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ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ (Zorunlu/seçmeli)  (2-0-2-4) OSAG301 
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) OSAG101 
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) OSAG105 
 
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) OSAG107 
 
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. 
 
 
 
TEMEL FİZİK (Zorunlu) (2-0-2-4) OSAG313 
 
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. 
 
 
 
 



 HİDROTERAPİ (Zorunlu) (2-0-2-4) FTR103 
 
Hidroterapi ile ilgili temel kavramlar, hidroterapi endikasyonları ve kontraendikasyonları, 
hidroterapi uygulama yöntemleri. Balneoterapinin tanımı, Balneoterapi yöntemleri. 
Termomineral su banyolarının etki mekanizmaları. Kaplıca suyunun özellikleri ve etkileri, içme 
sularının özellikleri ve etkileri. Kaplıca tedavisinin endikasyonları, kontrendikasyonları, 
komplikasyonlar. Türkiye'deki kaplıcalar ve özellikleri. İnternal uygulamalar, eksternal 
uygulamalar. Radonlu sular, Karbondioksitli sular, Kükürtlü sular, Sülfatlı sular, Bikarbonatlı 
sular. Peloidler ve uygulaması. Romatizmal hastalıklarda kaplıca tedavisi. Su içi egzersiz 
yöntemleri. 
 
 
LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ (Zorunlu/seçmeli)  (2-0-2-4) 
 
Temel anatomi terimleri. İskelet ve kas sistemi hakkında genel bilgi. Üst ekstremite ve alt 
ekstremite kasları ve kemikleri. Sırt kasları ve kemikleri. Kolumna vertebralis kas ve kemikleri. 
Baş boyun bölgesi kasları ve kemikleri. Toraks kasları ve kemikleri. Abdominal kaslar. El – 
ayak kasları ve kemikleri. Eklemlerin anatomik bilgisi.  
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FİZYOTERAPİ YÖNTEMLERİ (Zorunlu) (3-1-4-4) FTR102 
 
Giriş. Temel kavramların öğrenilmesi tanımların öğrenilmesi. Kullanılan tedavi yöntemlerinin 
öğrenilmesi. Sıcak uygulamalar ve soğuk uygulamaların öğrenilmesi Non-termal modaliteler ve 
elektrostimülasyon uygulamaları hakkında teorik bilgi ve uygulama, Non-Termal Modalitelerin 
ve Elektrostimülasyon ajanları. Tedavinin planlaması. Hasta değerlendirme, hastaya özel tedavi 
yaklaşımını uygulama. Teorik ve pratik bilgileri klinik ortamlara aktarabilme. 
 
 
KİNEZYOLOJİ VE MASAJ TEKNİKLERİ (Zorunlu) (2-2-3-5) FTR104 
 
Kinezyolojiye giriş. Kemik doku ve kemikler. Kas dokusu. Kollagen doku. Kıkırdak doku. 
Vertebra. Pelvis. Kalça eklemi. Diz eklemi. Ayak ve ayak bileği eklemi. Omuz eklemi. Dirsek 
eklemi. El ve el bileği eklemi.Masaja giriş. Genel bilgiler. Temel kavramlar. Kullanılan masaj 
tekniklelerinin tanımlanması.Masajın organizma üzerinde etkileri. Klasik masaj uygulamaları ve 
klasik masajda kullanılan manipülasyonlar. El masajı. Ön kol ve kol masajı. Ayak masajı. Bacak 
masajı. Sırt masajı. Bel masajı. Karın masajı. Yüz masajı. 
 
 
ORTEZ PROTEZ UYGULAMALARI (Zorunlu) (2-2-3-4) FTR106 
 
Ortezlere giriş, ortez öncesi ve sonrası değerlendirme prensipleri. Üst ekstremite ortezleri, spinal 
ortezler. Alt extremite ortezleri. Tabanlık ve korseler. Pediatrik hastada ortezleme. Protezlere 
giriş. Amputasyon nedenleri ve cerrahi yöntemleri. Ambulasyona yardımcı cihazlar. Alt 
ekstremite protezleri. Üst ekstremite protezleri. Lokomat tedavisi. Protez ile egzersiz eğitimi. 
 
 
 



BEDEN EĞİTİMİ VE EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ (Zorunlu/Seçmeli) (2-2-3-4) FTR108 
 
 
MESLEKİ YABANCI DİL (Zorunlu) (2-0-2-4) OSAG302 
 
Anestezi uygulamalarında kullanılan temel tanım ve terimler. Anestezi uygulamalarında 
iletişim. Anestezi teknikerliği (profession of anaesthesia technician) ile ilgili mesleki ingilizceyi 
kullanmak. Anestezi cihazı ve kullanımı (anaesthesia apparatus and the use) ile ilgili mesleki 
ingilizceyi kullanmak. 
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NÖROLOJİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ (Zorunlu) (2-1-3-5) FTR201 
 
Nörolojik hastaya yaklaşım, nörofizyolojik egzersizler. Denge bozukluklarında rehabilitasyon. 
Hemiplejik hastada fizik tedavi. Travmatik beyin yaralanmalarında fizik tedavi. Omurilik 
yaralanmalı hastada fizik tedavi. Nöromusküler hastalıklarda fizik tedavi. Periferik sinir 
yaralanmalarında fizik tedavi. Multiple Sklerozlu hastada fizik tedavi. Parkinsonlu hastada fizik 
tedavi. Spastisite ve fizik tedavi. Nörojenik mesane, bağırsak. Nörolojik hastalıklarda ortez ve 
yürümeye yardımcı cihazlar. Nörolojik rehabilitasyon kapsamında karşılaşılan komplikasyonlar. 
 
 
ÇOCUK HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ (Zorunlu) (2-1-3-6) FTR203 
 
Çocukta normal gelişim ve değerlendirilmesi. Riskli bebek kavramı ve gelişimin izlenmesi. 
Serebral palside nörogelişimsel tedavi. Serebral palside margeret rood tekniği. Serebral palside 
vojta metodu. Serebral palsi fizyoterapisinde yardımcı cihaz kullanımı. Pediatrik nöromüsküler 
hastalıklar ve rehabilitasyonu. Doğumsal brakiyal pleksus yaralanmaları ve fizyoterapisi. Nöral 
tüp defektinde fizyoterapi ve rehabilitasyon. Omurilik yaralanmalı çocukta fizyoterapi, 
rehabilitasyon ve cihazlama prensipleri. Romatizmal pediatrik hastalıklarda fizyoterapi ve 
rehabilitasyon. Pediatrik pulmoner hastalıklar ve fizyoterapisi. Pediatrik fizyoterapide kanıta 
dayalı çalışmalar. 
 
 
ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ (Zorunlu) (2-1-3-5) FTR205 
 
Romatolojik rehabilitasyona giriş, kavramlar ve multidisipliner yaklaşım. Romatolojik 
rehabilitasyonda değerlendirme. Romatolojik rehabilitasyonda tedavi yaklaşımları, 
biyopsikososyal model ve hasta eğitimi, ağrı yönetimi ve psikolojik desteğin rolü, eklem koruma 
ve yorgunluk yönetimi, ortez ve yardımcı cihazları rolü. İnflamatuar artritler, romatoid artrit. 
Seronegatif artritler, ankilozan spondilit, psöriatik artrit, reaktif artrit, behçet hastalığı. Pediatrik 
romatolojik hastalıklar. Osteoartrit ve osteoporoz. Fibromyalji sendromu ve yaygın ağrı 
sendromları. Konnektif doku hastalıkları, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, myozitler. 
Çeşitli durumlar, septik artrit, gut, sarkoidoz, diabetus mellitus, vaskülitler. 
 
 
 
 



 
 
ORTOPEDİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ (Zorunlu) (2-1-3-5) FTR207 
 
Ortopedinin tanımı. Genel kavramlar. Kırıklı hastaya yaklaşım ve kırık iyileşmesi. Kırıklı 
hastada fizyoterapi. Üst Ekstremite ortopedik hastalıklarında  fizyoterapi.  Alt  Ekstremite  
ortopedik hastalıklarında fizyoterapi. Kalça artroplastisinde fizyoterapi. Diz artroplastisinde 
fizyoterapi. Yara iyileşmesi. Ampute hastada fizyoterapi. Ortopedik hastalıklarda görülen 
komplikasyonlar ve fizyoterapi yaklaşımları. Skolyozda fizyoterapi. Bağ ve Menisküs 
Yaralanmaları. Sporda fizyoterapi. 
 
 
 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 
 
 
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts 
 
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(Zorunlu) (4-0-4-4) OTDL 202 
 
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.  
 

 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ(Zorunlu) (4-0-4-4) OATA 204 

 
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. 



 
 
İNGİLİZCE (Zorunlu) (4-0-4-4) OYDL206 
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 ) OSTJ 208 
 
İlgili birimde staj uygulaması. 

 
 
  BİTİRME PROJESİ (zorunlu ) (2-0-2-14)  OBPR 210 
 
 


