkilerini önemser.

Sitolojik tanı ile histopatolojik tanı 
uyumunu denetler ve uyumsuzlukları rapor 
eder.

Sitoloji tanısı ile histoloji tanısı 
uyumsuzluğunun panik tanı olarak 
bildirilmesi gerektiğini önemser.

Raporlama süresini kaydeder Raporlama süresi limitlerini önemser.

Arşivleme sürecine aktif olarak katılır.

Makroskopik örnekleme yapılan dokuların 
gereken süre için saklanması koşullarını 
sağlar ve denetler.

Gerektiğinde, makroskopik materyalin 
yeniden değerlendirilebileceği ve örnekleme 
yapılması gerekebileceğini açıklar.

Frozen kesitlerinin lam arşivinde 
saklanmasını sağlar Frozen kesitlerin arşivlenmesini önemser.
Özel boyama lamlarının hastaya ait diğer 
lamlar ile birlikte arşivlenmesini sağlar.

Konvansiyonel yöntemlerin kesitlerinin 
arşivlenmesini önemser.

Parafin blok arşivinin ısı ve nemini kontrol 
eder.

Parafin blokların bozulmadan 
saklanabilmesini önemser.

Tetkik istek formlarının, laboratuar 
formlarının ve patoloji raporlarının 
arşivlenmesini sağlar.

Hata bildirim formlarının, iç ve dış kalite 
sonuçlarının saklanmasını sağlar ve denetler.

Arşivlemeyi yönetir.

Malzeme ve cihaz alımını yönetir.
Patoloji laboratuvarında kullanılan malzeme 
ve cihazları tanır

Patoloji laboratuvarında kullanılan temel 
cihaz ve donanımları tanımlar kullanım 
amaçlarını ve özelliklerini açıklar
Kayıt, makroskopi, rutin takip, kesit 
hazırlama, boyama, mikroskopi, arşiv, 
transfer ve raporlama için gerekli donanım 
ve malzemeyi açıklar
Kayıt, raporlama ve veri saklama için 
gerekli donanım ve yazılım özelliklerini 
açıklar
Makroskopide kullanılan malzeme ve 
donanımın özelliklerini açıklar
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Farklı teknolojilere sahip doku takip cihazı, 
mikrotom ve boyama cihazların özelliklerini 
açıklar, avantaj ve dezavantajlarını 
karşılaştırır
Temel mikroskop donanım ve teknolojilerini 
açıklayabilmeli, avantaj ve dezavantajlarını 
karşılaştırabilmeli
Ek mikroskop ataşmanlarının kullanım 
amaçlarını açıklayabilmeli, özelliklerini 
söyleyebilmeli
Laboratuvarda kullanılan diğer yöntemler 
için kullanılan cihaz ve malzemenin 
özelliklerini söyleyebilmeli
Laboratuvarda kullanılan temel sarf 
malzemelerini sayabilmeli, özelliklerini 
söyleyebilmeli

Malzeme ve cihaz alımında bilir kişilik 
yapar

Patoloji laboratuvar sorumlusunun alım-
satım görevlerine dayanak oluşturan yasa, 
tüzük ve yönetmelikleri sayabilmeli
Patoloji laboratuvar sorumlusunun 
üstlenebileceği alım-satım görevlerini ve 
bundan kaynaklanan sorumluluklarını 
tanımlar

Amaca uygun şartname yazar Şartname tanımını yapar
Cihazların olması gereken donanım 
özelliklerini açıklar
Donanım özelliklerini içeren şartname 
örneği yazar
Farklı değerlendirme yöntemlerine uygun 
şartname maddelerini oluşturur

Cihazların geçici ve kesin kabulünü yapar Geçici kabul tanımını yapar
Kesin kabul tanımını yapar
Geçici kabul sırasında dikkat edilmesi 
gereken unsurları açıklar

Güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
Laboratuar yazılı güvenlik uygulama 
yönergesini uygular.

Frozen kesit işlemi sırasında güvenlik 
tedbirlerini alır ve enfeksiyöz materyal ile 
çalışma durumunda işlem sonrası cihaz ve 
diğer alanların dezenfeksiyonunu sağlar

Tespit edilmemiş materyallerdeki enfeksiyöz 
riskleri sıralar.
Bulaş olan yerlerin dezenfeksiyon 
yöntemlerini açıklar
Bulaş olabilecek yerlerde çalışacak olan 
yardımcı sağlık personelinin alması gereken 
güvenlik önlemlerini açıklar

Makroskopi salonunda genel güvenlik 
kurallarına uyar.

Makroskopi salonunda uyulması gereken 
güvenlik kurallarını sıralar.
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Tüm kavanoz-kapların sürekli kapalı 
kalmasını sağlar.

Formalinin zararlı etkilerinin nasıl 
gerçekleştiğini açıklar.
Formalin dökülmesi durumunda yapılması 
gerekenleri sıralar.
Formalinin nasıl buharlaştığını, nasıl 
nötralize edilebileceğini anlatır.

Kesici aletler ile güvenlik önlemlerine 
uyarak çalışır

Kesici aletler ile gelişebilecek riskleri ve 
korunma yöntemlerini anlatır.

Kesi, sıçrama gibi kazalara karşı önlem alır
Tespit edilmemiş materyallerdeki enfeksiyöz 
riskleri ve bunların bulaşma yollarını sıralar.
kesici aletlerin kullanım ve saklanma 
koşullarını açıklar

Kaza tutanağını gerektiğinde doldurur. Kaza tutanağı içeriğini açıklar
Kaza sonrasında uyulması gereken mevzuat 
aşamalarını sıralar

Atıkların imhasının doğru yapılmasını 
sağlar. Patoloji laboratuarında oluşan atıkları sıralar

Atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini açıklar
Her bir atığın imha yöntemlerini açıklar

Yangın söndürme cihazlarını kullanır.
Yangın söndürme cihazının kullanımını 
gösterir
Patoloji laboratuarındaki yanıcı-patlayıcı 
maddeleri sıralar
Yangın-patlamaya karşı alınması gereken 
önlemleri açıklar

Çalışma tezgahlarının ve aletlerin temizlik 
ve dezenfeksiyonunu yapar. Temizlik ve dezenfeksiyon sıvılarını sıralar

Çalışılan yerlerde ki gelişebilecek riskleri ve 
korunma yöntemlerini anlatır

Formalin ve ksilol içeren kapların ve 
cihazların kapalı olmasını sağlar.

Buharlaşan kimyasalların neler olduğunu ve 
buhardan etkilenmemenin yollarını anlatır.

Tüm çalışma alanlarının havalandırmasını 
kontrol eder.

Buharlaşan kimyasalların neler olduğunu ve 
buhardan etkilenmemenin yollarını anlatır.

Sitoloji laboratuarının risklerini ve korunma 
yöntemlerini açıklar.

Tespit edilmemiş materyallerdeki enfeksiyöz 
riskleri ve bunların bulaşma yollarını sıralar.

Otopsi ve frozen öncesi raporda tanımlanmış 
özel riskleri kontrol eder.

Patoloji laboratuarında çalışırken alınması 
gereken tedbirleri sıralar.

Hangi enfeksiyöz materyalde hangi 
dezenfeksiyon yönteminin kullanılacağını 
anlatır.

Dezenfeksiyon yöntemlerine ve hangi 
durumlarda hangisinin tercih edileceğini 
sıralar.

Prionlu materyallerin ayrı işleme alınmasını 
sağlar.

Prionlu materyallerin nasıl işlenmesi 
gerektiğini anlatır.

Tezgah ve masada çalışırken boyuna uygun 
sandalyeye oturur. Ergonomik riskleri ve tedbirleri anlatır.
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Uzun süre aynı pozisyonda çalışırken 
yapılması gereken egzersizleri uygular.

Bölümde kullanılan tüm arşiv dolapları ve 
kimyasal madde saklama dolaplarının 
yerleştirilmesini sağlar. Deprem riskini ve tedbirlerini önemser.

Tüm dolapların duvara veya tavana 
sabitlenmesinin gerekliliğini açıklar

Laboratuarın mimari ayrıntılarını düzenler
kapıların dışarı doğru açılmasının 
gerekliliğinin nedenlerini açıklar

Yangın olduğunda organizasyonu yönetir Yangın tedbirlerini açıklar
Personelin yangın sırasındaki görev 
dağılımını söyler

Kaza-yaralanmalarda ilk müdahaleyi yapar
Kimyasal maddelerle zehirlenme 
olabileceğinin farkındadır
Zehirlenmelerde acil girişimi açıklar

Atık yönetimini sağlar.
Profesyonellik ile ilgili görevleri Klinikopatolojik toplantılara katılır.

Personelin meslek içi eğitim almasını sağlar.
Basılı ve elektronik mesleki kaynakları seçer 
ve alınmasını sağlar.
Mesleki bilgilerini güncel tutar. Mesleki kurum ve kuruluşlara üye olur.

Kurs, kongre, sertifika programları, vb 
sürekli tıp eğitimi faaliyetlerine katılır.

Tıbbi gelişmeleri güncel olarak takip eder.

Kanıta dayalı tıp ilkelerini benimser ve 
günlük pratiğinde uygular.

Etik/hukuki süreç ve sorumlulukları yerine 
getirir. Olgu takibi ile ilgili görevler

Patoloji süreçleri ile ilgili hasta 
bilgilendirme formunu hazırlar Hasta bilgilendirme formu içeriğini tanımlar

Hasta haklarını açıklar
Patoloji raporunu en doğru ve en kısa süre 
içinde çıkarmaya özen gösterir

Raporlama süresinin gecikmesinin 
sakıncalarını açıklar
Hastaya zarar vermeme ilkesini açıklar
Taksirin (ihmal) tanımını yapar
Tanı hatasına bağlı hastada oluşabilecek 
zararları açıklar
Hastaya zarar vermenin hukuki 
sorumluluğunu önemser
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İstem kağıdındaki kimlikle dokunun asıl 
sahibinin kimliği farklı ise yasal süreci 
başlatır

Farklı kişi adına patoloji raporu 
düzenlemenin bilimsel sakıncalarını açıklar
Farklı kişi adına patoloji raporu 
düzenlemenin hukuki sakıncalarını açıklar

Hangi nedenle olursa olsun sahte rapor 
düzenlemez

Sahte rapor düzenlemenin hukuki 
sorumluluklarını açıklar

Hasta özeline saygı gösterir Hasta haklarını açıklar
Hastaya ait bilgileri klinisyen dışındaki 
kişilerle paylaşmanın sakıncalarını açıklar
Biyoetik kanununundaki özel yaşam ve 
bilgilendirme hakkını tanımlar

Gerektiğinde ikinci bakış için hastaya ait 
materyali uygun şekilde verir

Her türlü patoloji materyalinin asıl sahibinin 
hasta olduğunu önemser
Patoloji materyallerinin (lam, blok, boyasız 
kesit, gerektiğinde doku) ikinci bakış için 
seçilmesi sürecini açıklar

Tanı için gerekli ek test ve işlemleri israfa 
gitmeden yapar

Güncel sağlık mevzuatını takip etmenin 
önemini açıklar
Ek test ve işlemlerin 
basamaklandırılmasının gerekliliğini açıklar
Öncelikli ek testleri zorunlu olmayanlardan 
ayırt eder.

Hastaya ait materyalin eğitim veya araştırma 
için kullanılması halinde hastadan 
bilgilendirilmiş onam alınmasını sağlar

Biyoetik kanununun patoloji uygulamaları 
ile ilgili bölümlerini açıklar
Bilgilendirilmiş onam formunun içeriğini 
tanımlar

Doku bulaşlarını, materyal karışmasını 
önleyici önlemler alır Doku karışıklığının sonuçlarını açıklar

Doku kayıplarının hukuki sonuçlarını 
açıklar
Dokudan bulaşı ayırt etme yöntemlerini 
açıklar
Panik tanı tanımını yapar
Panik tanıda klinisyenle gecikmeksizin 
iletişime geçmenin gerekliliğini önemser
Kalite kontrol sistemlerini uygulamayı 
önemser
Patoloji uygulamalarında hataları azaltmada 
kalite kontrol sistemlerinin yerini açıklar

Hastaya ait materyalleri yasal mevzuata 
uygun olarak saklar

Patoloji lam, blok ve raporların saklanması-
arşivlenmesinin zorunluluklarını açıklar
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Patoloji materyallerinin moleküler ve 
genetik çalışmalar için kullanımının, yasal 
mevzuat çercevesinde olması gerekliliğini 
açıklar

Gerektiğinde olguyu konsülte eder Konsültasyon gerekliliğini açıklar
Yanlış pozitifliğin sonuçlarını açıklar
Yanlış negatifliğin sonuçlarını açıklar

İkinci bakış başvurularını kabul eder, 
değerlendirir, değerlendirme sonucunu ilk 
patoloğa yazılı olarak bildirir

İkinci bakış başvurusunun kabul 
gerekliliğini açıklar
Konsültasyon etik kurallarını tanımlar

Klinisyenle yeterli ve etkin iletişimde 
bulunur Klinisyenle iletişim gerekliliklerini açıklar

Laboratuar ve klinik bulguların önemini 
açıklar

Yönetimsel görevleri
Bölüm çalışanlarının etik/hukuki 
sorumluluklar konusunda eğitimlerini yapar

Hasta özeli konusunda personelin eğitim 
gerekliliğini açıklar

İnformal bilgi vermenin sakıncalarını sıralar
Olası laboratuar, teknik, sekreteryal 
hataların olası etik/hukuki sonuçlarını 
açıklar
Patoloji laboratuarında oluşabilecek tüm 
hatalardan patoloğun sorumlu olduğunu 
önemser

Otopsilerle ilgili görevleri Bilimsel otopsileri onay belgesi ile yapar

Gerektiğinde adli otopsi yapar

Profesyonellik ile ilgili görevleri
Güncel etik/hukuki yükümlülükler 
konusunda kendini geliştirir

Mesleki kurumlar ve meslektaşları ile uygun 
iletişim kurar.

Çalışma alanlarında olgu yönetimi ile ilgili 
görevleri

Meme hastalıkları patolojisi ile ilgili 
görevler İnvaziv meme karsinomunu yönetir İntraoperatif değerlendirmeyi yönetir

Materyalde cerrahi sınır değerlendirmesi 
yapar
Sentinel lenf nodunda metastaz varlığını 
değerlendirir

Tanı koyar

İnvaziv duktal karsinomun makroskopik ve 
mikroskopik özelliklerini tanımlar, açıklar, 
tanır
İnvaziv lobüler karsinomun makroskopik ve 
mikroskopik özelliklerini tanımlar, açıklar, 
tanır
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İnvaziv meme karsinomlarının diğer alt 
tiplerinin morfolojik özelliklerini tanımlar
İnvaziv meme karsinomlarında ek inceleme 
sonuçlarını değerlendirir

Ayırıcı tanısını yapar
İnvaziv karsinomu intraduktal karsinomdan 
ayırt eder
İnvaziv karsinomu benign proliferatif meme 
lezyonlarından ayırt eder
Meme lezyonlarında immünhistokimyanın 
yerini açıklar

Prognostik yaklaşımı yönetir
ER, PR, c-erbB2 İHK boyamasını 
değerlendirir
Çap, histolojik tip gibi prognostik faktörleri 
standartlara göre belirler
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar
FISH gibi moleküler tekniklerin prognoza 
katkısını açıklar
Derecelendirme yapar
TNM sınıflaması yapar

Konsültasyonu yönetir Konsültasyonun gerekliliğini açıklar
Benign meme patolojilerini yönetir Tanı koyar Proliferatif meme lezyonlarını sayar

Proliferatif meme lezyonlarının 
makroskopik mikroskopik özelliklerini 
tanımlar, açıklar, tanır
Fibrodenomun makroskopik mikroskopik 
özelliklerini tanımlar, açıklar, tanır
Benign fillodes tümörün makroskopik 
mikroskopik özelliklerini tanımlar, açıklar, 
tanır
İnflamatuar meme lezyonlarını açıklar, tanır
Fibrokistik değişiklikleri, kolumnar 
değişiklikleri tanımlar, tanır
Meme başı lezyonlarını açıklar

Preinvaziv meme lezyonlarını yönetir Intraduktal karsinomu tanır
İntraduktal karsinom histolojik tiplerini 
açıklar
İntraduktal karsinom derecelendirmesini 
açıklar
Lobüler karsinoma insituyu tanır
Cerrahi sınır değerlendirmesi yapar

Ayırıcı tanısını yapar
Atipik lobüler hiperplaziyi lobüler 
karsinoma insitudan ayırt eder
Atipik duktal epitelyal hiperplaziyi tanımlar
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PATOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİSİ 

ÇALIŞMA KARNESİ 

 

 

Uzmanlık Öğrencisinin 

 

Adı, Soyadı: 

T.C. kimlik numarası: 

Tıpta uzmanlık sınavına (TUS) giriş tarihi: 

Göreve başlama tarihi: 

Kurumu: 

 

Özgeçmişi 

Doğum yeri ve tarihi: 

Mezun olduğu lise: 

Mezun olduğu Tıp Fakültesi ve yılı: 

Daha önce çalıştığı kurumlar: 

 

 

Bildiği yabancı dil(ler) ve derecesi: 

 

Danışman eğitimci: 
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A-AMAÇ 

Bu karnenin amacı patoloji uzmanlık öğrencilerinin eğitim sürecinde gerçekleştirdikleri 
etkinliklerin nicelik ve nitelik olarak yazılı şekle dönüştürülmesini sağlamaktır. 
 
B-ETKİNLİKLER VE TANIMLARI 
 
Olgu Sunumları 
 Haftada en az bir kez tüm eğiticiler ve uzmanlık öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. 
Sunum yapan uzmanlık öğrencisinin olgunun kliniğini, makroskopik ve mikroskopik özelliklerini 
sunması ve konuyla ilgili teorik bilgi ve ayırıcı tanı kriterlerini belirtmesi gereklidir. 
 
Makale Saati 
 Haftada en az bir kez tüm eğiticiler ve uzmanlık öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. 
Sunulacak makale konuları patolojinin mümkün olduğunca tüm alt dallarını içermelidir. Eğiticiler 
sıra ile toplantı sorumlusu olurlar. Uzmanlık öğrencisi seçilen konu ile ilgili literatür taraması 
yapar. Bu tarama, patoloji dergilerinin yanı sıra ilgili alt dalın klinik dergilerini de kapsamalıdır. 
Uzmanlık öğrencisi derlediği makaleleri sorumlu öğretim üyesi ile tartıştıktan sonra sunulacak 
makale seçilir. Bu sunumlarda; makalenin yalnızca çevirisinin yapılmasından çok, makalenin 
teorik veya pratik uygulamaya yönelik önemli özellikleri vurgulanmalıdır. Seçilen bazı makaleler 
özet olarak da sunulabilir. Kısa sunum sonrası makale tartışmaya açılır. 
 
Seminer Saati 
 Ayda en az bir kez olmak üzere tüm eğiticiler ve uzmanlık öğrencilerinin katılımı ile 
gerçekleştirilir. Uzmanlık öğrencileri her eğitim yılında en az bir seminer hazırlar. Her 
seminerden bir öğretim üyesi sorumludur. Seminer hazırlığı ve sunumu bu öğretim üyesi ile 
birlikte gerçekleştirilir. Seminerler en fazla 45 dakika sunum ve 15 dakika tartışma olacak 
şekilde hazırlanır. Seminerlerin arşivlenmesi önerilir. 
 
Klinikopatolojik Toplantılar 
 Klinik dallarla yapılan ortak toplantılardır. Uzmanlık öğrencisi alt dallarda dönüşümlü 
olarak toplantılardan sorumlu olmalıdır. Uzmanlık öğrencisinin toplantı öncesi tartışılacak 
olguların patoloji raporlarını ve preparatlarını hazırlayarak toplantı sorumlusu öğretim üyesi ile 
birlikte incelemesi gereklidir. 
 
Uzmanlık Tezi 
 Uzmanlık tezi hazırlamak yasal zorunluluktur. Her uzmanlık öğrencisinin hazırlayacağı 
tezin konusu, uzmanlık eğitimi süresinin yarısının tamamlanmasından sonraki 2 ay içinde kendi 
görüş ve önerileri de dikkate alınarak eğiticilerle birlikte saptanır. 
 
Değerlendirme Sınavı 
 Her yıl en az bir kez yapılan, çoktan seçmeli teorik, makroskopi ve mikroskopi 
değerlendirmelerini içeren, patolojinin tüm konularını kapsayan bir sınavdır. Sınav tüm uzmanlık 
öğrencilerine önceden duyurulur. Sorular referans kitaplardan kaynak gösterilerek hazırlanır. 
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Amaç uzmanlık öğrencisinin teorik ve pratik olarak yeterliliğinin saptanması ve eksik noktaların 
belirlenmesidir. 
 

 

· Bölüm içi rotasyonlar 

Alt dal Süre Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

· Kurum dışı rotasyonlar 

Alt dal Kurum Süre Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 

     

     

     

     

 

· Olgu sunumları 

Sunulan olgu Tarih 

  
  
  
  
  
  
 

· Makale sunumları 

Sunulan makale Tarih 
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· Seminerler 

Seminerin Konusu Tarih Danışman  

   

   

 

· Klinikopatolojik toplantılar 

Sunulan olgu/alt dal Tarih Danışman 

   

   

   

   

   

 

· Otopsiler 

Pediyatrik 

Tanı Tarih/No Sorumlu uzman 
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Erişkin 

Tanı Tarih/No Sorumlu uzman 

   

   

   

 

· Katıldığı kurs ve mezuniyet sonrası eğitim toplantıları 

Konu Tarihi Yeri 

Kredi 

puanı 

(TTB-

STE) 

Düzenleyen Kurum 

     

     

     

     

 

· Sunumla katıldığı kongre ve sempozyumlar 

 Toplantının Adı  
 Tarihi  
 Yeri  
 Bildirinin Başlığı  
 İsim Sırası  
 Poster/sözlü 

sunum 

 

 

 

 
 Toplantının Adı  
 Tarihi  
 Yeri  
 Bildirinin Başlığı  
 İsim Sırası  
 Poster/sözlü 

sunum 

 

 

 

 
 

· Dinleyici olarak katıldığı kongre ve sempozyumlar 

Toplantının Adı Tarihi Yeri 
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· Katkıda bulunduğu araştırma ve yayınlar 

Araştırma/yayının başlığı  
Araştırma/yayının tarihi  
İsim sıralaması  
Yayımlandığı dergi  

 

 
Araştırma/yayının başlığı  
Araştırma/yayının tarihi  
İsim sıralaması  
Yayımlandığı dergi  

 

 
 

· Değerlendirme sınavı sonuçları 

Sınav tarihi Not 

  

  

  

  

 

· Uzmanlık Tezi 

Konu Başlık Danışman 
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Etkinliklerin Yıllara Göre Toplu Dağılımı 

Uygulamalar 1. yıl 2. yıl 3. yıl 4. yıl Toplam 

Jinekolojik      
Sitoloji 

Non-jinekolojik      

Biyopsi      

Radikal      

Erişkin      
Otopsi (sorumlu) 

Pediyatrik      

Olgu sunumu      

Makale sunumu      

Seminer      

Klinikopatolojik toplantı      

Kurs/Eğitim toplantısı      

Kongre/Sempozyum      

Araştırma/Yayın      

Değerlendirme sınavı notu          
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	tibbi_patoloji_genel
	tibbi_patoloji_muf1
	tibbi_patoloji_muf2
	Tıbbi Patoloji Asistan_Karnesi_03_08



