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ANATOMİ (Zorunlu)(2-0-2-5) OSAG303 

Anatomiye giriş, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi , Kas sistemi, Kan ve sıvı-
elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar , Üst ve alt solunum yolu 
anatomik yapıları , Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları , 
Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları , Hipofiz bezi ve diğer endokrin 
sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları , 
Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları. 

 

FİZYOLOJİ(Zorunlu) (2-0-2-5) OSAG305 

Fizyolojiye giriş, Hücrenin görevlerini, Solunum mekaniğini ,Kanda oksijen ve 
karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları , Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve 
fonksiyonları, Kalbin fonksiyonları , Kan ve lenf dolaşımı , Kan ve sıvı- elektrolitler , Santral 
sinir sistemi , Periferik sistemi, Endokrin system , Boşaltım sistemi fizyolojisi, Sindirim 
sistemi , Duyu organları. 

 

TIBBİ TERMİNOLOJİ(Zorunlu) (2-0-2-3) OSAG307 

Tıbbi Terminolojiye giriş , Üriner sisteme ilişkin Tıbbı terimler,  Solunum sistemine İlişkin 
Tıbbi Terimler , Sinir sistemine ilişkin Tıbbi terimler , Sindirim sistemine ilişkin Tıbbi 
terimler , Kulak Burun Boğaz Terminolojisi , Kardiovascüler sistem Terminolojisi , Kan 
yapıcı organlara ilişkin Tıbbi Terimler, 

Hareket  Sistemi Terminolojisi ,   Göze İlişkin Tıbbi Terimler ,Genital Sisteme İlişkin Tıbbi 
Terimler, Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler , Boşaltım Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 
, Üreme Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler. 

 

TEMEL FİZİK (Zorunlu) (2-0-2-5) OSAG313 

Ölçme ve boyut analizi, birimler sistemleri, Skaler ve  Vektörler nicelik kavramları, Tek 
boyutta hareket , Yol, hız, ivme ve hareket denklemleri , İki boyutta hareket , Eğik atış , 
Newton Hareket Kanunları, kütle, ağırlık. , Sürtünmeli ve sürtünmesiz hareket, Dairesel 



hareket , İş ve Kinetik enerji  , İş-kinetik enerji teoremi ve Güç , Enerji korunumu ,İş-Enerji 
teoremi. 

 

 

 

İŞİTMEVE KONUŞMA ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ (Zorunlu) (3-0-3-5) ODYM101   

Kulak Anatomisi ,Dış Kulak ,Orta Kulak ,İç Kulak ,İşitme Fizyolojisi,İnspirasyon ve 
ekspirasyon anatomisi ,  Konuşmanın algılanmasını aşamaları, anatomik yapılar , Konuşma 
Fizyolojisi ,  Çocukta normal konuşma gelişimi, işitme kaybı ile konuşma gelişimi arasındaki 
ilişki,Konuşma engelinin tanımı ve sınıflandırılması, Artikülasyon ve rezanasyon anatomisi, 
Konuşma engel nedenleri engeli önleme erken tanı. Konuşma engelli bireyın eğitimi , Kayıpla 
konuşma gelişimi , İşitme azlığı olan bireylerde konuşma bozukluğu oluşması ve 
sınıflandırılması. 

 

ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ (Zorunlu/Seçmeli) (2-0-2-4) OSAG301 

Üniversite Kültürü nedir, üniversitedeki akademik birimler ve iletişim yolları , Üniversite 
Yönetmelikleri  ,Sosyal Sorumluluk Projesi, Sosyal Sorumluluk Projesi, Sanat, spor ve kültür 
etkinlikleri. 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (Seçmeli) (2-0-2-3) SEC505 

Araştırmada temel kavramlar, Araştırmanın gereği ve önemi, Konularını Seçme , Kaynak 
Araştırması Yapma , Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme , Araştırma Sonuçlarını Rapor 
Hâline Dönüştürme , Sunuma Hazırlık Yapma , Sunumu Yapma. 

 

OBJEKTİF TEST YÖNTEMLERİ(Zorunlu) (3-2-6-10) ODYM201 

Orta kulak anatomi ve orta kulak fizyolojisi, Çocuk hastaya yaklaşım, Elektroakustik 
impedansmetre ve ölçüm prensipleri, Multi frekans timpanometri , Elektrofizyoloji, Koklea , 
Beyin sapı ve kortikal cevapların tanıtılması, Evoked potansiyellerin ölçüm prensipleri, 
Nörootolojiye giriş , Çocuklarda meydana gelen işitme kayıplarının etiyolojik dağılımları, 
Değişik patojilerin ayırıcı tanı testlerinin yapılması, SAL, Tone Decay testi, SISI,ABLB, 
Bekeys ve Recruitment testleri, Fonksiyonel , psikojenik işitme kayıpların ayırt edilmesinde 
uygulanan test yöntemleri , Speech (konuşma) odyometrisi,Cihazların tanıtımı ve 
kullanımları,Türkiyede işitme taramaları, Teknolojik gelişmelerin ve literatürün izlenmesi. 

 

VESTİBÜLER SİSTEM TEST YÖNTEMLERİ (Zorunlu) (2-1-3-5) ODYM 203 

Periferik vestibüler sistem anatomisi , Periferik vestibüler sistem fizyolojisi , Denge 
fizyolojisi , Vestibüler muayenede fizik muayene yöntemleri ,Nistogmus muayenesi , 



Romlerg , Past pointing testi , Yürüme , Hall – Pike testi, İşaret testi ,Bitarmal kalorik test, 
VNG testi, Rotasyon testi ,Galvanik test , ENG , Vestibüler rehabilattasyon – Manevraları, 
Vestibüler hastalıklarda işitme muayenesi. 

 

ÇOCUK ODYOLOJİK TEST YÖNTEMLERİ (Zorunlu) (2-1-3-5) ODYM 205 

Konuşma ve dil gelişimi,İşitme kaybı ve konuşma gelişimi arasındaki ilişki ve erken tanının 
önemi , Çocuk hastaya yaklaşım , Çocuk işitme kayıpları, Sendromik işitme kayıpları, işitme 
taraması ve önemi , Çocuklarda davranım odyometrisi, test ortamı ve uygulama, görsel 
şartlandırma ve oyun odyometrisi(serbest alan), Saf ses odyometri , Koopere olamamış küçük 
yaştaki çocuklarda odyolojik testler ,Çocuklarda gecikmiş konuşma, Atipik çocuk tanımı 
,Atipik çocuklarda odyolojik yaklaşım,Serebral paralizi çocuklar, Epilepsili çocuklar tanımı 
ve uygun odyolojık testler, Zihinsel özürlü çocuklar,Öğrenme güçlüğü çeken 
çocuklar,Serebral paralizili çocuklar tanımı ve uygun odyolojık testler , Çocuklarda işitme 
kaybı yaratan nedenler,İşitme kayıplı çocuklarda erken tanı ve önemi, Çocuklarda işitme 
kaybında uygulanan subjektif test yöntemleri, Çocuklarda işitme kaybında uygulanan objektif 
test yöntemleri, Çocuklarda işitme cihazı uygulaması, Çocuklarda koklear implant uygulaması 
,İşitme kayıplı çocuklarda ailenin bilgilendirilmesi 

 

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIK BİLGİSİ (Zorunlu) (2-0-2-3) ODYM 207 

Kulak anatomi ve fizyolojisi, Otolojik semiyoloji, Dış kulak ve orta kulak hastalıklar ,Majör 
nörolojik bozuklukluklar , Otoskleroz, ototoksisite, Gürültüye bağlı ve ani işitme kayıpları , 
Kulak travmaları, Presbiakuzi , İşitme cihazı endikasyonları , Vertigo ayırıcı tanı ,Meniere 
hastalığı , Vestibüler nörinit, Bening paroksismal pozisyonal vertigo , Akustik nörinom, 
Fasiyal paralizi , Ortak rinolojik patolojiler , Ortak İşitsel Bozukluklar, Odyolojik Aciller. 

 

İŞARET DİLİ  (Zorunlu/ SEÇMELİ) (2-0-2-3) ODYM208 

Temel Kavramlar , Sağır Kültürü ve İşaret Dili, Parmak Alfabesi, İşaret Dili Kullanarak 
Tanışma , Konuşma Sözcüleri, Aile ve Çevresi, Vücudumuz ve Sağlık , Duygular, Zaman ve 
Dilimleri, Okul ve Eğitim, Taşıtlar ve Trafik, Sayılar işaret, Meslekler , Renkler, Müzik ve 
Müzik Aletleri, Spor ve Spor Kulüpleri ve Bitkiler ve Hayvanlar , Yönler- Hava ve Coğrafya, 
Sıfatlar ve İsimler , Zıt Anlamlılar, Fiiller , Türkiye’nin İlleri , İstanbul’un İlçeleri, Devletler, 
Günlük Konuşma ve Soru Cümleleri. 

 

SAĞLIK HUKUKU (Seçmeli) (2-0-2-3) SEC503 

Temel hukuk kavramları, Hasta hakları, Sağlık personeli hakları ,Aydınlatılmış onam , 
Belgelendirme ve sigorta sistemleri ,Belgelendirme ve sigorta sistemlerİ, Cezai, hukuki ve 
mesleki sorumluluklar 10 Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk şartları, Yanlış tıbbi 
uygulamaların hukuki sonuçları ,Tıp ceza hukuku. 

MESLEK ETİĞİ (Seçmeli) (2-0-2-3) SEC502 



Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, 
Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek , Mesleki 
yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal 
sorumluluk kavramını incelemek. 

 

MATEMATİK (Seçmeli) (2-0-2-3) SEC501 

Doğal Sayılar, Bölünebilme Kuralları, Doğal Sayılarla İlgili Problemler,Ekok, Ebob 
Problemleri , Tam Sayılar, Tam Sayılar Modüler Aritmetik,Rasyonel Sayılarda Dört İşlem, 
Devirli Ondalık Sayılar Mutlak değer ve Üslü sayılar,Binom Açılımı, Çarpanlara, Birinci 
Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler,Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler, 
Sayı, yaş problemleri, İşci-Havuz problemlerı, Faiz, Komisyon ve İskonto 
Hesaplamaları,Karışık problemler. 

 

İLETİŞİM (Seçmeli) (2-1-3-3) TDS108 

İletişimin Tanımı-Kapsamı-Amacı ve İletişim İle İlgili Temel Kavramlar, İletişim Süreci ve 
Öğeleri, İletişimin Önemi-Etkin İletişim Kavramı ve Koşulları, İletişimde Algılama ve 
Değerlendirme 5 İletişim Türleri ve Sözlü İletişim Kavramı, İletişim Türleri ve Yazılı İletişim 
Kavramı ve Türleri , İletişim Türleri ve Beden Dilinin İletişimdeki Rolü ve Önemi , Biçimsel 
Olmayan İletişim ve Kişiler arası İletişim Kavramı ,Biçimsel İletişim ve Örgütsel İletişim 
Yöntemleri ,Sağlık Sektöründe İletişimin Yeri ve Önemi , İşitmek ve Dinlemek, Dinleme 
Türleri ve Geri Bildirim Süreci , İletişim Engelleri ve Aşılması, Empati Kavramı ve Empatik 
Yaklaşım. 

 

 

 

 

 

 

                2017-2018 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ  

 

Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts 

 

İŞİTME VE ÖLÇME(Zorunlu) (2-2-4-6) ODYM 102 

Kulak anatomisi Kulak anatomisi , Ses ve işitme fizyolojisi, Odyometriye giriş, Odyoloji ile 
ilgili terim ve kavramlar, Odyometrik değerlendirmede kullanılan testler, Akumetrik testler 
Diapozon testleri, Subjektif Odyolojik Değerlendirme (Havayolu ile ölçüm, kemik yolu ile 
ölçüm – saf ses odyometrisi) (Maskeleme), Timpanometrik Değerendirme , Normal işitmenin 



tanımı Işitme kaybı nedenleri (etiyoloji), İletim tip işitme, senserinöral tip işitme kayıpları 
tanım ve nedenleri , Mikst tip işitme kaybı, fonksiyonel tip işitme kaybı, santral tip işitme 
kaybı tanım ve nedenleri , Odyometri sonuç değernlendirmesi Timpanometrik Değerendirme 
(Refleks Testleri), Timpanometrik Değerendirme (ETF Testi), Konuşma Odyometrisi, Görsel 
Şartlandırma ve Serbest Alan Testi , Supraliminer Testler (ABLB, SISI) , Otoakustik Emisyon 
Testleri, ABR, ABR'de maskeleme, orta ve geç Latans cevapları. 

 

İŞİTME CİHAZLARI (Zorunlu) (2-1-3-5) ODYM 104 

İşitme cihazı tanımı ve tarihçesi , İşitme cihazlarının teknik özellikleri, İşitme cihazları türleri 
ve bölümlerinin işlevleri, İşitme cihazı kalıp özellikleri ve bakımı , Kulak kalıbı yapım 
teknikleri. Kulak kalıplarını kalite ve hijyen bakımından kontrol. Akustik uyarılı işitme 
cihazları ( Tanım, özellikler, endikasyonlar ve uygulama),Farklı kazanç yöntemleri, Kazanç, 
frekans tepkisi, Maksimum çıktı, çıktının sınırlandırılması, ton-kontrol, Elektriksel uyarılı 
işitme cihazları, İşitme cihazlarının kişisel montajı,CROS, BICROS ve diğer klasik olmayan 
işitme cihazları, İşitme cihazı endikasyonları, İşitme cihazlarında arıza saptama, İşitmeye 
yardımcı sistemler, Çocuklarda işitme cihazı uygulamaları, Cihaz kullanan kişilere öneriler, 
İşitme cihazlarının gündelik rutin kontrolleri. 

MESLEKİ YABANCI DİL (Zorunlu) (2-0-2-4) OSAG302 

Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin 
güncelleştirilerek tekrarı Sözlü anlatım, İnsan vücudu, İnsan sistemleri Sözlü anlatım , Sağlık 
ve hastalıklar, Mesleki Terim Sözlü anlatım , Kavram ve Terminoloji. 

 

SES FİZİĞİ VE AKUSTİK PRENSİPLER (Zorunlu) (2-1-3-6) ODM106 

Dalga Hareketi ,Periyodik Dalgalar , Ses Dalgalarının Periyodik Özellikleri, , Ses fiziği , Ses 
şiddet düzeyinin ölçülmesi ve birimleri, Ses Dalgalarının Periyodik Özellikleri ile ilgili temel 
kavramlar,Ses basınç düzeyi , Akustik empedans, Rezonans, Doppler Etkisi 11 Dış kulakta ve 
iç kulakta sesin iletimi, Görüntüleme yönteminin fiziksel temelleri, Akustik Prensipler, Ölçü 
aletleri ve insan kulağı arasındaki kalibrasyon prensipleri, Odyometrik incelemelerde 
kullanılan sessiz odaların akustik yapısı. 

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (Zorunlu) (4-0-4-4) OATA204 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve o dönemi ilgilendiren 
kavramların tanımı (İnkılap, İhtilal, Islahat,Tekamül, Batılılaşma vs. gibi ), Osmanlı 
İmparatorluğunun yıkılış nedenleri ve yıkılışının nedenlerinin açıklanması. Osmanlı 
imparatorluğunda devletin yıkılmaması için yapılan yenileşme hareketleri ve izahı, Osmanlı 
İmparatorluğunda demokratikleşme ve cumhuriye giden yol (Senedi İttifak, Tanzimat 
Fermanı, Islahat Fermanı 1.ve II Meşrutiyet hareketleri). Osmanlı İmparatorluğunda meydan 
gelen düşünce akınları ve izahı (Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık), Osmanlı 



tarihinde azınlıkların faaliyetleri özelliklede Ermeni meselesinin ortaya çıkışının ve bu güne 
olan yansımaları, Birinci Dünya savaşının çıkış nedenleri ve Osmanlı Devletinin savaşa 
katılışı , İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın tepkisi , Mustafa 
Kemal Paşa nın Samsun a çıkması düşüncesinin uygulamaya başlaması ordu ve mülki idere 
ile temas kurması. Milli mücadele için atılan ilk adımlar:Amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas 
Kongreleri ve bu kongrelerin milli mücadele içindeki yeri ve önemi, Kuvayi Milliye ve 
Misakı Milli teşkilatlarının kurulmaları ve meydane gelen siyasi gelişmeler. TBMM açılması 
ve istklal savaşı yönetimini eline alması  Mondros ateşkes anlaşması hükümlerinin 
uygulanması ve Türkiye ye yönelik tehditler açısından değerlendirilmesi Milli mücadele de 
TBMM karşı meydana gelen isyanlar (1 ve II. Bozkır Zeynelabidin İsyanları, Yozgat 
İsyanları, Bolu ve Düzce isyanları ve diğerleri). 

İNGİLİZCE(Zorunlu) (4-0-4-4) OYDL206 

Greeting People and Introducing Yourself; To be – Adjectives  , Talking About Family; To 
Have, This/That, These/Those , Occupations; Subject Pronouns- Possessive Adjectives , 
Countries, Nationalities, English Alphabet and Numbers; There is -There are , Daily routines; 
Simple Present Tense, Adverbs of Frequency , Describing People and Parts of the body; 
Present Progressive , Definite and Indefinite Articles; A-an-the- no article, Food and Drinks, 
Giving Recipes; Countable and Uncountable Nouns , Expressions of Quantity; Some-any, 
how muchhow many Quantifiers; a few, a little, a lot of, much, many, some ,any Giving 
Recipes,Past Simple Form of Verb To be; Was-Were , Past Simple with Regular Verbs and 
Irregular Verbs , Exercises on habits in the Past Simple. 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Zorunlu) (4-0-4-4) OTDL 202 

Dilin tanımı ve Dünya dilleri(Dil felsefe tarihi, dil felsefesi,anlam,ideal dil felsefesi, normal 
dil felsefesi, gönderge, anlam, içerik-kapsam, metafor), Türk dilinin tarih igelişimi ,Yazım 
kuralları, Noktalama işsaretleri, Ses bilgisi ve özellikleri , Anlatım bozuklukları, İletişim 
araçlarında karşılaşılan anlatım bozuklukları , Kelimede yapı (kökler ve ekler) ,Kelime 
grupları, Cümlenin öğeleri, Cümlede anlam, Paragraf , Paragrafta anlatım biçimleri , Sunum 
teknikleri. 

 

  STAJ  (zorunlu) (0-30 iş günü-0-4 ) OSTJ 208 
 
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 



 


