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ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ (Zorunlu/Seçmeli) (2-0-2-4) 

 

Üniversite kültürü dersi, öğrencilerimizin öğrenim hayatına dair kültür ve bilgi seviyelerinin artmasını, 

sanat, spor ve müzik vb. alanlarda farklı deneyimler elde etmelerini ve uzmanlık alanlarına dair 

katılacakları eğitim ve seminerler ile güncel tecrübeleri edinmeleri amacını taşır. İstanbul’un 

öğrencilere sunduğu sanat, spor, eğitim ve kültür unsurlarının tanınması ile şehrin ikliminin öğrenciye 

katkısını sağlanır. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin üniversite ye bağlı birimler ile iletişim yolları ve 

Üniversite yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

MİKROBİYOLOJİ (Zorunlu) (2-1-3-4) 

 

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. 

 

FARMAKOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-3) 

 

Kardiyotonik  glikozidler.  Antiaritmik  ilaçlar.  Antianginal  ilaçlar.  Adrenerjik  agonist  ve 

antagonist  ilaçlar.  Santral  sinir  sistemi  ilaçlar.  Otonom  sinir  sistemine  etki  eden  ilaçlar. 

Solunum sistemine etkili ilaçlar. Sindirim sistemine etkili ilaçlar. Endokrin sisteme etkili ilaçlar. 

Üriner sistem ilaçları. Hemolitik kemoterapotik ilaçlar. Diğer vücut sistemlerine etkili ilaçlar. 

 

TEMEL FİZİK (Zorunlu/Seçmeli) (2-0-2-4) 

 

Ölçme ve birim sistemleri. Skaler ve vektörel nicelik kavramları. Düzgün ivmeli hareket. Newton 

hareket yasaları. Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri. Dairesel hareket ve dinamiği. Dönme 

hareketlerinde dinamiğin temel yasası. İş, enerji, katı cisimler dengesi. Akışkanlar. Sıcaklık ve 

Termodinamik. Elektrik Alanları. Elektriksel Potansiyel. Doğru Akım Devreleri. 

 

HASTA BAKIM İLKELERİ (Zorunlu/Seçmeli) (2-0-2-4) 

 

Diyaliz hastalarında arteryal basınç ölçmek, solunum saymak, nabız saymak, hastanın derecesini almak, 

ve patojenlerini öğrenmek, hastaya İV, İM uygulayabilmek 
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BİYOKİMYA (Zorunlu) (2-1-3-4) 

 

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. 

 

NEFROLOJİ-I (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

Üriner sistemin işleyişi, semptomlar, hastalıklar, nefrolojiye giriş, nefrolojide anamnez alma, üriner 

system, nefrotik sendrom, su metabolizmasi ve elektrolitler, sekonder glomerüler hastalıklar, sağlıklı 

vücutta böbreğin rolü. Böbreklerin anatomi ve fizyolojisi, böbrek hastalıkları. Akut böbrek 

yetmezliği. Kronik böbrek yetmezliği (kby). Kby’de anemi. Kby’ de kalsiyum-fosfor ve kemik 

metabolizması 

 

 

DİYALİZ MAKİNALARININ KULLANIMI VE BAKIMI (Zorunlu) (0-4-2-5) 

 

Su  arıtma  sistemlerinin  önemi  ve  takibi.  Hasta  özelliklerine  ve  uygulanacak  tedavi yöntemlerine 

göre makinelerin seçimi. Hemodiyaliz tedavisinde kullanılan diyaliz makineleri tipleri. Hemodiyaliz 

makinelerinin bakımı. 

 

MESLEKİ YABANCI DİL (Zorunlu) (2-0-2-4) 

 

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). 

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. 

 

DÂHİLİ HASTALIKLAR BİLGİSİ (Zorunlu) (2-0-2-4) 

 

Vücudun sistemleri ve bu sistemleri ilgilendiren dâhili hastalıkların temel ve terminoloji bilgisi 

 

 



 

BESLENME İLKELERİ (Zorunlu/Seçmeli) (2-0-2-3) 

 

Tüketiciler için sağlıklı ve dengeli beslenme koşulları, büyüme ve gelişme ile beslenme ve sağlık 

ilişkileri, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık kavramları, hayvansal kökenli gıdaların beslenmedeki önemi, 

bileşimi, beslenme ilkeleri ve toplu beslenme teknikleri, beslenme ve sağlık-toplum ilişkisi, dengeli 

beslenme ilkeleri, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları, et (kırmızı et, beyaz et), süt, su ürünleri, 

yumurta ve balın bileşimi, besinlerin hazırlanması, saklanması, işlenmesi, yemek planlama, özel 

durumlarda beslenme. böbrek yetmezliğinde beslenme ilkeleri, diyaliz hastalarında beslenme programı
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ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE STERİLİZASYON  (Zorunlu) (2-1-3-5)   

 

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. 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. 

 

DİYALİZ UYGULAMALARI (Zorunlu) (2-8-6-12) 

 

Derslerde verilen bilgilerin dâhiliye ve hemodiyaliz servislerinde uygulamalı olarak işlenmesi. 

 

NEFROLOJİ-II (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

Kby’de kardiyovasküler sorunlar. Kby’de enfeksiyon hastalıkları. Renal replasman tedavileri. 

Hemodiyaliz. Hemodiyalizde görülen komplikasyonlar. Periton diyalizi. Periton diyalizinde görülen 

komplikasyonlar. Böbrek nakli. 

 

PARAZİTOLOJİ (Zorunlu/Seçmeli) (2-1-3-3) 

İnsan   parazitlerinin   canlıların   sınıflandırılmasındaki   yerleri.   Parazit   konak   ilişkileri, 

parasitozların   yayılış   coğrafyası,   parazitozların   epidemiyolojisi,   immünolojisi,   tanımı. 

 Parazitlerde  savaş.  Protozonların  genel  özellikleri.  Amipler  ve  parazitlikleri,  entamoeba 

histolytica, diğer amipler. Diğer amipler, PAME etkenleri. Dışkıda protozoonların aranması ve 

tanınması, E.Histolytica tanısı. Giardia intestinalis ve parazitliği. Trichomonas vaginalis ve parazitliği. 

G.intestinalis ve T.vaginalis tanısı. Kan kamçılıları ve parazitlikleri. İç organlar leyişmanyazı, deri 

leyişmanyazı. Kala-azar ve şark çıbanı tanısı. Trypanasomea türleri ve parazitlikleri immün sistemi 

baskılanmış kişilerde görülen paraziter hastalıklar. Trypanosoma tanısı, immün sistemi baskılanmış 

kişilerde görülen paraziter hastalıklar. Toxoplasma gondii ve parazitliği  ve tanısı.  Plasmodium  cinsi  

türleri ve sıtma, sıtmanın tanısı. Helmintlerin, nematodların genel özellikleri. Ascaris lumbricoides, 

strongyloides stercorelis. Askaryaz ve çengelli solucan tanısı. Enterobius vermicularis, Trichuris 

trichura ve diğer bazı nematodlar ve parazitlikleri, enterobiyaz ve trikuriyaz tanısı. Filaryalar ve 

parazitlikleri, filaryaz tanısı. Sestodların genel özellikleri, taenia türleri ve parazitlikleri, hymenolepis 

nana ve parazitliği, tenya ve hymenolepisin tanısı. Echinoococcus türleri ve kist hidatik, kist hidatiğin 



tanısı. Trematodların genel özellikleri, fasciloa hepatica, dicrocoelium dentriticum ve parazitlikleri, 

schistosoma  türleri  ve  parazitlikleri,  trematodların  tanısı.  Artropodların  genel  özellikleri, 

böceklerin   yapısı,   yaşayışı,   sınıflaması.   Sivrisinekler,   tatarcıklar,   miyaz   sinekleri   ve 

parazitlikleri, sineklerin tanısı. Bitler, pireler, tahta kuruları parazitlikleri ve tanıları. Akarlar ve genel 

özellikleri, tanısı. Keneler ve uyuz etkenleri ve parazitlikleri. 
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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

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. 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. 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

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. 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. 

 

 

 İNGİLİZCE (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

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. 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. 

 

STAJ (Zorunlu) (0- 30 iş günü-0-4) 

 

İlgili birimde staj uygulaması. 

 

BİTİRME PROJESİ (Zorunlu) (2-0-2-10) 

Öğrencilerin önceki derslerde öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak, alanlarında araştırma 

yapması,deneysel çalışmaları yürütmesi,inceleme ve analiz yapması, çalışmaları raporlaması ve 

sunması ve araştırma ile ilgili verileri istatistiksel yöntermlerle değerlendirebilme, istatistiksel sonuçları 

yorumlayabilme, tamamlanan projeyi rapor halinde sunabilme 

	

 

 


