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1-Önlisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde 

güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
3 3 3 3 3

2-Alanınla ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 3 3 3
3-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü 

olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
2 3 3

4-Alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak 

istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
2 2 2

1-Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir.
3 3 2 3 2

2-Alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni 

bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve 

sentez eder ve çözüm önerileri getirir.

3 3 3

3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslararası kabul görmüş 

hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
1 1 1

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü 

olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve 

sorunları çözümler.

2 3

5-Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2 3
6-Alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve 

yorumlayabilme becerisine sahiptir.
3 3

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, 

sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
3 3 3 3 3

2-Alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde 

çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3

3-Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 3 3

4-Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. 1 1

1-Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 3 3 3

2-Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. 1 1

3-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında 

kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
2 2

4-Alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği 

çalışmalarda uygular.
2 3

1-Alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya 

dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
3 3 2

2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları 

eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3 3 3 2

3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü A2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı 

iletişim kurar.
1 1

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi 

sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır.
2 2 3

1-Alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar 

ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2 3 3

2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3 3

3-Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası 

çalışmalarda uygular.
3 3 3

4-Alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de 

kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
3 2

5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen 

sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3

6-Alanın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası 

çalışmalarına katkıda bulunur.
1

7-Diğer alanlar ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 3

14.   Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve 

diğer çalışmalara katılır.

15.   Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. Temel düzeyde İngilizce dil bilgisine sahiptir.

9.       Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

10.   Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.

11.   Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.

12.   Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

13.   Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

3.       Tıbbi Laboratuvar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri 

mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

4.       Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.

5.       Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.

6.       Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular, analiz çözeltilerini hazırlar.

7.       Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlama konusunda teorik ve pratik beceriyi gösterir.

8.       Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1.       İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.

2.       Alanına ilişkin terimleri açıklar.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Yeterlilikleri

TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel ve Uygulamalı)

YETKİNLİKLER


