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ANATOMİ (Zorunlu) (2-0-2-4) 

Anatomiye giriş. Terminoloji. Hareket sistemi anatomisi I. Hareket sistemi anatomisi II. 

Dolaşım sistemi ve kalp anatomisi. Solunum sistemi anatomisi. Üriner sistem anatomisi. 

Sindirim sistemi anatomisi. Boşaltım ve üreme sistemleri anatomisi. Sinir sistemi ve beyin 

anatomisi. Endokrin sistem. Duyu organları. 

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK (Zorunlu) (2-0-2-3) 

Biyomoleküller. Hücre yapı- görevine giriş. Hücre yapı, tanım, görevleri. Metabolizma. 

Biyokimyasal reaksiyonlar. Hücre bölünmesi. Mendel genetiği. Sitogenetik kromozomal 

anomaliler inceleme yöntemleri. Moleküler biyolojiye giriş. Dna, rna, proten sentezi 

moleküler. Genetik – hastalıklar. Mol genetik, hastalık teşhis yöntemleri. Genetik alanındaki 

yenilikler. 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Tarihin konusu ve araştırma alanları olarak Türk devrim tarihi. Bilim, toplumsal bilim ve 

toplumsal değişim. Kavramlar ve yaklaşımlar I. Kavramlar ve yaklaşımlar II. Osmanlı'da 

sosyo-ekonomik çözünme ve klasik dönemin sonu. Modernleşme ve Osmanlı toplumu. 

Avrupa'da devrimler çağı ve Osmanlı imparatorluğu. Tanzimat dönemi ve 1. Meşrutiyet. Jön 

Türkler ve 2. Meşrutiyet. II. Meşrutiyet döneminin düşünce akımları ve siyasal programları. 

Avrupa ve Osmanlı tarihi açısından 1. Dünya savaşı. 1. Dünya savaşının bitişi. Mondros 

mütarekesi ve sonrası. İstanbul'un işgali ve örgütlenme çabaları. Mustafa Kemal'in 

Anadolu'ya geçişi. Amasya tamimi ve sonrası.   

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Dilin tanımı ve dünya dilleri (dil felsefe tarihi, 2. dil felsefesi -anlam, ideal dil felsefesi, 

normal dil felsefesi, gönderge, anlam, içerik- kapsam, metafor-). Türk Dili’nin tarihî gelişimi. 

Yazım kuralları. Noktalama işaretleri. Ses bilgisi ve özellikleri. Anlatım bozuklukları. İletişim 

araçlarında karşılaşılan anlatım bozuklukları. Kelimede yapı (kökler ve ekler). Kelime 

grupları. Cümlenin ögeleri. Cümlede anlam. Paragraf. Paragrafta anlatım biçimleri. Paragrafta 

yapı.  

İNGİLİZCE-I (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Greeting People; To Be. Countries & Nationalities; Numbers. Singular & Plural Nouns. There 

is / There are; What time is it?. Prepositions of Place. Have got / Has got. Possessives. 



Colours; Clothes. Present Simple. Present Simple; Adverbs of Frequency. Likes & Dislikes, 

Prepositions of Time. Countable / Uncountable Nouns. A / An / Any / Some. Expressing 

Quantitiy; Plural Countable Nouns. 

SAĞLIK HUKUKU (Seçmeli) (2-0-2-3) 

Temel hukuk kavramları. Hasta Hakları. Sağlık personeli hakları. Aydınlatılmış onam. 

Belgelendirme ve sigorta sistemleri. Cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar. Tıbbi 

müdahalelerin hukuka uygunluk şartları. Yanlış tıbbi uygulamaların hukuki sonuçları 

(malpraktis). Tıp Ceza Hukuku. 

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ (Seçmeli) (2-0-2-3) 

Sağlık psikolojisinin tanımı. Araştırma yöntemleri. Sağlık davranışı. Modeller. Risk 

algılaması. Özyetkinlik inancı. Psikoimmunoloji. stresin tanımı, ölçülmesi ve ilgili hastalıklar. 

Kronik hastalıkla yaşamak. Tedaviye uyum; sigara, alkol ve yeme bozuklukları.  

FİZYOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-4) 

Fizyolojiye giriş. İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut 

sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler. Hücre Fizyolojisi. Kas-Sinir sistemi 

fizyolojisi. Kan fizyolojisi ve vücut sıvıları. Dolaşım sistemi fizyolojisi. Solunum sistemi 

fizyolojisi. Spor fizyolojisi. Sindirim sistemi fizyolojisi. Duyu sistemi fizyolojisi. Boşaltım 

sistemi fizyolojisi. Endokrin sistem fizyolojisi. Üreme sistem fizyolojisi. 

AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ (Zorunlu) (2-0-2-3) 

Koterler, vakum ve aspiratörler, sütürler, drenler. Temel bir setin özellikleri. Özel Malzemeler 

(CUSA, Stapler, Laparoskop vb.. Özel setler, ortez ve protezler-Mikroskoplar. Soğuk ışık 

kaynakları. Kalp cerrahisinde kullanılan yapay malzemeler, Extrakorporeal dolaşım. Temiz 

hava teknolojisi, Ameliyat masası teknolojisi. Monitör ve diğer makineler. Hasta 

monitorizasyonu. Anestezi Çeşitleri. Anestezi ve Hasta Pozisyonu. KBB cerrahi setleri. 

Ortopedide kullanılan özel setler. Ameliyat enstrumanlarının özellikleri, bakım ve temizliği. 

TIBBİ TERMİNOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-3) 

Terminoloji tanımı. Tıbbi terminolojiye giriş. İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler. 

Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması. Kökler, Önekler, Sonekler. 

Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı. Anatomik terimler. Tanısal terimler. 

Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemi terimleri. Sindirim sistemi 

terimleri. Hareket sistemi terimleri. Sinir sistemi ve psikiyatri terimleri. Kardiovasküler sistem 

terimleri. Endokrin sistem terimleri. Duyu organları terimleri. Kan ve kan yapan organlara 

ilişkin terimler. Üriner sistem terimleri. Genital sistem terimleri. 
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Söylem (söylem nedir?, söz-yazı-metin ve söylem, etkileşim-anlam mübadelesi ve söylem 

ifadeler, beyanlar, söylem, sosyo-kültürel değişme ve söylem, söylem teorileri , yapısalcılık, 

post yapısalcılık ve hermeneutik). Bilimsel yazılar. Araştırma teknikleri. Edebiyatta ve dilde 

gelenek. Basın-yayın organlarında dil kullanımı. Dili etkili kullanma çalışmaları. İş hayatında 

dilin önemi. Sözlü anlatım. Öğretici metinlerin türleri. Sanat metinlerinin özelliklerini ve 

türleri.  

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Amasya genelgesi sonrasında kongreler dönemi. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı, Misakı 

Milli ve sonrası. TBMM'nin toplanması, bünyesi ve yaşanan gelişmeler. Direniş, toplumsal 

koşullar ve meclis. Savaş, diplomasi ve bağımsızlık. Mudanya ateşkesi, nihai barış Lozan. 

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilanı. Halifeliğin kaldırılması ve Laiklik. Laiklik 

kavramı ve laik devletin gelişimi. Teni Türkiye, siyasal devrim ve toplumsal yansımalar. Yeni 

Türkiye'de ekonominin gelişimi ve ekonomi siyasası. Kemalist ulusçuluk anlayışı. Kemalist 

rejimin niteliği. Türk devriminin değerlendirilmesi.       

İNGİLİZCE-II (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Can / Cannot. Must / Have to / Don't Have to / Should. Object Pronouns / Imperative. Present 

Progressive. Present Progressive vs. Present Simple. The Weather / Describing People / 

Describing Places. Past Simple ed/question form. Past Simple Iregular Verbs; was, were. Past 

Simple Iregular Verbs; was, were. Comperative Adjectives. Plans for The Future. Plans for 

The Future. Predictions. First Conditional. 

BİYOKİMYA (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Biyokimyaya giriş. Karbonhidratlar. Lipidler. Protein, aminoasitler. Mineraller ve vitaminler. 

Karaciğerin biyokimyasal reaksiyonlarda rolü. Böbreğin biyokimyasal reaksiyonlarda rolü. 

Kan biyokimyası. Asit-baz dengesi. İdrar biyokimyası. Periton sıvısının biyokimyası. Genetik 

hastalıklar. 

STERİLİZASYON (Zorunlu) (2-0-2-4) 

Asepsi-antisepsi. Sterilizasyon ünitesinin özellikleri. Dezenfeksiyon. Sterilizatörler. Malzeme 

yıkama ve hazırlama üniteleri. Sterilizasyonda güvenlik testleri, ve dökümantasyon. Setlerin 

kodlanması ve dökümantasyonu. Cerrahi (metal) malzemenin hazırlanması ve sterilizasyonu. 

Plastik malzemenin sterilizasyonu. Steril malzemenin depolanması ve korunması. 



AMELİYATHANE UYGULAMALARI-I (Zorunlu) (2-6-5-8) 

Ameliyat odasında bulunması gereken ekipmanlar. Ameliyat salonunun ameliyata hazırlık 

çalışmalarını. Cerrahi setlerin özelliklerini, özel malzemeleri ve özel setleri. Cerrahi 

enstrümanları sınıflandırma ve örneklendirme. Cerrahi masa hazırlığına yardım etme. 

Hastanın ameliyata hazırlanma prosedürü. Yapılacak cerrahi işleme uygun olarak, hastaya 

verilecek pozisyonun önemi.  

SAĞLIK YÖNETİMİ (Seçmeli) (2-0-2-4) 

Çalışma Organizasyonu. Hasta Bilgilendirme Sistemi. Çalışma Ortamının Düzenlenmesi. 

Hasta görüntülerinin arşivlenmesi. Radyoloji bölümlerinde verilen hizmetleri izleme. Mesleki 

gelişim faaliyetleri. Mesleki görev ve sorumluluk bilinci.   

TEMEL MİKROBİYOLOJİ (Zorunlu) (2-2-3-4) 

Mikrobiyolojinin Tarihçesi. Sınıflandırılması. Bakteri Morfolojisi. Bakteri Fizyolojisi. 

Bakterinin Üreme Dönemleri. Bakteri Genetiği. Normal Flora Bakterileri. Kemoterapotik 

Maddeler. İmmunolojiye Giriş – Antijen. Antikor. İmmun Sistemin Yapısı Ve İmmun 

Sistemde Rol Alan Organlar. Laboratuvarda Tanı Yöntemleri. Sterilizasyon. Boyama 

Yöntemleri. Besiyeri Ve Kültür Çeşitleri. 

MESLEK ETİĞİ (Seçmeli) (2-0-2-2) 

Etik kavramları. Etik sistemleri. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler. Meslek etiği. 

Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları. Sosyal sorumluluk 

kavramı. Mesleki etik ilkeleri, uyulması gereken kurallar, iletişim ve etik uygulamaları, 

mesleki dayanışma, sağlık meslek grupları ve ilişkiler. 
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AMELİYATHANE UYGULAMALARI-II (Zorunlu) (2-6-5-8) 

Ameliyat odasında bulunması gereken ekipmanlar. Ameliyat salonunun ameliyata hazırlık 

çalışmalarını. Cerrahi setlerin özelliklerini, özel malzemeleri ve özel setleri. Cerrahi 

enstrümanları sınıflandırma ve örneklendirme. Cerrahi masa hazırlığına yardım etme. 

Hastanın ameliyata hazırlanma prosedürü. Yapılacak cerrahi işleme uygun olarak, hastaya 

verilecek pozisyonun önemi.  

 



CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-I (Zorunlu) (2-0-2-3) 

İnsizyonlar, sütur teknikleri, yara bakımı ve iyileşmesi. Ameliyat yöntemleri, genel 

postoperatif erken ve geç komplikasyonlar. Özefagus, mide, duedonum, fıtık ameliyatları. 

İnce barsak, kolon, rektum, anal kanal ameliyatları, stomalar. Karaciğer, pankreas, safra 

kesesi, dalak ameliyatları. Meme, tiroid ve paratiroid ameliyatları. Trakeotomi, kulak-burun-

boğaz ameliyatları. Plastik– rekonstrüktif ve estetik cerrahi. Kırık ve çıkıklar, el cerrahisi. 

Omurga hastalıkları, eklem hastalıkları. Koroner arter hastalıkları cerrahisi, kalp nakli kalp 

kapak hastalıkları cerrahisi, perikard hastalıklarının cerrahi tedavisi. Konjenital kalp 

hastalıkları cerrahisi. Venöz sistem hastalıklarında cerrahi girişimler. 

ANESTEZİ UYGULAMALARI-I (Zorunlu) (3-4-5-6) 

Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme. Genel anestezi öncesi malzeme ve hasta 

hazırlığı. Hasta pozisyonları. Monitörizasyonu. Anestezi indiksiyonu. Hava yolu açıklığı. 

Endotrakeal entübasyon. Alternatif hava yolu yöntemleri. Santral kateterizsyon. Genel 

anestezinin idamesi. Monitörörizasyon izlemi. Genel anestezi uygulamasını sonlandırma. 

Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar. 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI (Seçmeli) (4-4-6-8) 

Enfeksiyon oluşumu. Enfeksiyon belirti ve bulguları. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar. 

Kan yoluyla bulaşan hastalıklar. Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar. Cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar. Hastane enfeksiyonları. Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları. Dezenfeksiyon ve 

sterilizasyon. Kişisel korunma yöntemleri. İzolasyon yöntemleri. Hastane enfeksiyon kontrol 

komitesi. 

YERİNDE UYGULAMA-I (Zorunlu) (0-4-0-4) 

İlgili birimde staj uygulaması. 

MESLEKİ İNGİLİZCE-I (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Derse giriş ve tanıtım (Dersin amacı ve öğrenci sorumlulukları). Konuya giriş (Konunun 

tanımı, Tıbbi personelin görev ve sorumlulukları). Konu ile ilgili ana terimler. Konu ile ilgili 

makinelerin tanımlanması. Konu ile ilgili temel ekipmanların tanımlanması. Konu ile ilgili 

Görsel ve Okuma Aktiviteleri (Soru-Cevap; İnteraktif Dersler; Kompozisyon; Bulmaca vb 

aktiviteler ile desteklenecektir). 
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AMELİYATHANE UYGULAMALARI-III (Zorunlu) (2-8-6-9) 

Ameliyat odasında bulunması gereken ekipmanlar. Ameliyat salonunun ameliyata hazırlık 

çalışmalarını. Cerrahi setlerin özelliklerini, özel malzemeleri ve özel setleri. Cerrahi 

enstrümanları sınıflandırma ve örneklendirme. Cerrahi masa hazırlığına yardım etme. 

Hastanın ameliyata hazırlanma prosedürü. Yapılacak cerrahi işleme uygun olarak, hastaya 

verilecek pozisyonun önemi.  

CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-II (Zorunlu) (2-0-2-6) 

Kalp Damar Cerrahisi hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar. Akciğer, plevra hastalıkları, Göğüs 

Cerrahisi. Nöroşirurjikal ameliyatlar. Ortopedik hastalıklar ve cerrahisi. Erkek genital sistem 

ameliyatları. Kadınlarda ürolojik ameliyatlar. Jinekolojik ameliyatlar, Sezaryen. Çocuk 

Cerrahisinin özellikleri, ameliyathane hazırlığı. Yenidoğanın Cerrahi hastalıkları, transport ve 

Ameliyathane hazırlığı. Çocuklarda minimal invaziv girişimler. Çocuklarda Toraks 

ameliyatları. Çocukluk çağı tümörleri, cerrahi girişimler. Çocuklarda üregenital sistem 

cerrahisi. Ekstraoküler-İntraoküler Cerrahi, Kulak ameliyatları, Estetik amaçla yapılan cerrahi 

girişimler. 

ANESTEZİ UYGULAMALARI-II (Zorunlu) (3-4-5-6) 

Kardiopulmoner resüsitasyon. Epidural,sipinal, kaudal blok. Kombine spinal epidural anestezi 

uygulaması. Periferik bloklarda anestezi uygulaması. Rejyonel iv anestezi uygulaması. 

Monitörize hasta bakımı. Sedo analjezi uygulaması. Ameliyathane dışı anestezi uygulaması 

yapılacak ortamların standart donanımları. Radyolojik girişimlerde anestezi uygulaması. 

Endoskopik girişimlerde anestezi uygulaması. Ekt girişimlerinde anestezi uygulaması. 

Radyoterapi girişimlerinde anestezi uygulaması. Ağrı ünitelerinde hazırlık. Ağrı ünitelerinde 

girişimsel uygulamalar. 

İLK YARDIM (Seçmeli) (2-1-3-3) 

İlk yardım, acil tedavi, ilk yardımcı nedir?. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir?. İlk 

yardımcının özellikleri, olay yeri ve hastanın değerlendirilmesi. Temel yaşam desteği ve hayat 

kurtarma zinciri. İlk yardımın ABC si. Yapay solunum ve dış kalp masajı. Kanama ve 

kanamalarda ilk yardım uygulamaları. Şok ve şokta ilk yardım uygulamaları. Yara ve 

yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları. Yanık ve yanıklarda ilk yardım uygulamaları. 

Kırıklarda ilk yardım uygulamaları. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım 

uygulamaları. Zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları. Boğulmalarda ilk yardım 

uygulamaları. 

 



YERİNDE UYGULAMA-II (Zorunlu) (0-4-0-4) 

İlgili birimde staj uygulaması. 

MESLEKİ İNGİLİZCE-II (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Konu ile ilgili kelimeler. Konu ile ilgili Görsel ve Okuma Aktiviteleri (Soru-Cevap; İnteraktif 

Dersler; Kompozisyon; Bulmaca vb aktiviteler ile desteklenecektir). Video and reading 

activities of the Topic. Genel Değerlendirme ve tekrar. 


