
Görev  
Görev Analizi 1 
Yazılma Düzeyi  

Görev Analizi 2 
Yazılma Düzeyi   Öğrenim Hedefi  Algı Şekli  Yöntem  

Nazal kavite ve 
paranazal sinüs 
lezyonları, benign ve 
malign tümörleri tanı 
sürecini yönetir. 

Makroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

PDF Patoloji 
Dernekleri 
Kılavuzu’na göre 
makroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

Bu bölge 
lezyonlarında 
örnekleme 
yöntemlerini 
açıklar ve 
uygular 

Bilişsel ve 

Psikomotor 

 

   Mikroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

 Bu bölgenin 
normal ve 
patolojik 
özellilerini 
belirler                 .

Bu bölgenin 
gelişimsel, 
konjenital 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
inflamatuar ve 
reaktif 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 

Bu bölge 
histolojik 
özelliklerini tanır

.                           .

Bu bölgenin 
konjenital 
gelişimsel 
patolojilerini 
sayar                  . 

Bu bölgenin 
enflamatuar, 

reaktif  
patolojilerini 

açıklar                 .

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



neoplastik 
patolojilerini 
saptar               . 

Bu bölgenin 
benign 
patolojilerinin 
özelliklerini 

 Açıklar               .

Bu bölgenin 
malign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar                  

Bu bölgenin 
premalign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar 

Tanısal güçlük 
yaratan klinik ve 
morfolojik 
antiteleri sayar   

 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri içerecek 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri açıklar 

Bilişsel    



şekilde rapor 
yazar 

   Konsültasyon 
ister 

   Tanısal güçlük 
yaratan 
lezyonlarda 
konsültasyon 
istemeyi 
benimser 

Bilişsel, 
Psikomotor, 

Duyuşsal 

 

   Tanı, tedavi, 
prognoza yönelik 
uygun ek 
inceleme 
gereksinimini 
belirler 

   Ek incelemeye 
uygun materyal 
seçimi yapar, 

Ek incelemeleri 
ve yöntemleri 
açıklar ve 
uygular 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

   İntraoperatif 
inceleme 

   Bu bölge 
lezyonlarında 
intraoperatif 
konsültasyon 
yapmayı 
benimser, 
gerekçeleri ile 
açıklar 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



  Panik Tanı/acil 
durumları yönetir

  Bu bölge 
hastalıklarındaki 
panik tanı 
durumlarını 
sayar 

Bilişsel 

 

Oral kavite ve 
orofarenks lezyonları, 
benign ve malign 
tümörleri tanı 
sürecini yönetir. 

Makroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

PDF Patoloji 
Dernekleri 
Kılavuzu’na göre 
makroskopik 
incelme ve 
örnekleme yapar 

Bu bölge 
lezyonlarında 
örnekleme 
yöntemlerini 
açıklar  ve 
uygular 

Bilişsel ve 

Psikomotor 

 

   Mikroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

 Bu bölgenin 
normal ve 
patolojik 
özellilerini 
belirler                 .

Bu bölgenin 
gelişimsel, 
konjenital 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
inflamatuar ve 
reaktif 

Bu bölge 
histolojik 
özelliklerini tanır

.                           .

Bu bölgenin 
konjenital 
gelişimsel 
patolojilerini 
sayar                  . 

Bu bölgenin 
enflamatuar, 

reaktif  

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
neoplastik 
patolojilerini 
saptar               . 

patolojilerini 

açıklar                 .

Bu bölgenin 
benign 
patolojilerinin 
özelliklerini 

 Açıklar               .

Bu bölgenin 
malign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar                  

Bu bölgenin 
premalign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar 

Tanısal güçlük 
yaratan klinik ve 
morfolojik 
antiteleri sayar   

 



  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri içerecek 
şekilde rapor 
yazar 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri açıklar 

Bilişsel    

   Konsültasyon 
ister 

   Tanısal güçlük 
yaratan 
lezyonlarda 
konsültasyon 
istemeyi 
benimser 

Bilişsel, 
Psikomotor, 

Duyuşsal 

 

   Tanı, tedavi, 
prognoza yönelik 
uygun ek 
inceleme 
gereksinimini 
belirler 

   Ek incelemeye 
uygun materyal 
seçimi yapar, 

Ek incelemeleri 
ve yöntemleri 
açıklar ve 
uygular 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

   İntraoperatif 
inceleme 

   Bu bölge 
lezyonlarında 
intraoperatif 
konsültasyon 
yapmayı 
benimser, 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



gerekçeleri ile 
açıklar 

  Panik Tanı/acil 
durumları yönetir

  Bu bölge 
hastalıklarındaki 
panik tanı 
durumlarını 
sayar 

Bilişsel 

 

Nazofarenks 
lezyonları, benign ve 
malign tümörleri tanı 
sürecini yönetir. 

Makroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

PDF Patoloji 
Dernekleri 
Kılavuzu’na göre 
makroskopik 
incelme ve 
örnekleme yapar 

Bu bölge 
lezyonlarında 
örnekleme 
yöntemlerini 
açıklar  ve 
uygular 

Bilişsel ve 

Psikomotor 

 

   Mikroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

 Bu bölgenin 
normal ve 
patolojik 
özellilerini 
belirler                 .

Bu bölgenin 
gelişimsel, 
konjenital 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 

Bu bölge 
histolojik 
özelliklerini tanır

.                           .

Bu bölgenin 
konjenital 
gelişimsel 
patolojilerini 
sayar                  . 

Bu bölgenin 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



inflamatuar ve 
reaktif 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
neoplastik 
patolojilerini 
saptar               . 

enflamatuar, 

reaktif  
patolojilerini 

açıklar                 .

Bu bölgenin 
benign 
patolojilerinin 
özelliklerini 

 Açıklar               .

Bu bölgenin 
malign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar                  

Bu bölgenin 
premalign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar 

Tanısal güçlük 
yaratan klinik ve 
morfolojik 



antiteleri sayar   

 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri içerecek 
şekilde rapor 
yazar 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri açıklar 

Bilişsel    

   Konsültasyon 
ister 

   Tanısal güçlük 
yaratan 
lezyonlarda 
konsültasyon 
istemeyi 
benimser 

Bilişsel, 
Psikomotor, 

Duyuşsal 

 

   Tanı, tedavi, 
prognoza yönelik 
uygun ek 
inceleme 
gereksinimini 
belirler 

   Ek incelemeye 
uygun materyal 
seçimi yapar, 

Ek incelemeleri 
ve yöntemleri 
açıklar ve 
uygular 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

   İntraoperatif 
inceleme 

   Bu bölge 
lezyonlarında 
intraoperatif 

Bilişsel ve 
Psikomotor   



konsültasyon 
yapmayı 
benimser, 
gerekçeleri ile 
açıklar 

  Panik Tanı/acil 
durumları yönetir

  Bu bölge 
hastalıklarındaki 
panik tanı 
durumlarını 
sayar 

Bilişsel 

 

Larenks ve 
hipofarenks 
lezyonları, benign ve 
malign tümörleri tanı 
sürecini yönetir. 

Makroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

PDF Patoloji 
Dernekleri 
Kılavuzu’na göre 
makroskopik 
incelme ve 
örnekleme yapar 

Bu bölge 
lezyonlarında 
örnekleme 
yöntemlerini 
açıklar  ve 
uygular 

Bilişsel ve 

Psikomotor 

 

   Mikroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

 Bu bölgenin 
normal ve 
patolojik 
özellilerini 
belirler                 .

Bu bölgenin 
gelişimsel, 
konjenital 

Bu bölge 
histolojik 
özelliklerini tanır

.                           .

Bu bölgenin 
konjenital 
gelişimsel 
patolojilerini 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
inflamatuar ve 
reaktif 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
neoplastik 
patolojilerini 
saptar               . 

sayar                  . 

Bu bölgenin 
enflamatuar, 

reaktif  
patolojilerini 

açıklar                 .

Bu bölgenin 
benign 
patolojilerinin 
özelliklerini 

 Açıklar               .

Bu bölgenin 
malign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar                  

Bu bölgenin 
premalign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar 

Tanısal güçlük 



yaratan klinik ve 
morfolojik 
antiteleri sayar   

 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri içerecek 
şekilde rapor 
yazar 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri açıklar 

Bilişsel    

   Konsültasyon 
ister 

   Tanısal güçlük 
yaratan 
lezyonlarda 
konsültasyon 
istemeyi 
benimser 

Bilişsel, 
Psikomotor, 

Duyuşsal 

 

   Tanı, tedavi, 
prognoza yönelik 
uygun ek 
inceleme 
gereksinimini 
belirler 

   Ek incelemeye 
uygun materyal 
seçimi yapar, 

Ek incelemeleri 
ve yöntemleri 
açıklar ve 
uygular 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



   İntraoperatif 
inceleme 

   Bu bölge 
lezyonlarında 
intraoperatif 
konsültasyon 
yapmayı 
benimser, 
gerekçeleri ile 
açıklar 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

  Panik Tanı/acil 
durumları yönetir

  Bu bölge 
hastalıklarındaki 
panik tanı 
durumlarını 
sayar 

Bilişsel 

 

Diş ilişkili lezyonlar, 
alt ve üst çenelerin  
lezyonları, benign ve 
malign tümörleri tanı 
sürecini yönetir. 

Makroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

PDF Patoloji 
Dernekleri 
Kılavuzu’na göre 
makroskopik 
incelme ve 
örnekleme yapar 

Bu bölge 
lezyonlarında 
örnekleme 
yöntemlerini 
açıklar  ve 
uygular 

Bilişsel ve 

Psikomotor 

 

   Mikroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

 Bu bölgenin 
normal ve 
patolojik 
özellilerini 
belirler                 .

Bu bölge 
histolojik 
özelliklerini tanır

.                           .

Bu bölgenin 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



Bu bölgenin 
gelişimsel, 
konjenital 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
inflamatuar ve 
reaktif 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
neoplastik 
patolojilerini 
saptar               . 

konjenital 
gelişimsel 
patolojilerini 
sayar                  . 

Bu bölgenin 
enflamatuar, 

reaktif  
patolojilerini 

açıklar                 .

Bu bölgenin 
benign 
patolojilerinin 
özelliklerini 

 Açıklar               .

Bu bölgenin 
malign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar                  

Bu bölgenin 
premalign 
patolojilerinin 
özelliklerini 



açıklar 

Tanısal güçlük 
yaratan klinik ve 
morfolojik 
antiteleri sayar   

 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri içerecek 
şekilde rapor 
yazar 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri açıklar 

Bilişsel    

   Konsültasyon 
ister 

   Tanısal güçlük 
yaratan 
lezyonlarda 
konsültasyon 
istemeyi 
benimser 

Bilişsel, 
Psikomotor, 

Duyuşsal 

 

   Tanı, tedavi, 
prognoza yönelik 
uygun ek 
inceleme 
gereksinimini 
belirler 

   Ek incelemeye 
uygun materyal 
seçimi yapar, 

Ek incelemeleri 
ve yöntemleri 
açıklar ve 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



uygular 

   İntraoperatif 
inceleme 

   Bu bölge 
lezyonlarında 
intraoperatif 
konsültasyon 
yapmayı 
benimser, 
gerekçeleri ile 
açıklar 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

  Panik Tanı/acil 
durumları yönetir

  Bu bölge 
hastalıklarındaki 
panik tanı 
durumlarını 
sayar 

Bilişsel 

 

Kulak ve temporal 
kemik lezyonları, 
benign ve malign 
tümörleri tanı 
sürecini yönetir. 

Makroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

PDF Patoloji 
Dernekleri 
Kılavuzu’na göre 
makroskopik 
incelme ve 
örnekleme yapar 

Bu bölge 
lezyonlarında 
örnekleme 
yöntemlerini 
açıklar  ve 
uygular 

Bilişsel ve 

Psikomotor 

 

   Mikroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

 Bu bölgenin 
normal ve 
patolojik 
özellilerini 

Bu bölge 
histolojik 
özelliklerini tanır

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



belirler                 .

Bu bölgenin 
gelişimsel, 
konjenital 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
inflamatuar ve 
reaktif 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
neoplastik 
patolojilerini 
saptar               . 

.                           .

Bu bölgenin 
konjenital 
gelişimsel 
patolojilerini 
sayar                  . 

Bu bölgenin 
enflamatuar, 

reaktif  
patolojilerini 

açıklar                 .

Bu bölgenin 
benign 
patolojilerinin 
özelliklerini 

 Açıklar               .

Bu bölgenin 
malign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar                  

Bu bölgenin 



premalign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar 

Tanısal güçlük 
yaratan klinik ve 
morfolojik 
antiteleri sayar   

 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri içerecek 
şekilde rapor 
yazar 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri açıklar 

Bilişsel    

   Konsültasyon 
ister 

   Tanısal güçlük 
yaratan 
lezyonlarda 
konsültasyon 
istemeyi 
benimser 

Bilişsel, 
Psikomotor, 

Duyuşsal 

 

   Tanı, tedavi, 
prognoza yönelik 
uygun ek 
inceleme 

   Ek incelemeye 
uygun materyal 
seçimi yapar, 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



gereksinimini 
belirler 

Ek incelemeleri 
ve yöntemleri 
açıklar ve 
uygular 

   İntraoperatif 
inceleme 

   Bu bölge 
lezyonlarında 
intraoperatif 
konsültasyon 
yapmayı 
benimser, 
gerekçeleri ile 
açıklar 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

  Panik Tanı/acil 
durumları yönetir

  Bu bölge 
hastalıklarındaki 
panik tanı 
durumlarını 
sayar 

Bilişsel 

 

Boyun lezyonları, 
benign ve malign 
tümörleri tanı 
sürecini yönetir. 

Makroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

PDF Patoloji 
Dernekleri 
Kılavuzu’na göre 
makroskopik 
incelme ve 
örnekleme yapar 

Bu bölge 
lezyonlarında 
örnekleme 
yöntemlerini 
açıklar  ve 
uygular 

Bilişsel ve 

Psikomotor 

 



   Mikroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

 Bu bölgenin 
normal ve 
patolojik 
özellilerini 
belirler                 .

Bu bölgenin 
gelişimsel, 
konjenital 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
inflamatuar ve 
reaktif 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
neoplastik 
patolojilerini 
saptar               . 

Bu bölge 
histolojik 
özelliklerini tanır

.                           .

Bu bölgenin 
konjenital 
gelişimsel 
patolojilerini 
sayar                  . 

Bu bölgenin 
enflamatuar, 

reaktif  
patolojilerini 

açıklar                 .

Bu bölgenin 
benign 
patolojilerinin 
özelliklerini 

 Açıklar               .

Bu bölgenin 
malign 
patolojilerinin 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



özelliklerini 
açıklar                  

Bu bölgenin 
premalign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar 

Tanısal güçlük 
yaratan klinik ve 
morfolojik 
antiteleri sayar   

 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri içerecek 
şekilde rapor 
yazar 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri açıklar 

Bilişsel    

   Konsültasyon 
ister 

   Tanısal güçlük 
yaratan 
lezyonlarda 
konsültasyon 
istemeyi 
benimser 

Bilişsel, 
Psikomotor, 

Duyuşsal 

 



   Tanı, tedavi, 
prognoza yönelik 
uygun ek 
inceleme 
gereksinimini 
belirler 

   Ek incelemeye 
uygun materyal 
seçimi yapar, 

Ek incelemeleri 
ve yöntemleri 
açıklar ve 
uygular 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

   İntraoperatif 
inceleme 

   Bu bölge 
lezyonlarında 
intraoperatif 
konsültasyon 
yapmayı 
benimser, 
gerekçeleri ile 
açıklar 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

  Panik Tanı/acil 
durumları yönetir

  Bu bölge 
hastalıklarındaki 
panik tanı 
durumlarını 
sayar 

Bilişsel 

 

Majör ve minör 
tükürük bezleri 
lezyonları, benign ve 
malign tümörleri tanı 

Makroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

PDF Patoloji 
Dernekleri 
Kılavuzu’na göre 
makroskopik 

Bu bölge 
lezyonlarında 
örnekleme 
yöntemlerini 

Bilişsel ve 

Psikomotor 

 



sürecini yönetir.  incelme ve 
örnekleme yapar 

açıklar  ve 
uygular 

   Mikroskopik 
inceleme ve 
örnekleme yapar 

 Bu bölgenin 
normal ve 
patolojik 
özellilerini 
belirler                 .

Bu bölgenin 
gelişimsel, 
konjenital 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
inflamatuar ve 
reaktif 
patolojilerini 
saptar                   .

Bu bölgenin 
neoplastik 
patolojilerini 
saptar               . 

Bu bölge 
histolojik 
özelliklerini tanır

.                           .

Bu bölgenin 
konjenital 
gelişimsel 
patolojilerini 
sayar                  . 

Bu bölgenin 
enflamatuar, 

reaktif  
patolojilerini 

açıklar                 .

Bu bölgenin 
benign 
patolojilerinin 
özelliklerini 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 



 Açıklar               .

Bu bölgenin 
malign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar                  

Bu bölgenin 
premalign 
patolojilerinin 
özelliklerini 
açıklar 

Tanısal güçlük 
yaratan klinik ve 
morfolojik 
antiteleri sayar   

 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri içerecek 
şekilde rapor 
yazar 

  PDF 
kılavuzundaki 
kriterleri açıklar 

Bilişsel    

   Konsültasyon 
ister 

  
Tanısal güçlük 
yaratan 

Bilişsel, 
Psikomotor,   



lezyonlarda 
konsültasyon 
istemeyi 
benimser 

Duyuşsal 

   Tanı, tedavi, 
prognoza yönelik 
uygun ek 
inceleme 
gereksinimini 
belirler 

   Ek incelemeye 
uygun materyal 
seçimi yapar, 

Ek incelemeleri 
ve yöntemleri 
açıklar ve 
uygular 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

   İntraoperatif 
inceleme 

   Bu bölge 
lezyonlarında 
intraoperatif 
konsültasyon 
yapmayı 
benimser, 
gerekçeleri ile 
açıklar 

Bilişsel ve 
Psikomotor 

 

  Panik Tanı/acil 
durumları yönetir

  Bu bölge 
hastalıklarındaki 
panik tanı 
durumlarını 
sayar 

Bilişsel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


