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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)  

Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar. 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) (2-0-2-4)  

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, tarihi, terminolojideki terimlerdeki yazma ve okuma kuralları. Terimlerin 

yapılarının incelenmesi ve anlamları. İnsan anatomisindeki özellikler,  anatomiye ait terimler. 

Solunum sistemi ve hastalıklarına ilişkin terimler. Hareket Sistemi ve hastalıklarına ilişkin terimler. 

Kardiyovasküler sistem ve hastalıklarına ilişkin terimler,  Kan ve kan yapıcı organlara, hastalıklarına 

ilişkin terimler. Sindirim sistemi ve hastalıklarına ilişkin terimler. Endokrin sistem ve hastalıklarına ve 

ilişkin terimler. Ürogenital sistem ve hastalıklarına ilişkin terimler. Göz anatomisi ve hastalıklarına 



ilişkin terimler. Kulak ve burun anatomisi ve hastalıklarına ilişkin terimler. Deri anatomisi ve 

hastalıklarına ilişkin terimler. Enfeksiyon hastalıklarına ilişkin terimler, laboratuvar tetkiklerine ve 

radyolojiye ait terimler ve tıp biliminde sık karşılaşılan terimler. 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Zorunlu/Seçmeli) (2-2-3-4)  

Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde Bilgisayar temel donanım parçaları ve çevre birimleri ve 

işleyiş sistemleri, Bilgisayar işletim sistemleri, Windows, Macintosh ve açık kaynak işletim sistemleri 

arasındaki farklar, Ofis programları Word yazım kuralları tablolama, etiket ve mektup sihirbazı, köprü 

ve link oluşturma, Excel temel hücre özellikleri, formül satırı ve kullanımı, formül oluşturma, eğer, 

bağdeğer, değersay, min, max değerleri bulma vb. komutların kullanımı, tabloların grafiklerinin 

oluşturulması ve grafik düzenleme, Microsoft powerpoint sunum hazırlama, sunum içerikleri 

düzenleme, internet kullanımı, dosya sıkıştırma, mail yönetimi, mail açma ekli dosya gönderme mail 

grubu oluşturma, antivirüs programları,  bilgisayarda kişisel dosyaları arşivleme. 

  

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ARŞİV BİLGİSİ-I (Zorunlu) (2-0-2-4)  

Tıbbi Dokümantasyona Giriş. Tıbbi Kayıt ve Dokümanların Tarihçesi–1900 öncesi. Tıbbi 

Dokümantasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar. Tıbbi Dokümanların Önemi ve 

Dokümantasyonda Kalite. Tıbbi Doküman Çeşitleri ve Tıbbi Dokümanların Taşıması Gereken 

Özellikler. Bilgi ve Belge Yönetim Sistemleri. Belge Saklama Süreleri ve İmha Yöntemleri. Dosya 

Saklamanın Önemi. Dosyalama Yöntemleri. Tıbbi Dokümanların Yasal Durumu. Hasta Dosyalarının 

Gizliliği ve Kullanım Alanları. Hastanelerde Kullanılan İndeksler ve Diğer Veri Araçları. Hasta 

Dosyaları, Hasta Dosyalarının Önemi Hasta Dosyalarının Standardizasyonu. Hasta Dosyalarının 

Düzenlenmesi. Hasta Dosyalarını Oluşturan Formlar, Hasta Dosyalarının Analizi, Sağlık 

Kurumlarında Hasta Dosyası İçerisinde Bulunması Gereken Formlar 

 

GENEL İŞLETME (Zorunlu) (2-0-2-4)  

Temel işletme bilgileri, işletme çevreleri, işletme çeşitleri, işletme kuruluş aşamaları, işletme biliminin 

temel ilkeleri, işletme fonksiyonları (yönetim, üretim, pazarlama, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve 

muhasebe kavramları). 
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TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ARŞİV BİLGİSİ-II (Zorunlu) (2-0-2-4)  

Arşiv ve arşivcilik kavramı, arşivciliğin tarihsel gelişimi, arşivlerin türleri, elektronik hasta kayıtları, 

tıbbi arşivin özellikleri, arşivin işleyişine ilişkin genel prensipler, arşiv komitesinin görev ve 



sorumlulukları, arşivlerin hukuki boyutları ve hasta dosyalarının gizliliği, arşiv mevzuatı gibi konular 

üzerinde durulacaktır. 

 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK-I (Zorunlu) (2-0-2-4)  

Yönetim ve büro yönetimi kavramları; büro yönetiminin amacı ve fonksiyonları; büro yönetiminde 

planlama, büro yönetiminde örgütleme ve örgütleme ilkeleri, büro yönetiminde yöneltme kavramı, 

bürolarda koordinasyon, büro yönetiminde kontrol, kontrol türleri ve teknikleri, hareket ve zaman 

etüdü; bürolarda iş güvenliği ve iş güvenliğinin sağlanması.  

 

KLAVYE TEKNİKLERİ-I (Zorunlu) (4-2-5-6)  

Q Klavyeyi tanıtma,  klavye tuşlarının görevleri ve parmakların yerleştirilmesi, temel sıra. Test yazma 

kuralları ve test yazma. Test yazma ve net sözcük hesaplama. Hotkey programı kullanılarak dakikada 

karakter ve sözcük sayısı  yazma hızı test etme. Parmakların sayılar sırasına yerleştirilmesi. 

Parmakların sayılar ve harfler arasında gezdirilmesi. Büyük küçük harf arası geçişlerin yapılması hız 

çalışmalarının düzenli yapılması. 

 

SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON (Zorunlu) (2-0-2-3)  

Temel yönetim kavramları. Hastane yönetiminde temel kavramlar. Hastane hizmet birimlerine ilişkin 

kavramlar. Hastane yönetimi açısından önemli olan diğer kavramlar. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, 

Sınıflandırılması ve Fonksiyonları. Sağlık Sistemi ve Dış Çevre İle İlişkiler. Türkiye’de Hastane 

Organizasyonu. Üniversite hastanelerinin organizasyonu. Özel Hastanelerde organizasyon. Türkiye’de 

Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi. Hastane organizasyon şeması, komiteler ve görevleri, tıbbi 

fonskiyonlar, sağlık kurumlarında çalışan personelin görev ve yetkileri. 

 

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

Human body and systems. Health personel. Health and illness. Sampling. Laboratory safety and 

security. Laboratory accidents. First aid. Chemical data sheet. Chemical weighing. Conversation on 

the telephone. Basic biochemical terminology. Sample admitting procedures. Blood sampling. Urine 

sampling. Body fluid sampling. Terminology of Spectrofotometer. Test Terminology of HPLC. 

Terminology of Centrifuges. Terminology of Autoanalyzer. Conversation in the Biochemistry 

Department. Sample sending and receiving.  
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HASTALIKLARIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI (Zorunlu) (2-2-3-4)  



Sınıflandırma Sistemleri. Sınıflandırma Sistemlerinin Amacı ve Faydaları. ICD Sınıflandırma 

Sistemleri Tanıtımı. ICD-10 sistemi ve temel özellikleri. Hastalıkların kodlanması Tanımı ve 

Gerekliliği. Hastalıkların ve Ameliyatların Uluslararası Sınıflandırması. ICD-10‘un Bölümleri 

Kodlama kuralları ve standartları.  

 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK-II (Zorunlu) (2-0-2-4)  

Sekreterliğin tanımı ve sekreterlik çeşitleri. Sekreterin görev ve sorumlulukları. Tıbbi sekreterin 

tanımı, görevleri ve sorumlulukları. Tıbbi sekreterin sağlık ekibi içindeki yeri ve diğer sekreterlik 

çeşitlerinden farklılıkları. Tıbbi sekreterin sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları ile olan ilişkisi. 

Sekreterin toplantı düzenlemede görevleri ve toplantı çeşitleri. Güzel konuşma ve etkili konuşma 

yöntemleri. İletişim. Sekreterlikte masa üstü verimliliği. Büro makineleri, büro araç ve gereçleri. İş 

basitleştirme yöntemleri ve bürolarda verimlilik. Sekreterlik hizmetlerinde randevu alma ve konukları 

karşılama. Telefonla iletişim. Yüz yüze iletişim; Yönetici / sekreter iletişimi ve geliştirilmesi;  Seyahat 

organizasyonları.  

 

HASTANE OTOMASYON SİSTEMLERİ (Zorunlu) (2-2-3-6)  

Hastane Bilgi Sistemleri; amaçlar, faydalar. Hasta Kabul İşlemleri; Hasta Kayıt; Yeni Hasta, 

Konsültasyon, Sonuç, Muayene, Yatış İşlemleri, İstem Kabul. Vezne İşlemleri; Tahsilat İşlemleri. 

Poliklinik Hizmetleri; Ayaklı Hasta İşlemleri, Reçete, Poliklinik Hizmetleri İstem Girişleri; Tanı ve 

Tedavi İşlemleri. Raporlar; Ameliyat Raporu, İlaç Raporu, Epikriz, Hasta Raporu, İstirahat Raporu, 

Adli rapor, Ölüm Raporu. Yeni Doğan. Taburcu ve Sevk İşlemleri. İdari Kayıtlar, Ayniyat İşlemleri. 

 

KLAVYE TEKNİKLERİ-II (Zorunlu) (4-2-5-6)  

Parmakların temel sıradan sayılar sırasına götürülüp, geri getirilmesi. Parantez açma -(- ve parantez 

kapama -)- işaretlerinin öğretimi. Çift tırnak -“- ve tek tırnak - ‘- işaretlerinin öğretimi. Ünlem işareti -

!-  ve yüzde -%- işaretinin öğretimi.  Alt karakterlerin kullanımı, Eşittir (=) ve x, q , w tuşlarının 

öğretimi. Rapor yazma, Manüskri yazma, Mektup yazma, Antet hazırlama, Tablo oluşturma. Tez 

yazım kurallarına uygun proje yazma, Hız Çalışmalarının yapılması. 

 

SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (Zorunlu/Seçmeli) (2-0-2-4)  

Kalite, hizmet kalitesi, sağlık hizmetlerinde kalite, toplam kalite yönetimi, toplam kalite yönetimi 

ilkeleri, sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirmede kullanılan teknikler, akreditasyon ve standardizasyon, 

Sağlık Bakanlığı kalite standartları 
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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 tarihi 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)  

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)  

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 0-8) 

 

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 

 

 


