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1. GİRİŞ	  
	  

Tıbbi	   Viroloji	   bilim	   dalı	   virüslerin	   oluşturduğu	   enfeksiyonların	   laboratuar	   tanısını	   koyarak	   viral	   hastalıkların	   tanı,	   tedavi	   ve	   korunmaya	  

yardımcı	   olan	   bir	   tıp	   disiplinidir.	   Tıbbi	   mikrobiyolojinin	   bir	   yan	   dalıdır.	   Seroloji,	   ELISA	   ve	   moleküler	   yöntemleri	   kullanarak	   hasta	  

numunelerinden	   virüslerin	   antijen	   veya	   onlara	   karşı	   gelişen	   antikorları	   saptayarak	   tanıya,	   tedavi	   süreçlerine	   ve	   salgın	   analizlerine	   katkı	  

sağlar.	  	  	  

	  
	  

2. DAYANAK	  
a. Müfredatın	  Amacı	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  
c. Müfredat	  Haritası	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

e. Asistanlık	  Süresi	  
f. Yan	  Dallar	  

	  
3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  

ELEKTRONİK	  ORTAMDA	  
	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  
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5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  

	  

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

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Tıbbi	  Viroloji	  yan	  dal	  uzmanlığı	  verme	  yetkisine	  sahip	  Profesör,	  Doçent	  veya	  Klinik	  
Şefi	  	  

Fiziksel	  	  

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

Viroloji	  bilim	  dalının	  çalışacağı	  yeterli	  ve	  uygun	  bağımsız	  alanlar	  

En	  az	  2	  etüv,	  biri	  CO2’li	  olmalı	  

Işık	  mikroskobu	  (dual	  başlıklı)	  

İnverted	  ışık	  mikroskop	  

Floresan	  mikroskop	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuarı	  ile	  ortak	  
kullanımlı	  olabilir)	  

Deep-‐freeze	  -‐20	  	  

Deep-‐freeze	  -‐80	  	  

En	  az	  2	  adet	  buzdolabı	  	  
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Hassas	  terazi	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  	  ile	  ortak	  kullanımlı	  
olabilir)	  

Güvenlik	  kabini	  (Klas	  2b)	  

Soğutmalı	  Santrifüj	  (Serbest	  salınımlı	  rotorlu)	  

Mikrosantrifüj	  

Otoklav	  (En	  az	  tezgah	  üstü)	  

Otoklav	  atıklar	  için	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  	  ile	  ortak	  
kullanımlı	  olabilir)	  

Kuru	  sterilizatör	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  	  ile	  ortak	  kullanımlı	  
olabilir)	  

Su	  banyosu	  

pH	  metre	  

Vorteks	  

Manyetik	  karıştırıcı	  

Moleküler	  tanı	  sistemleri	  	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  ile	  ortak	  
kullanımlı	  olabilir)	  

Elektroforez	  sistemleri	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  ile	  ortak	  
kullanımlı	  olabilir)	  

Serolojik	  tanı	  sistemleri	  (Anabilim	  dalı	  veya	  mikrobiyoloji	  laboratuvarı	  ile	  ortak	  
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kullanımlı	  olabilir)	  

Kesintisiz	  güç	  kaynağı	  (İnkübasyon,	  buzdolabı,	  derin	  dondurucu	  gibi	  sabit	  
sıcaklıkların	  sağlanması	  gereken	  cihazların	  kesintisiz	  çalışmasını	  sağlayacak	  
yeterlilikte)	  	  

Yan	  dalın	  verileceği	  merkez,	  yataklı	  tedavi	  veren	  bir	  kurum	  olmalıdır	  

Viroloji	  laboratuvarında	  çalışacak	  en	  az	  iki	  teknisyen	  olmalıdır	  	  	  

Portföy	  	  

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

Yan	  dalın	  verileceği	  merkezde,	  erişkin	  hematoloji,	  onkoloji,	  enfeksiyon	  hastalıkları,	  
çocuk	  hematoloji,	  onkoloji	  ve	  yeni	  doğan	  üniteleri	  ile	  transplantasyon	  ünitesi	  
bulunmalıdır	  	  	  	  

HANGİ	  VİRAL	  ÖNTANILARI	  DOĞRULAR	  VEYA	  YANLIŞLAR	  

Hepatit	  virüsleri	  (A,	  B,	  C,	  D,	  E,	  vb.)	  

Herpes	  virüsleri	  (HSV	  1-‐2,	  CMV,	  EBV,	  VZV,	  HHV-‐6,7,8)	  

Retrovirüsler	  (HIV,	  HTLV,	  vd)	  

Adenovirüsler	  

Papillomavirüsler	  

Polyomavirüsler	  

İnfluenza	  A,B	  

Parainfluenza	  

RSV	  
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Rinovirüs	  

Kabakulak	  

Kızamık	  

Kızamıkçık	  

Kuduz	  

Zoonotik	  virüsler	  (TBV,	  KKKAV,	  Hantavirüs,	  Tatarcık	  humması	  virüsü,	  vd.)	  

Rotavirüs	  

Nörovirüs	  

Astrovirüs	  

Pikornovirüs	  

Koronovirüs	  

Enterovirüs	  

Poksvirüs	  

Bunyavirüs	  

Flavivirüs	  

Prionlar	  
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7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  

a. Ölçme	  Araçları	  
i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Viral tanı

Viral enfeksiyonların 
laboratuvar tanı 
süreçlerini yönetir

İyi laboratuvar uygulamaları doğrultusunda 
pre-analitik süreçleri yönetir Etkene ve klinik duruma uygun örnek(ler)in alınmasını sağlar Viral enfeksiyona ve kullanılacak tanı yöntemine uygun örnek seçer

Virusların yapısını, replikasyon özelliklerini, sınıflanmasını tanımlar
Virusların saçım ve bulaşma yollarını tanımlar
Viral infeksiyonların patogenezini tanımlar

Viral infeksiyonlara karşı gelişen bağışık yanıtın özeliklerini tanımlar
Biyolojik materyale ve yönteme uygun örnek kaplarını seçebilir

Alınan örneklerin laboratuvara uygun koşullarda taşınmasını 
sağlar

Virüslerin ve viral moleküllerin çevresel koşullara dayanıklılığını 
açıklar
Taşıma ortamı kullanımını gerektiren durumları tanımlayabilir
Gerekli durumlarda taşıma ortamı hazırlayabilir

Örnek kabul/red kriterlerini oluşturur ve uygulanmasını sağlar Örnek kalitesini etkileyen faktörleri tanımlar
Kabul edilen örneklerin uygun koşullarda ve sürede saklanmasını 
sağlar örnek türü ve test yöntemine göre saklama koşullarını sayabilir

İyi laboratuvar uygulamaları doğrultusunda 
analitik süreçleri yönetir Virüs kültürü yapabilir Etkene/amaca uygun hücre ve kültür yöntemini seçebilir

Farklı hücreleri (primer, sürekli, rekombinan) elde eder ve 
kültürlerini yapar
Hücre kültüründe virus replikasyonunu saptama yöntemlerini 
(sitopatik etki, hemadsorpsiyon, interferans, floresan antikor ile 
boyama, nükleik asit saptama) tanımlar ve uygular
Embriyonlu yumurtada virus kültürü yöntemini bilir

Antijen-antikor birleşmesi temeline dayalı testleri uygular
Antijen - antikor reaksiyonlarının esaslarını ve saptama 
yöntemlerinin prensiplerini tanımlar
Antijen - antikor elde etme yöntemlerini tanımlar
Aglütinasyon, hemaglütinasyon inhibisyon yönteminin esaslarını ve 
kullanım alanlarını tanımlar
İmmunelektroforez yönteminin esaslarını ve kullanım alanlarını 
tanımlar
Antijen ve antikor saptama amaçlı immun floresan yöntemlerini 
kullanır ve değerlendirir
Antijen ve antikor saptama amaçlı enzim immunoassay yöntemlerini 
kullanır ve değerlendirir
IgG avidite testini uygular ve değerlendirir
Kompleman fiksasyon yönteminin esaslarını, çeşitlerini, kullanım 
alanlarını tanımlar
Radyoaktif madde ile çalışma kurallarını tanımlar, RIA yöntemin 
esaslarını, çeşitlerini, kullanım alanlarını tanımlar
İmmünblot yönteminin esaslarını, çeşitlerini, kullanım alanlarını 
tanımlar, yöntemi uygular ve değerlendirir
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Flow sitometri yönteminin esaslarını, çeşitlerini, kullanım alanlarını 
tanımlar

Elektron mikroskopisinin virolojideki kullanım alanlarını 
tanımlar

Direkt ve immunelektron mikroskopisi yöntemlerinin esaslarını ve 
kullanım alanlarını tanımlar

Sitolojinin virus enfeksiyonlarındaki yerini tanımlar Viral sitolojik ve histopatolojik değişiklikleri tanımlayabilmeli

Nükleik asit saptamaya yönelik testleri uygular
Manüel ve ticari yöntemlerle, çeşitli örnek tiplerinden NA 
ekstraksiyonu yapar
Hibridizasyon yönteminin esaslarını ve kullanım alanlarını tanımlar

PCR yönteminin esaslarını, çeşitlerini ve kullanım alanlarını tanımlar
PCR esaslı kalitatif ve kantitatif NA çoğaltma yöntemlerini kullanır 
ve değerlendirir
Amplikon saptama yöntemlerini tanımlar
Jel elektroforezi ile ürün saptar ve değerlenirir
Yalancı negatiflik ve yalancı pozitiflik nedenlerini değerlendirir, 
önlem alınmasını sağlar
PCR dışı NA çoğaltma yöntemlerinin esaslarını ve kullanım 
alanlarını tanımlar
Klonlama yönteminin esaslarını, çeşitlerini, kullanım alanlarını 
tanımlar
DNA dizi analizi yönteminin esaslarını, çeşitlerini, kullanım 
alanlarını tanımlar
DNA dizi analizi sonuçlarını değerlendirir
Restriksiyon enzimlerinin çeşitlerini, kullanım alanlarını tanımlar
Genotiplemenin klinik önemini ve kullanım alanlarını tanımlar
Genotipleme yöntemlerini kullanır ve test sonuçlarını değerlendirir
Biyoinformatik kullanım alanlarını ve yöntemlerini tanımlar ve 
uygular

Antiviral duyarlılık testlerini yorumlar Antivirallerin etki mekanizmalarını ve kullanım alanlarını tanımlar
Antiviral ilaç direnci mekanizmalarını tanımlar ve klinik önemini 
değerlendirir
Genotipik antiviral duyarlılık yöntemlerini kullanır ve değerlendirir

İyi laboratuvar uygulamaları doğrultusunda 
post analitik süreçleri yönetir

Test sonuçlarını klinik bilgiler doğrultusunda değerlendirir ve 
yorumlar Test sonuçlarını etkileyebilecek faktörleri tanımlar

Test sonuçlarını yorumlar, klinik ile ilişkilendirerek değerlendirir
Klinik gereksinimlere göre algoritmaları kullanır

Laboratuv
ar 
yönetimi

iyi laboratuvar 
uygulamaları 
doğrultusunda klinik 
viroloji laboratuvarını 
yönetir

kalite güvencesi sistemi kurar ve 
sürdürülmesini sağlar İç ve dış kalite kontrol programlarını uygular

Viroloji laboratuarında kalite güvencesi sisteminin bileşenlerini 
[kalite değerlendirme (dış kalite kontrol programları), kalite kontrol 
(iç kalite kontrol ve kit kontrolleri), donanımların izlemi ve iç/dış 
denetimler (audit), vb] sayar ve açıklar
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Görev 
Grubu

Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

İç kalite kontrolleri hazırlar, sonuçlarını grafik ((Levy-Jennings ya da 
Shewhart) üzerine işler ve sonuçları Westgard kurallarına göre 
yorumlar
Dış kalite kontrol programlarından (QCMD, NEQAS ve Labquality, 
vb) en az birinde kullanılan sonuç raporlarını değerlendirir ve gerekli 
durumlarda düzeltici etkinlikleri planlayarak uygular

standart çalışma prosedürleri hazırlar ve uygulamaya sokar

Tüm uygulamalar için standart işlem rehberlerinin (Standard 
Operation Procedures) nasıl hazırlanacağı ve nasıl düzenli 
güncelleneceği hakkında bilgi sahibidir

Testlerin iyi laboratuvar uygulamaları kurallarınca seçilmesini ve 
kullanımını sağlar

Laboratuvarda geliştirilen testler için yazılı validasyon prosedürleri 
oluşturur ve uygular
Ticari testler için verifikasyon prosedürlerini uygular

İnsan kaynaklarını yönetir.
Laboratuarda görevli sağlık çalışanlarının iş tanımlarını yapar ve 
gerekli yetkinlikleri tanımlar
İnsan kaynaklarının geliştirilmesinde hizmet içi ve dışı eğitime önem 
verir ve hizmet içi eğitim programları geliştirir
İşe alma ve seçme yöntemlerini tanımlar
Performans değerlendirmenin temel ilkelerini sayar

Etkin bir malzeme yönetimi sağlar
Bir viroloji laboratuvarında mutlaka bulunması gereken donanımları 
tanımlar ve teknik şartnamelerini hazırlar
Viroloji laboratuvarında bulunan cihaz ve donanımlara yönelik bir 
bakım ve izlem sistematiği oluşturur.
Malzemenin saklama koşullarına ve son kullanım tarihine uygun 
şekilde depolanmasını sağlar
İkincil engelleri (laboratuvar tasarımı: ofis ve lab alanlarının 
ayrılması, el yıkama olanakları, dekontaminasyon sistemleri, vb) 
tanımlar, uygun şekilde düzenli olarak her koşulda kullanılmasını 
sağlar
Laboratuvar kazaları ve kaza durumunda ilk yapılacakları tanımlar 
ve lab çalışanlarına bu konuda eğitim verir
Dekontaminasyon/dezenfeksiyon işlemlerini tanımlar ve 
uygulanmasını sağlar
Laboratuvardaki cihazların çalışma prensiplerini ve kullanım 
kurallarını tanımlar

Doğru atık yönetimi uygulanmasını sağlar ve bu konuda eğitim 
verir
Çalışan sağlığını korumaya yönelik önlemlerin alınmasını ve 
biyogüvenlik kurallarının uygulanmasını yönetir Laboratuvarda biyogüvenlik riskleri ve riskli davranışları tanımlar

Biyogüvenlik kılavuzu hazırlar ve eğitim verir
Kişisel korunma gereçleri (eldiven, önlük, maske, gözlük, vb) ve 
birincil engelleri (biyogüvenlik kabinleri, santrifüj kapakları, vb) 
tanımlar, bunları düzenli ve uygun şekilde her koşulda kullanır
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Virüsler için risk düzeylerini ve bunlara uygun biyogüvenlik 
düzeylerini ve uygulamalarını tanımlar, bunların düzenli olarak 
uygun şekilde kullanmasını sağlar
Çalışılan etkene / örneğe uygun biyogüvenlik kurallarını tanımlar ve 
uygular
Laboratuvar kazalarında müdahale ve bildirim kurallarını tanımlar

etkin bir arşiv ve kayıt sistemi oluşturur
Gerektiğinde laboratuvarın altyapısını tasarlar 
ve yapılandırır

BGD2 laboratuvarda bulunması gereken altyapı ve donanımı 
tanımlar Biyogüvenlik düzeylerini (BGD) belirleyen unsurları açıklar

İyi Laboratuvar uygulamaları (İLU) çerçevesinde laboratuar 
tasarımının temel ilkelerini açıklar

ulusal ve uluslararası 
organizasyonları ve 
yasal düzenlemeleri 
bilir ve gerektiğinde 
kullanır

viroloji alanındaki ulusal ve uluslarası 
organizasyonlar ile iletişimi sağlar ve sürdürür Ulusal organizasyonlarla işbirliği içinde çalışır Hıfzısıhha merkezi ve diğer ulusal merkezlerin işleyişini tanımlar

Ulusal sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibidir
Viroloji alanındaki ulusal referans laboratuarlarının hangileri 
olduğunu ve buralara nasıl örnek gönderileceğini bilir
Ulusal ve uluslar arası örnek gönderme prosedürlerini bilir

uluslararası organizasyonlar ve düzenlemeler hakkında bilgi 
sahibidir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer uluslar arası kuruluşlara bağlı 
uluslar arası sürveyans ağlarını(örneğin influenza, arbovirüsler, vb) 
bilir

Korunma 
ve Tedavi

Viral infeksiyonlarda 
aktif ve pasif 
immünizasyon 
konusunda bilgi sahibi 
olmak
aşı çalışmaları
antiviraller
, dezenfeksiyon-
sterilizasyon-antisepsi

Toplum 
sağlığı ve 
epidemiyo
loji

Viral enfeksiyonların ve 
hastalıkların 
sürveyansına katkı 
sağlar

Viral enfeksiyonların salgın karakterlerini 
açıklar ve alınması gereken önlemlere katkıda 
bulunur

Viral hastalıkların bulaşma ve salgın yapma özelliklerini, hastalık 
seyirlerini tanımlar
Viral salgın öncesi ve salgın sırasında alınması gereken önlemleri 
tanımlar

Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim 
sisteminin uygulanmasına katkıda bulunur

Sistem içinde laboratuara düşen sorumlulukları tanımlar ve 
uygular

İlgili yönergede yer alan viral hastalıkları ve standart vaka 
tanımlarını açıklar
Hastalıkların ihbar ve bildirimine yönelik bilgilerin güvenilir ve 
sağlıklı şekilde elde edilmesini tanımlar
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Bildirime esas güncel viral bulaşıcı hastalıklar listesini, standart vaka 
tanımlarını, laboratuarların doğrudan veya dolaylı olarak sistem 
içinde rol alması gereken durumları tanımlar

Ulusal ve uluslararası hastalık spesifik ağların 
kurulması, koordinasyonu ve izlenmesine 
katkı sağlar

Sürveyans fonksiyonlarını (tanı, bildirim, geri bildirim, vb) 
yürütecek birimlerin güçlendirilmesine katkıda bulunur.
Güncel bilgi kaynaklarını izler (Dünya Sağlık Örgütü, CDC, 
ECDC, Sağlık Bakanlığı, meslek örgütleri)

Viral hastalıkların yaygınlığının azaltılmasına 
yönelik çalışmalarda bulunur

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması, 
eliminasyonu ve eradikasyonuna katkı sağlar

Bulaşıcı hastalıkların (ülke genelinde ve bölgesel ölçekte) önlenmesi, 
kontrol altına alınması, eliminasyonu ve eradikasyonu için uygun 
yöntemleri tanımlar
Viral salgınlar açısından sorumlu birimleri tanımlar önlenlerin 
alınmasını sağlar
Viral salgınların önlenmesi amacıyla sağlık personelinin ve toplumun 
eğitimine katkıda bulunur

Viral enfeksiyonların 
tanı ve sürveyansında 
Moleküler 
epidemiyoloji 
yöntemlerin 
kullanılmasına katkı 
sağlar

Viral salgınların incelenmesi ve kaynak 
araştırması yapar

Moleküler yöntemler yardımıyla viral hastalıkların salgın 
analizini ve klonal ilişkisini araştırır

Moleküler yöntemler yardımıyla viral hastalıkların epidemiyolojik 
analizini yapar
Toplum kökenli viral salgınlarda moleküler epidemiyolojik 
yöntemleri kullanarak salgın incelemesi yapar
Hastane kökenli viral salgınlarda hastane enfeksiyon komitesi ile 
işbirliği yapar ve moleküler epidemiyolojik yöntemleri kullanarak 
salgın incelemesi gerçekleştirir

İlgili mevzuat ve 
organizasyonlar (yerel, 
ulusal, uluslararası)

Danışman
lık

özellikli gruplarda viral 
infeksiyonlarda (immun 
yetmezlik, yenidoğan, 
gebe, meslek 
hastalıkları, seyahat 
ilişkili, diğer)
Viral infeksiyonlarda 
(immun yetmezlik, 
yenidoğan, gebe, 
meslek hastalıkları, 
seyahat ilişkili, diğer)
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Viral infeksiyonlarda 
danışmanlık (tanı, 
izlem, korunma)
Özellikli gruplarda 
(immun yetmezlik, 
yenidoğan, gebe, diğer) 
viral infeksiyonlarda 
danışmanlık (tanı, 
izlem, korunma)
Viral infeksiyonlarda 
danışmanlık (tanı, 
izlem, korunma)

Viral Enfeksiyonlarda Sistem/Organ 
Tutulumuna Göre Danışmanlık Santral Sinir Sistemi (SSS) Enfeksiyonlarında Danışmanlık

Solunum Yolu (SY) Enfeksiyonlarında Danışmanlık
Gastrointestinal Sistem (GIS) Enfeksiyonlarında Danışmanlık
Genital Sistem (GS) Enfeksiyonlarında Danışmanlık
Viral Hepatitlerde Danışmanlık
Kardiyak Enfeksiyonlarda (Viral Miyokardit ve Perikardit) 
Danışmanlık
Oküler Enfeksiyonlarda Danışmanlık
Üriner Sistem (ÜS) Enfeksiyonlarında Danışmanlık

Özellikli Bireylerde/Hastalarda Viral 
Enfeksiyonlarda Danışmanlık Hizmeti

İmmünsüpresif Hastalardaki Viral Enfeksiyonlarda Danışmanlık 
Hizmeti

Seyahat ile İlişkili Viral Enfeksiyonlarda Danışmanlık Hizmeti
Seyahat ile ilişkili viral enfeksiyonların neler olduğunu, görülme 
sıklıklarını ve epidemiyolojilerini tanımak (Bilişsel Tanıma)
Seyahat ile ilişkili viral enfeksiyonlarda korunma yollarını 
tanımlamak (Bilişsel Uygulama) ve ilgililere bildirmek (Psikomotor 
İletişim Becerisi)
Seyahat ile ilişkili viral enfeksiyonları sistem/organ tutulumuna ve 
birey/hasta özelliğine göre değerlendirmek (Bilişsel Değerlendirme) 
ve ilgililere önerilerde bulunmak (Psikomotor İletişim Becerisi)

Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalığı Olan Viral Enfeksiyonlar 
için Danışmanlık Hizmeti
Hemodiyaliz Ünitelerindeki Viral Enfeksiyonlar için 
Danışmanlık Hizmeti

Hemodiyaliz hastalarında viral hepatitlerin görülme sıklıklarını ve 
epidemiyolojilerini tanımak (Bilişsel Tanıma)
Hemodiyaliz ünitelerinde salgına neden olabilecek viral hepatit 
etkenlerini tanımak (Bilişsel tanıma)
Hemodiyaliz ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon 
uygulamalarını değerlendirmek (Bilişsel Derğerlendirme) ve 
önerilerde bulunmak (Psikomotor İletişim Becerisi)
Hemodiyaliz hastalarının viral hepatitlerden korunma yollarını 
tanımak (Bilişsel Tanıma), analiz edebilmek (Bilişsel Analiz) ve 
önerilerde bulunmak (Psikomotor İletişim Becerisi)
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Gebelerdeki Viral Enfeksiyonlar için Danışmanlık Hizmeti
Çocukluk Çağı Enfeksiyonlarında Danışmanlık
Konjenital Enfeksiyonlarda Danışmanlık

Özellikli 
bireylerde/hastalardaki 
viral infeksiyonlarda 
danışmanlık

Çevre 
virolojisi, 
tehditler 
ve 
biyoteröri
zm

Su ve gıdalarla bulaşan 
viral enfeksiyonlar 
hakkında bilgi
Vektörlerle bulaşan viral 
enfeksiyonlar
Viral zoonozlar

Biyolojik silah 
potansiyeli olan viruslar
Su ve gıdalarla bulaşan 
viral enfeksiyonlar

Eğiticilik Lisansüstü tıp eğitimi
Lisansüstü eğitim programında Tıbbi Viroloji 
alanında eğiticilik yapmak. Eğitim programı içindeki yerini, sınırlarını, amacını tanımlar

Öğrenci grubunun düzeyini ve eğitim sonu öğrenme, yetkinlik 
hedeflerini tanımlar
Eğitim programı içine konusuna uygun program geliştirebilir, 
amaca uygun öğretim oturumu tasarlar ve uygular (sunum, 
uygulama vb.)
Öğretim teknolojilerini bilir ve uygun şekilde kullanabilir
Sınama yöntemlerini bilir, öğrencileri değerlendirebilir, portfolyo 
tasarlayıp uygular
Öğrenci grubunun özelliklerini bilir, gereksinimlerini saptar
Akademik ve sosyal danışmanlık yapabilir
Program değerlendirme modellerini bilip uygular
Eğitimde ekip çalışmasının gerekliliğinin farkındadır
İletişim becerilerini uygulayabilir, geribildirim alıp verebilir
Hedefe uygun eğitim materyallerini hazırlayabilir, gerekli 
güncellemeleri yapar
Kaynak materyal ve bilgiye doğru ulaşma yollarını gösterebilir
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Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Sağlık çalışanları Sağlık teknisyenlerine eğiticilik yapmak
Eğitim alacakların özelliklerini bilir, gereksinimlerini 
saptayabilir
Eğitimde ekip çalışmasının gerekliliğinin farkındadır
Çalışma sürecinde ekip içindeki çalışanları izleyip 
değerlendirerek gerektiğinde uyarıda bulunur, hatırlatmalar 
yapar, uygun eğitimi verebilir
Yeni uygulanacak yöntem ve sistemler hakkında bilgi sahibi 
olup, teknisyenlere prensipleri, kullanım bilgileri, problem 
çözme yöntemleri konusunda eğitim verebilir
İletişim becerilerini uygulayabilir, geribildirim alıp verebilir
Uygun program geliştirebilir, amaca uygun öğretim oturumu 
tasarlayıp uygular (sunum, uygulama vb.)
Eğitim alacakların düzeyini ve eğitim sonu öğrenme, yetkinlik 
hedeflerini tanımlayabilir
Öğretim teknolojilerini bilir ve uygun şekilde kullanır
Değerlendirme yöntemlerini bilir, eğitim alanları 
değerlendirebilir, portfolyo tasarlayıp uygulayabilir (yeni eğitim 
alanlar için)
Sürekli danışmanlık yapabilir
Program değerlendirme modellerini bilir ve uygulayabilir
Hedefe uygun eğitim materyallerini hazırlayabilir, gerekli 
güncellemeleri yapar
Gerektiğinde kaynak materyal ve bilgiye doğru ulaşma yollarını 
gösterebilirTemel 

virolojik 
bilgilerin 
klinik 
uygulamal
ar ve 
araştırmal
arda 
kullanılma
sı Moleküler Teknikler
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