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MÜFREDAT 
 

 
Tüm Dersleri İçeren Müfredat 
Programdaki öğrencilerin alacağı yarıyıla göre derslerin sırasını listeleyerek tabloyu doldurun.  
Ders kategorisini doldurmak için aşağıdaki kısaltmaları kullanın: ÜT = Üniversite Temel; FYT = Fakülte/Yüksekokul Temel; AT = 
Alan Temel; AS = Alan Seçmeli; FYS = Fakülte/ Yüksekokul Seçmeli; ÜS = Üniversite Seçmeli; SS = Serbest Seçmeli. 

YIL 1 

GÜZ 

Dönem Ders kodu Tam Ders Adı 
Dersin 

kategorisi 

Kredi 

Önkoşul 
AKTS 
kredisi Ders Etüt 

Lab / 
Uygu. 

Toplam 

1 TUOG101 TÜRK DİLİ-I ÜT 2 0 0 2  3 

1 TARH101 
ATATÜRK İLKELERİ VE 

İNKILAP TARİHİ-I 
ÜT 2 0 0 2  3 

1 INGL101 İNGİLİZCE-I ÜT 3 0 0 3  4 

1 ANTM101 ANATOMİ-I FYT 3 0 2 4  6 

1 FIZY103 FİZYOLOJİ-I FYT 3 0 0 3  4 

1 FIZK101 FİZİK FYT 2 0 0 2  3 

1 FTRE101 
FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYONA GİRİŞ VE 
ETİK 

AT 2 0 0 2  3 

1 SABL107 İLK YARDIM FYT 3 0 0 3  4 

1  Toplam 8 ders TOPLAM: 20 0 2 21  30 

 

BAHAR 

2 TUOG102 TÜRK DİLİ-II ÜT 2 0 0 2  3 

2 TARH102 
ATATÜRK İLKELERİ VE 

İNKILAP TARİHİ-II 
ÜT 2 0 0 2  3 

Program Fizyoterapi Ön Lisans 

Öğretim Dili Türkçe 



2 INGL102 İNGİLİZCE-II ÜT 3 0 0 3 INGL101 4 

2 BILT100 
TEMEL BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ 
ÜT 2 0 2 3  5 

2 ANTM102 ANATOMİ-II FYT 3 0 0 3  5 

2 FIZY104 FİZYOLOJİ-II FYT 3 0 0 3  5 

2 FTRE102 ISI-IŞIK VE HİDROTERAPİ AT 1 0 2 2  3 

2 FTRE106 NORMAL MOTOR GELİŞİM AT 2 0 0 2  2 

2  Toplam 8 ders TOPLAM: 18 0 4 20  30 

 

YIL 2 

GÜZ 

3 FTRE200 YAZ STAJI AT 0 0 0 0  4 

3 FTRE203 
FİZİKSEL MODALİTELER VE 

ELEKTROTERAPİ-I 
AT 2 0 2 3  6 

3 FTRE205 
FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 
AT 2 0 3 3 ANTM 101 4 

3 FTRE207 
KİNEZYOLOJİ VE 

BİYOMEKANİK 
AT 3 0 1 3  4 

3 FZTEXX1 
ALAN SEÇMELİ 

 
FYS 3 0 0 3  4 

3 FZTEXX2 
ALAN SEÇMELİ 

 
FYS 3 0 0 3  4 

3 UNISXX1 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 

 
ÜS 3 0 0 3  4 

3  Toplam 6 ders TOPLAM: 16 0 6 18  30 

 

BAHAR 

4 FZTE202 
FİZİKSEL MODALİTELER VE 

ELEKTROTERAPİ-II 
AT 2 0 2 3 FZTE203 4 

4 SABL202 
SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

KALİTE 
FYT 2 0 0 2  2 

4 FTREXX3 
ALAN SEÇMELİ 

 
AS 3 0 0 3  4 

4 FZTEXX4 
ALAN SEÇMELİ 

 
AS 3 0 0 3  4 

4 FZTEXX5 
ALAN SEÇMELİ 

 
AS 3 0 0 3  4 

4 SABLXX1 
FAKÜLTE SEÇMELİ 

 
FYS 3 0 0 3  4 

4 SABLXX2 
FAKÜLTE SEÇMELİ 

 
FYS 3 0 0 3  4 

4 UNISXX2 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 

 
ÜS 3 0 0 3  4 

4  Toplam 8 ders TOPLAM: 22 0 2 23  30 

 

 

 
 

ALAN SEÇMELİ DERSLER 

 

 
Ders 
Kodu 

Ders Adı 
Kredi AKTS 

Kredisi Ders Saati Uygulama Toplam 

1. FTRE108 
SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL 
AKTİVİTE 

3 0 3 4 

2. FTRE209 KLİNİK BİLİMLER 3 0 3 4 

3. FTRE211 MANUEL TERAPİ-I 3 0 3 4 
4. FTRE204 TEDAVİ EDİCİ EGZERSİZLER 3 0 3 4 

5. FTRE210 MANUEL TERAPİ-II 3 0 3 4 

6. FTRE206 KLİNİK BİLİMLER-II 3 0 3 4 



7. FTRE208 TIBBİ MASAJ YÖNTEMLERİ                                              3 0 3 4 

8. 

FTRE212 FİZYOTERAPİDE BÖLGELERE 
GÖRE EGZERSİZ 
UYGULAMALARI 

3 0 3 4 

9. 

FTRE213 FONKSİYONEL 
NÖROANATOMİ VE 
NÖROFİZYOLOJİ 

3 0 3 4 

10. FTRE313 İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ 3 0 3 4 

11. 
FTRE314 YOĞUN BAKIM 

FİZYOTERAPİSİ                                 
3 0 3 4 

12. 
FTRE315 FİZYOTERAPİDE PROJE 

UYGULAMASI                   
3 0 3 4 

13. FTRE317 İŞİTME-KONUŞMA TERAPİSİ                                    3 0 3 4 

14. 
FTRE319 FİZYOTERAPİDE ÖZEL 

KONULARDA KLİNİK ÇALIŞMA      
3 0 3 4 

15. FTRE322 ENGELLİLİK VE YAŞAM 3 0 3 4 

16. 
FTRE403 FİZYOTERAPİDE KLİNİK 

PROBLEM ÇÖZME-I 
3 0 3 4 

17. 
FTRE404 FİZYOTERAPİDE KLİNİK 

PROBLEM ÇÖZME-II 
3 0 3 4 

18. 
FTRE405 FİZYOTERAPİDE ÖZEL 

KONULAR 
3 0 3 4 

19. 
FTRE324 HİDROTERAPİ, BALNEOLOJİ 

VE TIBBI KLİMATOLOJİ 
3 0 3 4 

20. FTRE409 OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ 3 0 3 4 

21. 

FTRE422 FİZYOTERAPİDE 
TAMAMLAYICI TIP 
TEKNİKLERİ 

3 0 3 4 

22. 
SABL113 SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

İLETİŞİM 
3 0 3 4 

23. SABL114 MİKROBİYOLOJİ 3 0 3 4 

24. SABL206 PATOLOJİ 3 0 3 4 

25 SABL204 FARMAKOLOJİ 3 0 3 4 
26. SABL402 TANI YÖNTEMLERİ 3 0 3 4 
27. SABL403 RADYASYONDAN KORUNMA 3 0 3 4 

28. SABL404 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 0 3 4 

29. 
SABL405 LABORATUVAR TEKNİKLERİ 

VE GÜVENLİĞİ 
3 0 3 4 

30. SABL105 SAĞLIK BİLİŞİMİ 3 0 3 4 
31. SABL106 KLİNİK BİYOKİMYA 3 0 3 4 

32. 
FTRE104 PSİKOSOSYAL 

REHABİLİTASYON 
3 0 3 4 

33. SABL108 PSİKOLOJİ 3 0 3 4 
34. SABL115 ÜNİVERSİTEMİZİ TANIYALIM 3 0 3 4 
35. INGL211 İNGİLİZCE-III    3 0 3 4 

36. INGL212 İNGİLİZCE-IV 3 0 3 4 

37. SECMXXX TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 0 3 4 

 

 

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 
 

 
Ders 
Kodu 

Ders Adı 

Kredi 
AKTS 

Kredisi 
Ders 
Saati 

Uygulam
a 

Toplam 

1. SABL107 İLK YARDIM 3 0 3 4 

2. SECMXXX MESLEK ETİĞİ 3 0 3 4 

3. SECMXXX FARMAKOLOJİ 3 0 3 4 

4. SECMXXX MİKROBİYOLOJİ 3 0 3 4 

5. SECMXXX BESLENME İLKELERİ 3 0 3 4 

6. SECMXXX  PATOLOJİ 3 0 3 4 

7. SECMXXX RADYOBİYOLOJİ 3 0 3 4 

8. 
SECMXXX SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

İLETİŞİM 
3 0 3 4 



9. SECMXXX İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 0 3 4 

10. SECMXXX RADYASYONDAN KORUNMA 3 0 3 4 

11. 
SECMXXX LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE 

GÜVENLİĞİ 
3 0 3 4 

12. 
SECMXXX SAĞLIK BİLİMLERİNDE 

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE  
BİYOİSTATİSTİK 

3 0 3 4 

13. 
SECMXXX STERİLİZASYON VE 

DEZENFEKSİYON 
3 0 3 4 

14. SECMXXX AMELİYATHANEDE YAŞAM 3 0 3 4 

15. SECMXXX TEMEL TOKSİKOLOJİ 3 0 3 4 

16. 
SECMXXX BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT 

GELİŞTİRME-I 
3 0 3 4 

17. 
SECMXXX BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT 

GELİŞTİRME-II 
3 0 3 4 

18. SECMXXX KAZA VE AFET YÖNETİMİ 3 0 3 4 

19. SECMXXX EKG ANALİZİ 3 0 3 4 

20. 
SECMXXX İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 

UYGULAMA 
3 0 3 4 

21. SECMXXX TEMEL MESLEKİ BECERİLER 3 0 3 4 

22. 
SECMXXX LİTERATÜR TAKİP ETME VE 

SUNUM TEKNİKLERİ 
3 0 3 4 

 
 
 
 
 
 

 
Toplam: 

Sayı Kredi AKTS  

Tüm dersler 30 82 120 

Üniversite Temel dersler 7 17 25 

Fakülte/Yüksekokul Temel dersler 8 20 29 

Alan Temel dersler 8 18 34 

Alan Seçmeli dersler 3 9 12 

Fakülte/Yüksekokul Seçmeli dersler 3 6 8 

Üniversite seçmeli dersler 2 6 8 

Serbest Seçmeli dersler - - - 

Bölüm tarafından sunulan dersler - - - 

Diğer bölümler tarafından sunulan dersler - - - 

Dönem 1 2 3 4 Ortalama 

Ders sayısı 20 18 16 22 19,00 

Toplam Kredisi 21 20 18 23 20,50 

Toplam AKTS Kredisi 30 30 30 30 30.00 

 
 

 
 
 

 

 

 
 



 DERS TANIMLARI 

 
 

1 TUOG101      TÜRK DİLİ-I                                                                      (2, 0, 0) 2                  3 

Ders İçeriği: Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; 
paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme 
yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme,  
karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç 
bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, 
bilgisellik, metinler arasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); 
bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı 
ve ikna edici metin yazma.  

Kaynaklar: Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Nobel Yayıncılık , 
Ankara 2009 

2 TARH101        ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I                (2, 0, 0) 2                  3 
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı 
Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın  
başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; 
Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler 
dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; 
Millî Mücadele’ye  hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temelleri; TBMM’nin açılışı ve 
faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun 
kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, 
Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.  
Kaynaklar: Türk İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük. Tuncer Baykara,  RQ Kültür Sanat Yayınları, İzmir 
2006 

3 INGL101         İNGİLİZCE-I                                                                          (3, 0, 0) 3                  4 
Bu ders birinci sınıf, İngilizce dil dersidir. Bu ders üniversitedeki 4 yıllık Türkçe eğitim veren 
bölümler için hazırlanmıştır. Bu ders öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtildiği gibi, 
İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. 
Ders, temel kelime ve dil bilgisi kalıplarının kullanımıyla günlük iletişim kurmaya 
odaklanmaktadır. Öğrencilere temel okuma parçaları ve İngilizce dilindeki temel sohbetler 
sunulur ve günlük konuları içeren sözlü iletişim sağlanır, dil bilgisi açısından doğru cümleler 
üreterek kısa metinlerin yazımına odaklanılmaktadır.  Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, 
konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
Kaynaklar: New English File “Beginner” student’s book/NEW English File “Beginner” workbook. 
Christina Latham-Koening, Oxford, Clive Oxeden 

4 ANTM101     ANATOMİ-I                                                                               (3, 0, 2) 4            6 

Bu ders, program müfredatı içerisinde yer alan çeşitli değerlendirme ve fizyoterapi ve 
rehabilitasyon yöntemlerinin öğrenilmesinde ve ileride mesleki yaşamda gerçekleştirilecek 
uygulamaların temelini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere, hareketin temel 
bileşenlerini oluşturan iskelet ve kas sistemleri ile vücut sistemleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmaktır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma ve uygulamalı 
olarak yapılacaktır. Anatomik terimler, anatomik pozisyon, anatomik düzlemler, kemikler, 
eklemler, kasların yerleşimi, kasların fonksiyonu, kalp yapısı, dolaşım sistemi, solunum sistemi 
anatomisi ve gastrointestinal sistem anatomisi konularını içermektedir. 

Kaynaklar: Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. 
Munich, Urban & Schwarzenberg 1994, Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). 
USA, Novartis, 1997. Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented 
Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993, Yıldırım M. İnsan Anatomisi. 
Nobel kitabevi, İstanbul 2003, Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003, 
Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins 
Company, Philadelphia, 1999 

 

5 FIZY103             FİZYOLOJİ-I                                                                       (3, 0, 0)3              4 
Bu ders, program müfredatı içerisinde yer alan çeşitli değerlendirme ve fizyoterapi ve 
rehabilitasyon yöntemlerinin öğrenilmesinde ve ileride mesleki yaşamda gerçekleştirilecek 
uygulamaların temelini oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, 



tartışma olarak yapılacaktır. Bu dersin amacı öğrencilere, temel fizyolojik kavramlar, insan 
vücudunu oluşturan hücre, doku ve organ sistemlerinin normal işleyiş esasları ve mekanizmaları 
ve sistemler bazında, kas kasılma mekanizmaları, kas ile ilgili fizyolojik cevaplar gibi bilgi 
vermektir. Ayrıca sistemlerinin birbirleri ile olan etkileşimini ve fonksiyonlarının nasıl düzenlendiğini 
değerlendirme bilgisini kazandırmaktır. 
Kaynaklar: Prof. Dr. Levent Ertuğrul, Fizyoloji, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Baskı (2012),  Köylü 
Halis; Temel Fizyoloji, İstanbul Tıp Kitabevi,  Guyton,Hall. Tıbbi Fizyoloji Nobel Tıp Kitabevi 12. 
Baskı 2013,  Ganong. Review of Medical Physiology 2014 

 

6 FİZK101      FİZİK                                                                        (2, 0, 0)2                  3 
Fizikte temel bilgiler, vektörler, tek ve iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve 
Newton kanunları, ı̇ş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal 
momentum ve çarpışma, statik denge ve esneklik, evrensel çekim kanunu, sıcaklık ve ısı, 
elektrik alanlar, ışık spektrumları, ışığın doğası, yansıma ve kırılması, manyetik alan konularını 
içermektedir. Ders konuları: Fizikte temel bilgiler, Vektörler, Tek ve iki boyutta hareket, Hareket 
kanunları, Dairesel hareket ve Newton kanunları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel enerji ve 
Enerjinin korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışma, Statik Denge ve Esneklik, Evrensel 
Çekim Kanunu, Sıcaklık ve Isı, Elektrik alanlar, Işık spektrumları, Işığın doğası, yansıma ve 
kırılması, Manyetik alan 
Kaynaklar: Serway & Beicher, Fen ve Mühendislik için Fizik, Palme Yayıncılık, Ankara. 
Sears & Zemansky, Üniversite Fiziği, Pearson Yayınları, Ankara.                                                                                                          

 

7 FTRE101 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONA GİRİŞ VE ETİK     (2, 0, 0)2    3 
Bu ders, fizyoterapi ve rehabilitasyon mesleğinin ve program müfredatının içeriğinde öğrencilerin 
izleyeceği yol ve yöntemleri oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor 
sunumu, tartışma olarak yapılacaktır. Dersin Amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyonda genel 
tanımlar, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları ve çalışma alanları, fizyoterapi ve rehabilitasyonun 
ulusal ve uluslararası yapılanması, ülkemizde ve yurtdışındaki fizyoterapi uygulamaları ve 
uygulama merkezleri, fizyoterapide etik prensipler ve değerler, ekip çalışması, fizyoterapistin 
sağlık personeli ve hasta ile ilişkileri ve iletişimi, fizyoterapide gelişmeler  ve fiziksel/thermal 
ajanlara girişi -ısı-ışık ve hidroterapi prensiplerini tartışmak ve değerlendirmektir. 
Kaynaklar: A.Razak Özdinçler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş, 2018, İstanbul., Pagliarulo 
MA.  Introduction to Physical Therapy. 4th ed. St Louis: Elsevier Mosby, 2012., Türkiye 
Fizyoterapistler Dernegi (TFD), American Physical Therapy Association (APTA), World 
Confederation for Physical Therapy (WCPT) dökumanları. 

 

8 SABL107       İLK YARDIM                                                                  (3, 0, 0)3             4 

Dersin amacı; Her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, vb. durumlarda, hasta/ kazazedenin ilk 
değerlendirmesini yaparak, profesyonel yardım gelene kadar hastanın durumunun kötüleşmesini 
önleyecek, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin 
kısaltılmasında belirleyici rol oynayabilecekleri, ilaçsız girişimleri öğrenmesini ve 
uygulayabilmesini sağlamaktır. Ders, Genel ilk yardım bilgileri; İlk yardımın tanımı ve temel 
uygulamaları, İnsan vücudu ve yaşamsal bulgular, Olay yerinin ve hasta/yaralının 
değerlendirilmesi, Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum  yolu 
tıkanıklığında ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Yaralanma ve travmalarda  ilk yardım, Kırık, 
çıkık, burkulma ve kramplarda ilk yardım,  Bilinç bozukluklarında ilk yardım, Hasta ve yaralı 
taşınmasındaki genel kurallar, Yanık, donma, sıcak çarpması, elektrik çarpması  boğulmada ilk 
yardım, Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Hayvan ısırma ve sokmalarında ilk yardım, 
Zehirlenmelerde ilk yardım konularını içermektedir. 

Kaynaklar: Temel İlk Yardım (Prof.Dr.L. Bikem Sözen), Temel ilkyardım uygulamaları eğitim kitabı 
(Sağlık Bakanlığı), Temel İlk Yardım (Prof.Dr.L. Bikem Sözen), Temel ilkyardım uygulamaları 
eğitim kitabı (Sağlık Bakanlığı), İlkyardım Kitabı( İbrahim Somyürek), İlkyardım (Cemil Sözen) 

 

9 TUOG102                TÜRK DİLİ-II                                                                   (2, 0, 0) 2              3 
Ders içeriği: Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden 
yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve 
bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); 
bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, 



tartışma,  metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça 
oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar  kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek 
etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. 
Kaynaklar: Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Nobel Yayıncılık , 
Ankara 2009 

10 TARH102                ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II       (2, 0, 0) 2                  3 
Ders İçeriği: Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, 
Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin 
kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen 
inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında 
yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); 
Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 
kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik 
kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus 
Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk 
dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer 
ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; 
Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 
sonrası Türkiye’nin dış politikası. 
Kaynaklar: Türk İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük. Tuncer Baykara,  RQ Kültür Sanat Yayınları, İzmir 
2006 

11 INGL102                  İNGİLİZCE-II                                                                (3, 0, 0) 3                  4 
Bu ders birinci sınıf, ikinci dönem İngilizce dil dersidir. Bu ders üniversitede Türkçe eğitim veren 
bütün 4 yıllık programlara sunulmaktadır. Bu ders öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde 
belirtildiği gibi, İngilizce seviyelerini A1 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini geliştirmeleri için 
düzenlenmiştir. Ders, temel kelime ve dil bilgisi kalıplarının kullanımıyla günlük iletişim kurmaya 
odaklanmaktadır. Öğrencilere temel okuma parçaları ve İngilizce dilindeki temel sohbetler 
sunulur ve günlük konuları içeren sözlü iletişim sağlanır, dil bilgisi açısından doğru cümleler 
üreterek kısa metinlerin yazımına odaklanılmaktadır. Bu ders ayrıca öğrencilerin dinleme, 
konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
Kaynaklar: New English File “Beginner” student’s book/NEW English File “Beginner” workbook. 
Christina Latham-Koening, Oxford, Clive Oxeden 

12 BILT100                  TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ                           (2, 0, 2) 3                 5              
Ders İçeriği: Çağımızda bilişim teknolojilerini, etkin, verimli ve bilinçli kullanma becerilerine sahip 
bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu temel amaç kapsamında Bilişim Teknolojileri dersinde 
bilgisayar sistemlerini etkin bir şekilde kullanan, kelime işlemci, görsel sunu, hesap tablosu 
programlarını kullanma yeterliliklerine sahip, bilişim teknolojilerinin kullanımı ve araştırma 
süreçlerinde etik ilke ve kurallara uyan öğrenci profili temel alınmıştır. Bu ders kapsamında 
Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel programlarıyla birlikte web tasarımı ve 
veri görselleştirme araçları üzerinde durulacaktır. Uygulama boyutundaki derslerin yanı sıra 
bilişim suçları ile güvenlik, bilişim ve araştırma etiği, kullanıcı sağlığı ile ergonomi ve uzaktan 
eğitim konuları tartışılacaktır.  
Kaynaklar: Bilgisayara Giriş- Bilgisayar Kullanımı. E.Coşkun, M Duran, Alp Yayınları, Ankara 
2002 

13 ANTM102       ANATOMİ-II                                                                    Kredi: (3, 0, 0)3             5 

Bu ders, program müfredatı içerisinde yer alan çeşitli değerlendirme, fizyoterapi ve rehabilitasyon 
yöntemlerinin öğrenilmesinde ve ileride mesleki yaşamda gerçekleştirilecek uygulamaların 
temelini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere, hareketin temel bileşenlerini oluşturan 
iskelet ve kas sistemleri ile vücut sistemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ders anlatım, 
grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu ders, 
merkezi ve periferik sinir sistemini oluşturan yapıların fonksiyonel ve klinik anatomisi, duyu 
organları, boşaltım, sindirim, endokrin ve ürogenital sistemlerin lokalizasyonlarını, bölgelerine göre 
aldıkları isimleri gibi konuları içermektedir. 

Kaynaklar: Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. 
Munich, Urban & Schwarzenberg 1994, Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). 
USA, Novartis, 1997. Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented 
Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993, Yıldırım M. İnsan Anatomisi. 
Nobel kitabevi, İstanbul 2003, Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003, 



Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins 
Company, Philadelphia, 1999 

 

14 FIZY104       FİZYOLOJİ-II                                                                 (3, 0, 0)3             5 
Bu ders, program müfredatı içerisinde yer alan çeşitli değerlendirme ve fizyoterapi ve 
rehabilitasyon yöntemlerinin öğrenilmesinde ve ileride mesleki yaşamda gerçekleştirilecek 
uygulamaların temelini oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, 
tartışma olarak yapılacaktır. Bu dersin amacı öğrencilere, temel fizyolojik kavramlar, insan 
vücudunu oluşturan hücre, doku ve organ sistemlerinin normal işleyiş esasları ve mekanizmaları 
ve sistemler bazında, kas kasılma mekanizmaları, kas ile ilgili fizyolojik cevaplar gibi bilgi 
vermektir. Ayrıca sistemlerinin birbirleri ile olan etkileşimini ve fonksiyonlarının nasıl düzenlendiğini 
değerlendirme bilgisini kazandırmaktır. 
Kaynaklar: Prof. Dr. Levent Ertuğrul, Fizyoloji, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Baskı (2012),  Köylü 
Halis; Temel Fizyoloji, İstanbul Tıp Kitabevi,  Guyton,Hall. Tıbbi Fizyoloji Nobel Tıp Kitabevi 12. 
Baskı 2013,  Ganong. Review of Medical Physiology 2014 

 

15 FTRE102 ISI-IŞIK VE HİDROTERAPİ                                      Kredi: (1, 0, 2)2               
3 
Bu ders, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında en çok kullanılacak ekipmanların 
mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, 
araştırma, rapor sunumu, tartışma ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Ders, inflamasyon ve 
iyileşme mekanizması gibi konularda ısı ajanlarının kullanımı için temel bilgiler, ağrıda ısı 
ajanlarının kullanımı ile ilgili teoriler, ısının fiziksel özellikleri-fizyolojik etkileri, ışık kaynakları, 
kanunları ve fizyoterapide kullanımı, infraruj, ultraviyole, lazerin fizyolojik etkileri, lazerin 
kullanıldığı hastalıklar ve uygulama yöntemleri, helioterapi uygulamaları, suyun dokular üzerindeki 
fizyolojik etkileri, suyun fizyoterapide tedavi yöntemi olarak kullanılma şekli konularını 
içermektedir. 
Kaynaklar: Kayıhan H, Dolunay N, Isı-Işık Su H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları, 
Ankara 1992, Campion MR, Adult Hydrotherapy Heinemann Medical Books, Oxford, 1990, Brody 
LT, Geigle PR, Aquatic Exercise for Rehabilitation and Training, Human Kinetics, United States of 
America, 2009 

 

16 FTRE106       NORMAL MOTOR GELİŞİM                                  Kredi: (2, 0, 0)2                  2                                              

Bu ders, özellikle nörofizyolojik yaklaşımlar ve pediatrik hastalıklarda rehabilitasyon uygulamaları 
için gereken, bir çocuğu ve erişkini tedavi ederken gereken temel gelişim evrelerinin kavranması 
adına temel ders niteliğindedir. Bir bireyin doğduğu andan itibaren kas, iskelet ve nörolojik olarak 
hangi basamaklardan geçerek geliştiğini oluşturmaktadır. Bu ders, normal motor gelişim, normal 
motor gelişimle ilgili temel konseptler, motor gelişimle ilgili primitif refleksler, spinal refleksler, beyin 
sapı refleksleri, orta beyin düzeyi refleksleri, düzeltme reaksiyonları, otomatik hareket 
reaksiyonları, denge reaksiyonları, yürüme dönemine kadar çocuk, yürüme döneminde çocuk, 
yürüme dönemi sonrası çocuk konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Pediatri  Prof  Dr. Olcay Neyzi, Nobel 

 

17 FTRE200    YAZ STAJI-I                                                        (0, 0, 0)0                      8 

Mezun olunacak programla ilgili iş alanlarını tanımak, akademik programda verilen derslerin 
oluşturduğu bilgi birikiminini işyerinde uygulama suretiyle pekişmesini sağlamak, izleyen 
yarıyıllarda alınacak dersler için ön hazırlık yapmak, öğrencileri iş yeri ortamında ve eğitimleri ile 
ilgili kurumlarda yapabilecekleri işlerle tanıştırmak, öğrencilerinin teorik ve pratik derslerinde 
aldıkları bilgilerin kendi programları ile ilgili birim, klinik, poliklinik, merkez, laboratuvar, arşiv ve 
benzeri uygulama sahalarında kullanabilmelerini sağlamak, Öğrencilere mezuniyetten sonraki 
meslek hayatlarında gerekli el becerisini kazandırmak, makine, cihaz, araç ve gereçleri tanıtmak 
ve kullanmayı öğretmek, çalışma ortamlarını tanımalarını sağlamak, bu ortamda gerekli olan 
işbirliğini ve uyum anlayışını kazandırmaktır Bu nedenle; kurumlarda yapılan işlerin mümkün 
olduğunca ayrıntılı bir biçimde gözlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, öğrenciler bu stajı yaparak 
sağlık alanında mesleki beceri kazanma ve hasta iletişimi konusunda tecrübe edinmiş 
olacaklardır. 



 

18 FTRE203 FİZİKSEL MODALİTELER VE ELEKTROTERAPİ-I      (2, 0, 2)3         6 

Bu ders, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sıklıkla kullanılan fiziksel modaliteler ve 
elektroterapi cihazlarının teorik ve uygulama konularını oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup 
çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu derste, elektrik 
ve fiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarıma karşı 
cevabı, alçak frekanslı, orta frekanslı ve yüksek frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama 
ilkeleri, vaka taktimleri ve problem dayalı çözümleme becerileri ile birlikte ele alınacak ve bu 
konularda bilgi, beceri ve deneyim kazandırılacaktır. 

Kaynaklar: Kahn J, Principles and practice of electrotherapy, New York, 1991, Shelia K, 
Electrotherapy: evidence-based practice, Edinburg, 2002, John L, Ann R, Electrotherapy 
explained: principles and practice, Oxford, 2004, Theresa N, Electrotherapy clinical procedures 
manual, New York, 2001, Nihal Ş., Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar, 
Hipokrat Yayınevi, Arzu Razak Ö., Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014 

 

19 FTRE205 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME              (2, 0, 3)3        4  
Bu ders, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına başlamadan önce kişinin ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve uygulanacak yöntemlerin uygunluğunu test etmek amacıyla mesleki alanda temel 
bilgi ve becerileri oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma 
ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu dersin amacı, fizyoterapide uygulanan temel ölçme ve 
değerlendirme yöntemlerini tartışmaktır. Bu ders; temel ölçme ve değerlendirme, hareketin temel 
prensipleri, üst ve alt ekstremite gonyometrik ölçümler, postür analizi, anterior, posterior ve lateral 
postür analizi, kas testi genel prensipleri, üst ve alt ekstremite kasları testleri, gövde kasları testleri, 
antropometrik ölçümler, kas kısalık testleri, esneklik testleri konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Otman AS, Köse N. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. 4. baskı 
Yücel Ofset Matbaacılık. Ankara, 2016.  Ankara., ACSM's Guidelines for Exercise Testing and 
Prescription. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 

 

20 FTRE207 KİNEZYOLOJİ VE BİYOMEKANİK                        Kredi: (3, 0, 1)3               4 
Bu ders program müfredatı içerisinde yer alan çeşitli değerlendirme ve tedavi yöntemlerinin 
öğrenilmesinde ve ileride mesleki yaşamda gerçekleştirilecek uygulamaların temelini 
oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma olarak 
yapılacaktır.  
Bu ders, kinezyolojiye giriş, temel biyomekanik kavramlar, kinetik ve kinematik ile ilişkili tanımlar, 
hareket düzlemleri, eklem yüzleri arasındaki temel hareketler, internal ve eksternal kuvvetler, 
kaldıraç sistemleri, kemik, kıkırdak, kas, tendon, ligament dokusu mekanikleri ve patomekanikleri, 
eklemlerin temel yapısı ve fonksiyonları, enerji mekanizmaları ve dönüşümleri (metabolik enerji, 
mekanik enerji, elastik enerji), omuz bölgesinin mekaniği ve patomekaniği, dirsek eklemi mekaniği 
ve patomekaniği, el bileği ve el bölgesinin mekaniği.kalça / diz eklem / ayak/ ayak bileği, yürüme 
konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Şener G, Erbahçeci F, Kinezyoloji ve Biyomekanik. Hipokrat Kitabevi; 2016, Ankara, 
Yakut Y, Newmann, Kas İskelet Sistemi Kinezyolojisi, Hipokrat Kitabevi, 2018 

 

21 FTRE202 FİZİKSEL MODALİTELER VE ELEKTROTERAPİ-II        (2, 0, 2)3       5 

Bu derste, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sıklıkla kullanılan fiziksel modaliteler ve 
elektroterapi cihazlarının teorik ve uygulama konularını oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup 
çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu ders, 
Elektroterapinin termal prensipleri, fizyoterapide yaygın olarak kullanılan elektroterapi 
modalitelerine karşı dokuların cevapları, yüzeyel ısı ajanlarının dokularda oluşturduğu etkilerini, 
yüksek frekanslı akımların etki mekanizmaları ve uygulama yöntemleri ve fizik tedavide son 
dönemde kullanılan yeni modaliteler konularını vaka taktimleri ve problem dayalı çözümleme 
becerileri ile birlikte ele alınacak ve bu konularda bilgi, beceri ve deneyim kazandırılacaktır. 

Kaynaklar: Kahn J, Principles and practice of electrotherapy, New York, 1991, Shelia K, 
Electrotherapy: evidence-based practice, Edinburg, 2002, John L, Ann R, Electrotherapy 
explained: principles and practice, Oxford, 2004, Theresa N, Electrotherapy clinical procedures 
manual, New York, 2001, Nihal Ş., Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar, 
Hipokrat Yayınevi, Arzu Razak Ö., Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014 



 

 

22 SABL202    SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE                    (2, 0, 0)2                       2 
Bu ders, öğrencilerin mezun olduktan sonra kuracakları ya da çalışacakları, sağlık kurum ve 
kuruluşlarının, fizyoterapi ve rehabilitasyon dal merkezleri ve kliniklerinin, sağlıklı yaşam 
merkezlerinin kalite standartlarının belirlenmesi ve korunması yöntemlerini oluşturmaktadır. Ders 
anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma olarak yapılacaktır. Bu ders, kalite ve 
kalitenin tarihsel kimlik değişimi, sağlık hizmetlerinde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sağlık 
hizmetlerinde toplam kalite yönetiminin özellikleri, sağlık hizmetlerinde kalitenin ölçülmesi, dengeli 
puan cetveli, kıyaslama ve Türkiye’de sağlık hizmetleri kalitesinin ölçümü,  kalite ı̇yileştirmede ekip 
çalışması, kalite çemberleri, sürekli ı̇yileştirme modelleri,  kalite ı̇yileştirmede kullanılan araçlar, 
sağlık hizmetlerinde akreditasyon, belgelendirme ve kalite ödülleri, Türkiye’de sağlıkta hizmet 
kalite standartları, magnet hastaneler ve özellikleri konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Marşap A. (2014). Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, 
İstanbul, Kaya S. [editör] (2013). Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Birinci Baskı, Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, Eskişehir [yazarlar: Sıdıka Kaya, Dilaver Tengilimoğlu, Oğuz Işık, Mahmut 
Akbolat ve Ali Yılmaz], Kaya S. (2005). Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme. Pelikan Tıp 
ve Teknik Kitapçılık, Ankara, Çatalca, H. (2003). Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, 
Beta Basımevi, İstanbul. 

 

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER 

 

 

1. FTRE108      SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE                        (3, 0, 0)3          4                                                         
Bu ders, inaktivitenin nasıl ölümcül problemlere sebep verdiğinin kavranması ve sağlıklı bir yaşam 
için fiziksel aktivitenin insan yaşamındaki değeri ve önemi, fiziksel aktivite ile ilgili kavramlar, 
fiziksel aktivite türleri, fiziksel aktiviteye fizyolojik cevaplar, fiziksel aktivite ve sağlık  ilişkisi, fiziksel 
aktivite ve fiziksel uygunluk, enerji ve kilo kontrolü,  çocuk ve ergenlerde fiziksel aktivite, 
yetişkinlerde fiziksel aktivite,  yaşlılarda fiziksel aktivite, hastalarda fiziksel aktivite,  ı̇ş yerinde 
fiziksel aktivite, engellilerde fiziksel aktivite, fiziksel aktivitenin ölçülmesi, fiziksel uygunluğun 
ölçülmesi,  fiziksel aktivite ölçüm araçları konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Sağlıklı Hayatı Teşvik& Sağlık Politikaları Derneği, Fiziksel Aktivite Rehberi, Ankara 
2014, T.C. Sağlık Bakanlığı, Erişkin İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi, Ankara 
2018 

 

2 FTRE209 KLİNİK BİLİMLER                                        (3, 0, 0)3  4 
Bu ders, semptomatik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapılacağı hastalıkların 
patomekaniklerini oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, 
tartışma olarak yapılacaktır. Bu ders, çeşitli kas iskelet sistemi hastalıkları, fibromyalji, endokrin 
ve hematolojik hastalıklarda kas-iskelet tutulumu, bağ dokusu, kas ve tendon yaralanması ve 
iyileşmesi, kırık iyileşmesi, iyileşmeyi etkileyen faktörler, konservatif ve cerrahi yaklaşımlar; çıkık 
ve yarı çıkıklara yaklaşım, üst ve alt ekstremitede artroskopik girişim gerektiren hastalıklar ve 
artroskopik girişim, üst ve alt ekstremite eklem hastalıkları ve artroplastileri, omurgada travma, 
skolyoz ve kifoz cerrahi yaklaşımları, el cerrahisi ve tendon tamirleri, kemik ve yumuşak doku 
kaynaklı benign ve malign tümörler, ortopedik enfeksiyonlar, kemik displazileri ve avasküler 
nekrozlar; üst ve alt ekstremite amputasyonları, ayak sorunları ve cerrahi yaklaşımları, spor 
yaralanmaları konularını içermektedir. 
  

Kaynaklar: Muzaffer Tuzcu. Klinik Bilimler Çalışma Kitabı. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara ., 
Prof.Dr. Mehmet Çakmak. Ortopedi. 1. Baskı.Nobel Tıp Kitapevi, 1998., Rengachary SS, 
Ellenbogen RG: Principles of Neurosurgery. Elsevier Mosby Saunders,2005. 



3 FTRE211 MANUEL TERAPİ-I                                (2, 0, 2)3         4 
Bu ders, fizyoterapi ve rehabilitasyonda özellikle kas ve iskelet sistemi patolojilerinin 
sağaltılmasında sıklıkla kullanılan ve modern tıp yöntemleri içerisinde fizyoterapistler tarafından 
oldukça tercih edilen çeşitli manipulasyon ve mobilizasyon yöntemlerini oluşturmaktadır. 
Çoğunlukla kurslar ile bilgi ve beceri kazanılan bu yöntemler bu derste kursa gerek kalmaksızın 
kazandırılacaktır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma ve uygulamalı 
olarak yapılacaktır. Bu ders, Manuel terapi’nin tarihsel gelişimi, kullanılacak terimler ve fizyolojik 
temelinin öğrenilmesi, farklı konseptlerin incelenmesi, Kalterborn tekniğinin eklemlere özel pratik 
uygulamalarının öğrenilmesi konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Yüksel, İ. (2018) Ortopedik Problemlerde Manuel Terapi, Hipkrat Kibevi, Ankara., 
Kesson M, Atkins E. (2005). Orthopaedic Medicine: a practical approach. 2 nd 
edition,Butterworth-Heinemann. 

 

4 FTRE204 TEDAVİ EDİCİ EGZERSİZLER                           (2,0,3)3                     5 
Bu ders, egzersiz reçetesi için kullanılacak egzersiz çeşitlerini ve egzersiz uygulama becerilerinin 
kazandırılmasını oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, 
tartışma ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu ders, egzersiz tanımı, sınıflandırılması ve faydaları, 
eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirme ve endurans egzersizleri, 
solunum ve gevşeme egzersizleri, postür egzersizleri, vertebral kolona özel egzersizler, skolyoz 
egzersizleri, hasta mobilizasyonu ve yürüme eğitimi, denge ve koordinasyon egzersizleri, pilates, 
yoga ve tai chi chuan, pliometrik ve propriosepsiyon egzersizleri, aerobik egzersizler ve egzersiz 
programı planlama konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Bandy WD, Therapeutic Exercise Techniques for Intervention, Lippincott Williams and 
Wilkins, 2001, Kisner C, Therapeutic Exercise Foundations and Techniques, Philadelphia, 2002, 
Otman S. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Ankara, 2006 

 

5 FTRE210 MANUEL TERAPİ-II                                            (2, 0, 2)3                4 
Bu ders, fizyoterapi ve rehabilitasyonda özellikle kas ve iskelet sistemi patolojilerinin 
sağaltılmasında sıklıkla kullanılan ve modern tıp yöntemleri içerisinde fizyoterapistler tarafından 
oldukça tercih edilen çeşitli manipulasyon ve mobilizasyon yöntemlerini, teorik ve pratik 
anlatımlarıyla birlikte kazandırılmasını oluşturmaktadır. Çoğunlukla kurslar ile bilgi ve beceri 
kazanılan bu yöntemler bu derste kursa gerek kalmaksızın kazandırılacaktır. Ders anlatım, grup 
çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Manuel 
Terapi’nin tarihsel gelişimi, kullanılacak terimler ve fizyolojik temelinin öğrenilmesi, farklı 
konseptlerin incelenmesi, Kalterborn tekniğinin eklemlere özel uygulamalı öğrenilmesi konularını 
içermektedir. 
Kaynaklar: Kesson M, Atkins E. (2005). Orthopaedic Medicine: a practical approach. 2 nd 
edition,Butterworth-Heinemann. 

 

6 FTRE206 KLİNİK BİLİMLER-II                                                             (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, semptomatik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapılacağı hastalıkların 
patomekaniklerini oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, 
tartışma olarak yapılacaktır. Bu ders, nörolojik muayene, nörolojik hastalıklar,  polinöropatiler ve 
otonomik bozukluklar; beyin tümörleri; ağrı cerrahisi, stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji; 
nöroşirürjide yoğun bakım; serebral palsi; kas hastalıkları; nöral tüp defektleri; brakial pleksus; 
tortikollis; çocuklarda hareket bozukluğuna yaklaşım (distoni, kore, atetoz, miyokloni); 
çocuklarda hipotoniye yaklaşım (miyopati, nöropati, kas-sinir bileşke hastalıkları, ön boynuz 
hücresi hastalıkları); çocuklarda svo; çocukluk çağında bilinç değişikliği/ koma/ensefalopatiler; 
nöro davranışsal problemler (mental retardasyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite 
sendromu, entelektüel regresyon); endokrin hastalıklar ve kas iskelet sistemi üzerine etkileri; 
kronik böbrek yetmezliğinin kas-iskelet sistemi üzerine etkileri; kanser ve tedavisine bağlı 
gelişen kas-iskelet sistemi problemleri konularını içermektedir.  

Kaynaklar: Randall L. Braddom: Physical Medicine & Rehabilitation, Third edition, USA, 2007., 
Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cilt 1 ve 2, Ankara 
2011.,  Runge, Marschall Stevens, Greganti, M. Andrew, Netter, Frank Henry, Ünal Serhat, 
Demir Muzaffer. Netter İç Hastalıkları, Ankara, Güneş Tıp Kitapevi, 2009.  

 

7 FTRE208 TIBBİ MASAJ YÖNTEMLERİ                                             (3, 0, 0)3          4                                                         



Bu ders, fizyoterapi ve rehabilitasyonda özellikle kas ve iskelet sistemi patolojilerinin 
sağaltılmasında sıklıkla kullanılan ve modern tıp yöntemleri içerisinde fizyoterapistler tarafından 
oldukça tercih edilen çeşitli masaj yöntemlerini oluşturmaktadır. Çoğunlukla kurslar ile bilgi ve 
beceri kazanılan bu yöntemler bu derste kursa gerek kalmaksızın kazandırılacaktır. Ders anlatım, 
grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu ders, 
spesifik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri, uygulama sonrası 
etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme yöntemleri, pratik uygulamaları, bu yöntemlerin 
endikasyon ve kontrendikasyonları, derin friksiyon masajı, sporculara özel masaj, derin doku 
masajının yanı sıra doğu tekniğinde kullanılan masaj yöntemleri konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Yüksel İ, Masaj Teknikleri, Hipokrat Yayınevi, 4. Baskı, Ankara, 2018., Andrade CR, 
Clifford P.''Outcome-Based Massage'', Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 2001., Fritz S. 
''Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage'', Mosby Lifeline, St Louis, 1995. 

 

8. FTRE212  FİZYOTERAPİDE BÖLGELERE GÖRE EGZERSİZ UYGULAMALARI                                                                                                
(3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders egzersiz reçetesi için kullanılacak egzersiz çeşitlerini oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup 
çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Bu ders, egzersiz 
tanımı, sınıflandırılması ve faydaları, bölgelere göre eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe 
egzersizleri, kuvvetlendirme ve endurans egzersizleri, solunum ve gevşeme egzersizleri, postür 
egzersizleri, vertebral kolona özel egzersizler, skolyoz egzersizleri, hasta mobilizasyonu ve 
yürüme eğitimi, denge ve koordinasyon egzersizleri, pilates, yoga ve tai chi chuan, pliometrik ve 
propriosepsiyon egzersizleri, aerobik egzersizler ve egzersiz programı planlama, kapalı kinetik 
zincir egzersizleri, boyun ve bel bölgesine yönelik egzersizler, omuz, dirsek, el, kalça, diz, ayak 
bölgelerine yönelik egzersizler, vestibüler sistem ve egzersizleri, vaka değerlendirme çalışması 
konularını içermektedir. 

Kaynaklar: Bandy WD, Therapeutic Exercise Techniques for Intervention, Lippincott Williams and 
Wilkins, 2001, Kisner C, Therapeutic Exercise Foundations and Techniques, Philadelphia, 2002, 
Otman S. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Ankara, 2006 

 

9 FTRE213    FONKSİYONEL NÖROANATOMİ VE NÖROFİZYOLOJİ (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, Merkezi sinir sistemine giriş, medulla spinalisin (MS) gross anatomisi, MS’in iç yapısı, 
inen yollar, çıkan yollar, periferik sinir sistemi ve patolojileri, otonom sinir sistemi, beyin zarları, 
hemisferler ve beyin omurilik sıvısı dolaşımı, serebral arter, ven ve patolojileri, beynin fonksiyonel 
sahaları. Kranial sinirler ve patolojileri, diencephalon ve patolojileri, beyin sapı, serebellum ve 
patolojileri ve limbik sistem, nörofizyolojiye giriş, merkezi sinir sistemi organizasyonu, uyku 
fizyolojisi, serebrospinal sıvı, kan beyin bariyeri, talamus, hipotalamus, retiküler formasyon, bazal 
ganglionlar, cerebellum, duysal işleme, Motor korteks, istemli hareketin kontrolü, konuşma, 
öğrenme, bellek, ağrı mekanizmaları konularını içermektedir. 

Kaynaklar: Taner D, Fonksiyonel Nöroanatomi, Guyton & Hall Neuroanatomy, Sinell, Tıbbi 
Fizyoloji (Medical Textbook of Physiology), W.F. Ganong, Tıbbi Fizyoloji (Review of Medical 
Physiology) 

 

10 FTRE313  İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ                                    (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, iş uğraşı tedavisinin tanımı ve ı̇ş uğraşı terapistinin görevleri, ı̇ş ve uğraşı tedavisinin 
değerlendirme yöntemleri, günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme yöntemleri, el değerlendirme 
ve tedavisi, kendine yardım aletleri, koruyucu ı̇ş ve uğraşı tedavisi ve çevresel düzenlemeler; ev 
düzenlenmesi ve ergonomik prensipler, koruyucu ı̇ş ve uğraşı tedavisi ve çevresel düzenlemeler 
ve ı̇şyeri düzenlenmesi ve ergonomik prensipler, duyu bütünlüğü tanımı ve tedavisi, kognitif 
değerlendirme ve eğitim, hemiplejide değerlendirme, hemiplejide evrelere göre ı̇ş ve uğraşı 
tedavisi, pediatride ı̇ş ve uğraşı tedavisi, ortopedide ı̇ş ve uğraşı tedavisi konularını içermektedir. 

Kaynaklar: Kayıhan H, Hemiplejide İş ve Uğraşı Tedavisi, H.Ü. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Y.O. 
Yayınları 23, Ankara, 1999, Kayıhan H, Kırdı N, Uyanık M, Düger T, Hazar G, Serebral Paralizili 
Çocuk ve Bağımsız Yaşam, H.Ü. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Y.O. Yayınları 15, Ankara, 1995 

 

11. FTRE314       YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ                                (3, 0, 0)3          4                                                         



Bu ders, yoğun bakım ortamı, monitor incelemesi, takibi, anlamı ve çözümlemeleri, kritik hastalık 
ve solunum yetmezliğinin patofizyolojisi  ve vücut sistemlerine etkileri, yoğun bakımda hasta 
seçimi ve değerlendirmesi, yaşam destek ekipmanlarının klinik izlem ve değerlendirmede 
kullanımı, mekanik ventilasyon, yoğun bakımda solunum egzersizleri, havayolu temizleme 
teknikleri, hasta pozisyon ve mobilizasyonu ve egzersiz, ortopedik, nörolojik, pulmoner, kardiyak, 
pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının yoğun bakım ortamında uygulanması, 
yoğun bakım ünitesi teknolojisi, olgu tartışmaları ve kanıta dayalı araştırmalar, klinik karar verme 
ve uyulması gereken kriterler gibi konularını içermektedir. 

Kaynaklar: H Harutoğlu. (2019). Pulmoner Rehabilitasyon., Karaduman A., Yılmaz Ö.T. 
(2016).Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nörolojik Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Rehabilitasyon. 
Pelikan., JC Paz,MP West. (2002). Acute Care Handbook for Physical Therapists,2n 
ed.,Butterworth/Heinemann, USA.    

 

12 FTRE315          FİZYOTERAPİDE PROJE UYGULAMASI                  (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, problem tespit etme, analizini yapma ve çözme, interaktif eğitim ve öğretim metotlarını 
kullanarak ve literatürden yararlanarak fizyoterapi ile ilgili vakaların sorunlarını tanımlayabilme, 
değerlendirme ve çözüm yollarını bulma bilgi ve becerisini kazandırma, video analiz, grup 
çalışması, istatistiksel analiz yapma ve yorumlama, rapor hazırlama, sözlü sunum yapma, kendi 
kendine öğrenme yetisi kazandırma, uygulamada vakaya özel klinik problem çözme, karar verme 
becerisini kazanma, teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda 
bulunma, fizyoterapi rehabilitasyon alanında interdisipliner ve multidisipliner çalışma tutumlarını 
geliştirme içermektedir. 

Kaynaklar: Gazanfer Aksakoğlu, Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri, DEÜ 
Rektörlük Matbaası., Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan 
Sümbüloğlu Hatipoğlu Yayıncılık 2004, Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri. Servet Özgür. 
Güneş Tıp Kitabevi 

 

13 FTRE317  İŞİTME-KONUŞMA TERAPİSİ                                   (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, konuşma ve lisan nedir, lisan anatomik ve nörolojik ve terapötik bakış, artikulasyon, 
temporomandibular eklem fonksiyonu ve anomalilikleri, fizyoterapi ve rehabilitasyonu, 
konuşmanın normal gelişimi, konuşmanın bozuklukları nelerdir ve nasıl değerlendirilir, serebral 
palside konuşma terapisi, otizm ve down sendromunda konuşma terapisi, mental retarde 
çocukların dil gelişim özellikleri, konuşmanın psikososyal yönü ve kekemelik, demansiyel ve 
gelişimsel konuşma bozuklukları konuşma bozuklukları, afazi nedir ve tipleri nelerdir, disleksi, 
aleksi, agrafi, apraksi durumlarında dil konuşma bozukluklarının değerlendirme, rehabilitasyon ve 
alana özel tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Fuller, D. R. Pimentel, J. T. & Peregoy, B. M. (2012). Applied Anatomy & Physiology 
for Speech-language Pathology & Audiology: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 
Wilkins. , Stach, B. A. (2010). Clinical Audiology: An Introduction. Delmar Cengage Learning. Sf. 
314- 396,  Katz, J. Chasin, M, Hood, L. J. English, K. M, & Tillery, K. L. (2014). Handbook of 
Clinical Audiology: Lippincott Williams & Wilkins, Topbaş, S. (2011). Dil ve Kavram Gelişimi. Kök 
Yayıncılık,  Gillam, R. B. Marquardt, T. P. & Martin, F. N. (2010). Communication Sciences and 
Disorders: From Science to Clinical Practice: Jones & Bartlett Publishers,  Maviş, İ. (2004). Sözün 
Bittiği Yer: Afazi. Anadolu Üniversitesi Yayınları 
 

14. FTRE319   FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULARDA KLİNİK ÇALIŞMA     (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, modern tıpta kullanılan farklı ve özel tekniklerin gerektirdiği fizyoterapi ve rehabilitasyon 
yöntemlerini oluşturmaktadır. Bu derste, program müfredatında yer almayan ama müfredattaki 
ortopedik, nörolojik, pediatrik, kardiyak, pulmoner rehabilitasyonun birer dalları olarak modern tıp 
içerisindeki fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri içeriklerine öğrencilerin araştırma, doğru 
bilgiye ulaşabilme bilgi ve becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Çoğunlukla kurslar ile bilgi 
ve beceri kazanılan bu yöntemler bu derste kursa gerek kalmaksızın kazandırılacaktır. Ders grup 
çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma olarak yapılacaktır. Bu derste, fizyoterapi ve 
rehabilitasyona ilişkin özel durumları değerlendirme, tedavi prensipleri ve rehabilitasyon 
yaklaşımlarının uygulamalarını içermektedir. 



Kaynaklar: C. Algun (ed.), Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Ankara, H.Ü. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 6, 1991, Ss: 40-51, Myers RS, Saunders Manual of 
Physical Therapy Practice, WB Saunders Company, Philadelphia, 1995 

 

15. FTRE322     ENGELLİLİK VE YAŞAM                                                  (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, doğuştan ya da sonradan oluşan engellilik durumlarında engelli psikolojisi, engellilik 
ikilemi, sterotipik hareketler, aşağılık kompleksi, engellilik sınıflandırmaları, fonksiyonel 
sınıflandırmalar, engellilerin toplumsal ve iş adaptasyonu, günlük yaşam aktivitelerinde 
engellilerin karşılaştığı sorunlar ve çözümleri, kullanılan çeşitli fizyoterapi ve rehabilitasyon 
yöntemlerini oluşturmaktadır. Ders anlatım, grup çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma 
olarak yapılacaktır. Bu ders, engellilerin sınıflandırılması, engellilerle ilgili sosyal politikalar ve 
engelli hakları, engelli ve istihdam, engelli ve ulaşım-trafik, engelliler için çevre düzenlemesi, 
engelli bireylerin eğitimi, engelli bireyler ve spor, engellilerde koruyucu yaklaşımlar konularını 
içermektedir. 
Kaynaklar: Bilir Şule, Çavkaytar A, Diken İ, Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri, Ayyıldız Matbaası, 
Ankara, 1986, ERİPEK Süleyman, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi 
Yayını, No:756, Eskişehir, 2002 ,http://www.ozurluveyasli.gov.tr, Bilgin, K. U. (2008). Özürlülerin 
çalışma hayatındaki sorunları ve çözüm önerileri, Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları 
Sözleşmesi. (2008). T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. Ankara. 

 

16 FTRE403 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME-I              (3, 0, 0)3          4                                                         
Bu ders, problem çözme, interaktif eğitim ve öğretim metotlarını kullanarak ve literatürden 
yararlanarak fizyoterapi ile ilgili vakaların sorunlarını tanımlayabilme, değerlendirme ve çözüm 
yollarını bulma bilgi ve becerisini kazandırma, video analiz, grup çalışması, rapor hazırlama, sözlü 
sunum yapma, kendi kendine öğrenme yetisi kazandırma, uygulamada vakaya özel klinik 
problem çözme, karar verme becerisini kazanma, teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya 
transfer edebilmesine katkıda bulunma, fizyoterapi rehabilitasyon alanında interdisipliner çalışma 
tutumlarını geliştirme içermektedir. 
Kaynaklar: C. Algun (ed.), Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Ankara, H.Ü. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 6, 1991, Ss: 40-51, Myers RS, Saunders Manual of 
Physical Therapy Practice, WB Saunders Company, Philadelphia, 1995 

 

17 FTRE404 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME-II        (3, 0, 0)3          4                                                         
Bu ders, problem çözme, interaktif eğitim ve öğretim metotlarını kullanarak ve literatürden 
yararlanarak fizyoterapi ile ilgili vakaların sorunlarını tanımlayabilme, değerlendirme ve çözüm 
yollarını bulma bilgi ve becerisini kazandırma, video analiz, grup çalışması, rapor hazırlama, sözlü 
sunum yapma, kendi kendine öğrenme yetisi kazandırma, uygulamada vakaya özel klinik 
problem çözme, karar verme becerisini kazanma, teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya 
transfer edebilmesine katkıda bulunma, fizyoterapi rehabilitasyon alanında interdisipliner çalışma 
tutumlarını geliştirme içermektedir. 
Kaynaklar: C. Algun (ed.), Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Ankara, H.Ü. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 6, 1991, Ss: 40-51, Myers RS, Saunders Manual of 
Physical Therapy Practice, WB Saunders Company, Philadelphia, 1995 
 

18 FTRE405           FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR           (3, 0, 0)3          4                                                         
Bu ders, modern tıpta kullanılan farklı ve özel tekniklerin gerektirdiği fizyoterapi ve rehabilitasyon 
yöntemlerini oluşturmaktadır. Bu derste, program müfredatında yeralmayan ama müfredattaki 
ortopedik, nörolojik, pediatrik, kardiyak, pulmoner rehabilitasyonun birer dalları olarak modern tıp 
içerisindeki fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri içeriklerine öğrencilerin araştırma, doğru 
bilgiye ulaşabilme bilgi ve becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Çoğunlukla kurslar ile bilgi 
ve beceri kazanılan bu yöntemler bu derste kursa gerek kalmaksızın kazandırılacaktır. Ders grup 
çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma olarak yapılacaktır. Bu derste, fizyoterapi ve 
rehabilitasyona ilişkin özel durumları değerlendirme, tedavi prensipleri ve rehabilitasyon 
yaklaşımları işlenecektir. 
Kaynaklar: C. Algun (ed.), Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Ankara, H.Ü. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 6, 1991, Ss: 40-51, Myers RS, Saunders Manual of 
Physical Therapy Practice, WB Saunders Company, Philadelphia, 1995 

 



19. FTRE324     HİDROTERAPİ, BALNEOLOJİ VE TIBBI KLİMATOLOJİ   (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, Su fiziği, ısı ve sıcaklık, sıcak ve soğuğun fizyolojik etkileri, suya girmenin fizyolojik 
etkileri, hidroterapinin tehlike ve komplikasyonları, endikasyonları ve kontraendikasyonları, 
hidroterapi yöntemleri (girdap, kelebek banyoları, zıt duşlar vs), çamur ve kaplıca tedavisi, su ı̇çi 
egzersiz ortamı-havuz ve ekipmanları, farklı eklem sorunları ı̇çin su ı̇çi egzersiz uygulamaları, 
yaşlılarda ve çocuklarda su ı̇çi egzersiz uygulamaları (halliwick yöntemi), farklı aqua terapi 
yöntemleri (bad ragaz), farklı aqua terapi yöntemleri (aqua fitness yöntemleri), farklı aqua terapi 
yöntemleri (Watsu, Ai Chi) konularını içermektedir. 

Kaynaklar: Kayıhan H, Dolunay N, Isı-Işık Su H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları, 
Ankara 1992, Campion MR, Adult Hydrotherapy Heinemann Medical Books, Oxford, 1990, Brody 
LT, Geigle PR, Aquatic Exercise for Rehabilitation and Training, Human Kinetics, United States 
of America, 2009 

 

20. FTRE409          OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ                                            (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, çağımızın en büyük mortalite nedenlerinden olan obezitenin tanımı, etiyolojisi ve 
sınıflandırması, erişkin obez hastanın değerlendirilmesi, çocuklarda obezite ve değerlendirilmesi, 
yaşlılarda obezite ve komorbit hastalıklar, obezitenin ilişkili olduğu hastalıkları (diyabet, kalp 
hastalıkları, kas iskelet problemleri, kanser vb.)  obezite tedavisi: beslenme, egzersiz, cerrahi 
yöntemler, fiziksel aktivite seviyesi, uyku ve obezite, kilo alımı ve kaybında fiziksel aktivitenin yeri, 
hamilelikte kilo kontrolü ve fiziksel aktivite, obezite ile savaşta okul, işyeri ve toplumsal çalışmalar, 
obezite ve kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon konularını içermektedir. 

Kaynaklar: C.Bouchard,PT.Katzmarzyk ‘Physical Activity and Obesity’ Human Kinetics, 2010., S. 
Kumanyika, RC Brownson,Springer,2007. A Karaduman, ÖT Yılmaz. (2017).Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon (Cilt no 1,3). 

 

21 FTRE422      FİZYOTERAPİDE TAMAMLAYICI TIP TEKNİKLERİ               (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, günümüz modern tıp uygulamalarının yanında, zararlı yan etkileri olmayan güncel ve sık 
kullanılan tamamlayıcı tıp teknikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olunması, 
tamamlayıcı terapilere ve alternatif tıbba genel bakış, tamamlayıcı tıp tekniklerinin fizyoterapideki 
kullanımı ile ilgili bilgi kazanma; nefes teknikleri ve yararları, meditasyon, gevşeme yöntemleri, 
yoga, tai chi, qigong, reiki, karuna reiki, ışık beden, self exciting, pranik şifa konuları, tamamlayıcı 
tıp teknikleri ile ilgili güncel literatüre sahip olma, teorik bilgileri ve pratik hünerleri klinik ortamlara 
aktarabilmeyi içermektedir. 
Kaynaklar: Saraçoğlu İ, Bitkisel Kürler Rehberi, 2009, Saraçoğlu İ, Şifa Kitabı, 2011, Roush 
R.A. 2003.Compelementary and alternative medicine clinic design. Binghamton. 

 

22. SABL113          SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM                           (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, iletişimin tanımı, önemi ve temel ı̇şlevleri, ı̇letişim türleri, ı̇letişimi etkileyen etmenler, 
kendini tanıma, kendini tanımanın yolları, kendini tanıma uygulamaları, dinleme ve kurumlarda 
haberleşme ı̇lişkileri ve iletişim ağları, ben dilini kullanmak, empati, empatik ı̇letişim, davranış 
türleri, atılgan davranış, pasif davranış, manipülatif davranış, hasta ı̇le ı̇letişimi kolaylaştıran 
teknikler, ı̇letişim becerileri: tedavi edici (terapheutic) ı̇letişim becerileri, ı̇letişimi engelleyen 
yaklaşımlar, çocuk hasta ı̇le ı̇letişim, yaşlı hasta ı̇le ı̇letişim, bazı özel durumlarda ı̇letişim -tedaviyi 
reddeden hasta -sürekli ı̇steklerde bulunan hasta -saldırgan hasta -anksiyete yaşayan hasta, -ı̇çe 
dönük/depresif hasta, -terminal süreçteki hasta, -kayıp ve yas yaşayan hasta/aile, stres yönetimi 
ve çatışma çözümü konularını içermektedir. 

Kaynaklar: Üstün, B. Akgün, E. Partlak, N. (2005). Hemşirelikte iletişim becerileri öğretimi. İzmir: 
Okullar Yayınevi, Terakye, G. (1998). Hasta-hemşire ilişkileri. Ankara: Zirve Ofset 

 

23. SABL114       MİKROBİYOLOJİ                                                                   (3, 0, 0)3          4                                                         

Dersin amacı: Temel mikrobiyoloji ve immünoloji bilgisi yanında prostetik aletlerin sebep 
olabileceği ve prostetik aletlere karşı oluşabilecek immünolojik reaksiyonlar ve bu aletlerin sebep 
olabileceği enfeksiyonlar ve nasıl önlenebileceği hakkında bilgi sahibi olmak. 

Dersin İçeriği: Mikrobiyoloji ve immünolojiye genel bakış, Mikroorganizma çeşitliliği I -
Bakteriyoloji’ye giriş, Mikroorganizma çeşitliği II- Bakteriyoloji 2. kısım- Virüsler, Mikroorganizma 



çeşitliği III-Mantarlar- parazitler, Mikroorganizmaların in vivo ve in vitroda inhibisyonu-tanısı, 
Sağlıkta ve hastalıkta mikroorganizmalar, Mikroorganizmaların vücutta enfeksiyon bölgeleri-
Fırsatçı patojenler, Biyofilm, biyomateryal ve protez ilişkili enfeksiyonlar, İmmün sistem doku ve 
hücreleri, Doğal immün yanıtlar-yabancı cisim yanıtı, Edinsel immün yanıtlar- antijen sunumu, 
Hücresel immünite, Humoral immünite, İstenmeyen immün yanıtlar; konularını içermektedir.  
Kaynaklar: Özgüven T. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji. Güneş Tıp Kitabevi, 2008 

 

24 SABL206       PATOLOJİ                                                                              (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, hastalıkların nasıl ortaya çıktığı konusunda bilgi vermektedir. Ders anlatım, grup 
çalışması, araştırma, rapor sunumu, tartışma olarak yapılacaktır. Bu ders, Patoloji nedir? Hücre 
zedelenmelerinde temel mekanizmalar, zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik 
değişiklikler, çevresel değişikliklere bağlı hücrede olan değişiklikler, ı̇ltihap ve reperatif yanıtın 
temel özellikleri, akut kronik ı̇nflamasyon türleri ı̇nflamasyonda yer alan hücreler ve temel 
özellikleri, enfeksiyon hastalıklarının genel patolojik özellikleri, mikroorganizmaların hastalık 
yapma özellikleri, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç ve savunma mekanizmaları, vücuttaki 
sıvı elektrolit denge bozuklukları, trombüs- emboli-enfarktüs anlamı ve genel etkileri, neoplazi, 
tümör etyolojisinde yer alan faktörler, kalıtım tümör ilişkisinin temel prensipleri, karbonhidrat, lipit, 
protein, pigment, kalsiyum metabolizma bozukluklarının ı̇simleri ve temel özellikleri - bunların 
hücre doku düzeyinde etkileri konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Temel Patoloji    Kumar – Cotran – Robbins  7. Edisyon  . Türkçe çeviri ProfDr. Uğur 
Çervikbaş  

 

25. SABL204        FARMAKOLOJİ                                                                       (3, 0, 0)3          4                                                         

Dresin amacı Genel farmakoloji konuları ile vücut sistemlerini etkileyen ilaçların farmakolojik 
özelliklerini, Farmakolojinin temel konularını, İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini 
tanımlamak, İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini, İlaçların farmakokinetiğini ve 
farmakodinamiğini değerlendirmektir. Bu ders, Farmakolojiye Giriş otonom sinir sistemine etkili 
ı̇laçlar, santral sinir sistemine etkili ilaçlar, kardiyovasküler sistem ı̇laçları, solunum sistemine etkili 
ı̇laçlar, diüretik ı̇laçlar, sindirim sistemi ı̇laçları, hipotalamus ve hipofiz hormonları, tiroid 
hormonları ve antitiroid ı̇laçlar, steroid yapılı hormonlar, adrenal korteks hormon antagonistleri, 
antifungal, antiparaziter, antiviral ilaçlar, antidiyabetik ı̇laçlar, vitaminler, kas-ı̇skelet sistemi 
ı̇laçları ve antienflamatuar ı̇laçlar, analjezikler ve kas gevşeticiler konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara, Hardman JG, 
Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York, 
Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara 

 

26 SABL402       TANI YÖNTEMLERİ                                                                 (3, 0, 0)3          4                                                         

 Bu ders; Genel olarak tanı yöntemleri,Radyodiagnostik tanı yöntemleri, kas sistemi tanı 
yöntemleri, iskelet sistemi tanı yöntemleri, nörolojik sistemi tanı yöntemleri, Solunum sistemi 
hastalıklarında tanı yöntemleri, Kalp-Damar hastalıklarında tanı yöntemleri,Prenatal tanı 
yöntemleri, Ortopedide tanı yöntemleri, Nörolojik tanı yöntemleri, Beyin cerrahisinde tanı 
yöntemleri,Genç ve yaşlı hastaya tanısal yaklaşım, Sporcu sağlığında tanısal yaklaşım, 
Fizyoterapi ve rehabilitasyonda tanısal değerlendirme,sistemlerin hastalıklarının belirlenmesinde 
kullanılan tıbbi tanı yöntemleri, tanı için kullanılan cihaz ve ekipmanların çalışma mekanizmaları 
ve prensipleri, değerlendirme yöntemleri konularını içermektedir. 

 

27. SABL403       RADYASYONDAN KORUNMA                                                     (3, 0, 0)3          
4                                                         

Bu dersin amacı: Radyasyonun tıpta ki tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinip, radyasyondan 
korunmanın temel prensiplerini öğrenmektir.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programında bu 
derste, radyasyonun tanımı ve tipleri, radyoaktivite, radyasyon birimleri ve radyasyon ölçüm 
yöntemleri, radyasyondan korunmada temel prensipler, radyasyonun biyolojik etkileri, 
radyasyondan korunmada kullanılan sistemler, doz sınırlamaları, hamilelik ve radyasyon,  
hastanelerde rgk'nın görev ve sorumlulukları, tüm vücut ve organ dozu sınırlamaları, 
radyoterapide/radyolojide radyasyondan korunma,  radyoaktif çöpler ile ı̇lgili yasal mevzuatlar, 
radyasyon kazalarında yasal zorunluluklar,  acil durum prosedürleri konularını işlenecektir. 



Kaynaklar: Radiobiology for radiologist Eric Hall, Basic Clinical Radiobiology Michael Joiner and 
Albert Van Der Kogel, Atilla Özalphan, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları 

 

28. SABL404        İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                                     (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği temel ilkeleri, ı̇ş güvenliği ile ilgili mevzuat, ı̇ş kazası ve meslek 
hastalığının tanımı, ı̇ş kazalarının nedenleri, İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı 
bilgilendirme, İş yeri ve çevre güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri alabilecek yeterlilikleri 
kazandırabilme, Meydana gelebilecek olan kazalara ve yangınlara karşı kendini ve çevresini 
koruyabilecek önlemleri alabilme, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavrayabilme. 
Dersin İçeriği: İş sağlığı ve güvenliği kavramları, kurallar, tarihçe, İş yeri güvenliğinin tanımı ve 
önemi, işyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar, depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili 
güvenlik önlemleri, elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri, yangın ve türleri, yangın 
söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar, meslek hastalıkları, meslek hastalıklarına karşı 
alınacak önlemler, iş kazaları ve önlemleri, temel ilk yardım, kaza raporları, iş kazası uygulanan 
prosedürler, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması. 

Kaynaklar: Bilir N, İş Sağlığı ve Güvenliği, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418, Bilir 
N, Yıldız AN,  İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe 

 

29. SABL405      LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ         (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, laboratuvar çalışma ilkeleri, laboratuvar güvenliği, kimyasal maddelerle çalışırken 
uyulması gerekenler, cam malzemelerle çalışırken uyulması gerekenler,  laboratuvar gereçleri ve 
ekipmanları,  laboratuvarda yapılan temel işlemler,  ı̇nsan sağlığına zararlı kimyasallar ve 
güvenlik önlemleri,  laboratuvar kazaları ve ilk yardım, kimyasal maddelerin taşınması ve 
depolanması, kimyasal atıkların imhası ve dikkat edilecek hususlar, bir deneyin planlanması, 
düzeneklerin kurulması, deney defteri tutma, çözelti hazırlama, numune ve çözelti saklama, cam 
malzemelerin temizlenmesi ve kurutma teknikleri konularını içermektedir. 
Kaynaklar: Laboratuar Teknikleri, 2011 

 

30 SABL105     SAĞLIK BİLİŞİMİ                                                (3, 0, 0)3          4                                                         
Bilişimle ilgili temel kavramları ve sağlık bilişiminin Türkiye ve dünyadaki standartlarını tanımak, 
bilgi teknolojilerini kullanarak yapılan tıbbi çalışma, eğitim, iletişim, veri ve bilgi toplama, veri ve 
bilgi işleme, bilgi yönetme, tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemlerini tanımak, 
sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki veri ve haberleşme standartlarını açıklamak, sağlık 
bilişiminde güvenlik, mahremiyet ve etik konularını içermektedir. Öğrencilere sağlık bilişim 
sistemleri ve ilgili temel kavramlar konularında bilgi kazandırmak; sağlık bilişimi alanları, 
dünyada ve Türkiye’de sağlık bilişimi uygulamalarının gelişimi, hastane bilişim sistemleri, kronik 
hastalıklarda ve sağlığın geliştirilmesi uygulamalarında farklı bilişim teknolojilerinin kullanımı ile 
ilgili bilgi kazandırarak  bilişim teknolojilerinin kullanımı konusunda bilgi ve beceri edinmelerini 
sağlamaktır. 
Kaynaklar: 1. Hoyt R, Sutton M, Yoshihashi A. Medical Informatics. Practical guide for the 
healthcare profesionals. University of West Florida, 2007, USA., Kudyba S. Healthcare 
informatics: Improving Effeciencey and Productivity,. CRC Press Taylor and Fransis group 
2010, FL, USA.,3. Kathleen M. LaTour, Shirley Eichenwald Maki. “Health Information 
Management: Concepts, Principles, and Practice”, Third Edition AHIMA 2010, Chicago, USA., 
4.Charlotte McCuen , Nanette B. Sayles, Patricia Schnering. “Case Studies for Health 
Information Management”. Delmar Cengage Learning, 2007, NewYork. USA 

 

31 SABL106       KLİNİK BİYOKİMYA                                                        (3, 0, 0)3          4                                                         

Temel teorik biyokimya ve klinik biyokimyanın temel kavramları, biyolojik sistemlerdeki 
metabolizma, anabolizma ve katabolizma kavramları ve bu kavramların birleştiği biyokimyasal 
reaksiyonların bütününü, insan vücudundaki sente ve yıkım reaksiyonlarını içeren ana metabolik 
yollaklar, lipidlerin türleri farklı fonksiyonları ve metabolizması, proteinlerin sentezi ve vücuttaki 
rolleri ve karbohidratların temel yapıları ve bu yapıların farklılıklarına göre biyokimyasal önemi, 
karbohidrat metabolizmasında glukozun enerji üretimi ile farklı biyolojik koşullardaki metabolik 
kaderi, nükleik asitlerin yapı taşları ve biyolojik fonksiyonları, vitamin ve minerallerin yapısal 
özelleriyle vücuttaki rolleri, laboratuvar testlerinin temel metodları, hormonların yapısal farkları ve 
biyolojik rolleri konularını içermektedir. 



 

 

32 FTRE104 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON                                   (3, 0, 0)3          4                                                         
Bu ders, psikososyal rehabilitasyon alanındaki kavramların tanımlanması, rehabilitasyon süreci 
boyunca hastanın yaşadığı psikolojik süreç, sosyal yaşama geri dönüşte rollerin geri 
kazandırılması, çevre ve sosyal yaşama uyum, psikososyal rehabilitasyonda fizyoterapi ve 
rehabilitasyonun rolü, travma ve travma sonrası stres tepkileri, özüre karşı geliştirilen tepkiler, 
stres ve başa çıkma yolları, engelli çocuk ve ailesinde psikososyal süreç, kronik hastalıklarda 
psikososyal rehabilitasyon, amputelerde psikososyal rehabilitasyon, yanıkta psikososyal 
rehabilitasyon, geriatrik psikososyal rehabilitasyon, yoğun bakımda yatan hasta ve yakınlarının 
yaşadıkları psikososyal problemler, zihinsel engellilik ve bazı ruhsal bozukluklar, kanserli 
hastalarda psikososyal yaklaşımlar konularını içermektedir.  
Kaynaklar: Hocaoğlu ve ark. (2020). Sağlık Psikolojisi Alan Uygulamaları: Kronik Hastalıklar. 
Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN 978-625-402-946-2 

 

33 SABL108       PSİKOLOJİ                                                                      (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojik modeler ve tarihte yer almış psikologlar ve 
düşünceleri, psikolojinin pozitif ve negative yönleri, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik 
psikoloji, gelişim psikolojisi vb.) ve psikoloji kuramlarının (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, 
varoluşçu kuram vb.) tanıtılması ve psikolojinin biyolojik ve fizyolojik temelleri, savunma 
mekanizmaları, engellilik ve psikoloji, engellelerde psikolojik yaklaşımlar ve ispatlanabilir teoriler, 
zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, öğrenme kuramları, insan gelişimi, kişilik ve 
kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenmenin psikolojik açıdan incelenmesi konularını 
içermektedir. 

Kaynaklar: Psikolojiye Giriş,Rod Plotnik 

 

34 SABL115         ÜNİVERSİTEMİZİ TANIYALIM                                 (3, 0, 0)3          4                                                         

Bu ders, Üniversitemiz ve kampüs yaşamını, Ülkemiz, Şehirlerimiz, Akademik ve idari 
birimlerimizi, ada ve üniversitenin erişebilirlik ve imkanları, öğrenci kulüplerimizi tanıtmak; 
öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmek, öğrencilerimizin öğrenim 
hayatına dair kültür ve bilgi seviyelerinin artmasını, sanat, spor ve müzik vb. alanlarda farklı 
deneyimler elde etmelerini, karşılaşılabilecek olası problemler hakkında bilgilendirmek ve bu 
durumlarda nasıl yol izleyeceklerini göstermek, resmi başvurular, evrak işlemleri, evrak takibi 
konularında bilgilendirmek ve öbirbirleri ile kaynaşmasını sağlamak için 1. sınıf öğrencilerine 
yönelik tanıtım faaliyetlerini içermektedir. 
 

 

35 INGL211      İNGİLİZCE-III                                                          ( 3, 0, 0)3          4                                                         
 
ENGL 111 ve ENGL 112 derslerini başarıyla tamamlamış, öğretim dili Türkçe olan Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri için geliştirilmiştir. Bu ders, öğrencilerin Avrupa Ortak Dil 
Çerçevesinde belirtildiği gibi, İngilizce seviyelerini A2 seviyesine getirmeleri ve İngilizcelerini 
geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Ders, temel kelime ve dil bilgisi kalıplarının kullanımıyla günlük 
iletişim kurmaya odaklanmaktadır. Öğrencilere temel okuma parçaları ve İngilizce dilindeki 
temel sohbetler sunulur ve günlük konuları içeren sözlü iletişim sağlanır. Ayrıca, dil bilgisi 
açısından doğru cümleler üreterek kısa metinlerin yazımına odaklanılmaktadır.   
Kaynaklar: -Doff, A. (2015). Cambridge English Empower Elementary Student's Book. 
Cambridge University Press., -Doff, A. (2015). Cambridge English Empower Elementary Work 
Book. Cambridge University Press. 

 

36 INGL212      İNGİLİZCE-IV                                                                      (3, 0, 0)3          4                                                         
ENGL 111, ENGL 112 ve ENGL 211 derslerini başarıyla tamamlamış, öğretim dili Türkçe olan 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri için geliştirilmiştir. Bu ders, öğrencilerin 
Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtildiği gibi, İngilizce seviyelerini A2 seviyesine getirmeleri ve 
İngilizcelerini geliştirmeleri için düzenlenmiştir. Ders, temel kelime ve dil bilgisi kalıplarının 
kullanımıyla günlük iletişim kurmaya odaklanmaktadır. Öğrencilere temel okuma parçaları ve 



İngilizce dilindeki temel sohbetler sunulur ve günlük konuları içeren sözlü iletişim sağlanır. 
Ayrıca, dil bilgisi açısından doğru cümleler üreterek kısa metinlerin yazımına 
odaklanılmaktadır.   
Kaynaklar: -Doff, A. (2015). Cambridge English Empower Elementary Student's Book. 
Cambridge University Press., -Doff, A. (2015). Cambridge English Empower Elementary Work 
Book. Cambridge University Press. 

 

37 SECMXXX      TIBBİ TERMİNOLOJİ                                                          (3, 0, 0)3          4                                                         
Ders Tanımı: Dersin Amacı; hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, 

Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem Ve Diğer Organlarla İlgili Tıbbi 

Terimlerin Ayırt Edilmesi,,tıbbi terimlerin öğretilmesi ve doğru kullanımlarını göstermek 

Dersin İçeriği; Tıbbi terminolojiye giriş, tanımı ve tarihçesi, Tıbbi terminoloji söyleyiş kuralları, 

Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, kökler, Önekler, sonekler, Eponim terimler, Hareket 

sisteminde terminoloji, Sindirim sisteminde terminoloji, Solunum sisteminde terminoloji, Dolaşım 

sisteminde terminoloji, Ürogenital sistemde terminoloji, Sinir sisteminde terminoloji,Endokrin 

sistemde terminoloji, Kan ve kan yapıcı organlarda terminoloji, Göz, kulak ve deride terminoloji 

konularını içermektedir. 

 

Kaynaklar: İkizler Can, Tıp Terminolojisi, Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, Rice Jane, 
The Terminology of Health &Medicine, Prentice Hall, USA, Özden, Mehmet, Tıbbi Terminoloji, 
Kitapyurdu. 

 

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 

 

 

SABL107 İLK YARDIM (3-0-0)3                  4 

Ders Tanımı: Dersin Amacı: Doğal afetler, kazalar ve ani hastalıklar gibi hayatı tehtit eden olağan dışı 

olaylarda, hayat kaybını ve sakatlıkları önlemek ve bu kazalardan kişilerin en az zararla 

kurtulabilmelerini sağlamak için; hayat kurtarıcı girişimleri sakin, düzenli ve hemen uygulamaya 

geçebilme bilgi ve becerisi yeteneğini kazandırmaktır. 

Dersin içeriği: Toplum felaketleri nedenleri ve bu konu ile ilgili kurumlar ve Sağlık Personelinin rolü, İlk 

yardımın önemi hedefleri ve ilk yardım gereçleri, Solunum durmasında ilk yardım, Kalp akciğer 

canlandırması (CPR), Kanamalarda ilk yardım, Şok-Koma-Bayılmada ilk yardım, Yaralanmalarda ilk 

yardım, Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Kafa-omurga ve abdominal bölge travmalarında ilk 

yardım, Yanıklar, Zehirlenmelerde ilk yardım ile ilgili konuları içerir. 

 

Kaynaklar: “Acil Bakım”, N. Olgun, F. Eti Aslan, S. Yazıcı Kuğuluoğlu. Yüce Yayım, İstanbul,1998. 

“Temel İlk Yardım Uygulamaları”, A. Dramalı, Ş. Kaymakçı, T. Özbayır, M. Yavuz. Saray Medikal 

Yayıncılık, İzmir,1999. “İlk Yardım İçin İlk Adım” Ü. Rodoplu, G. Ersoy, S. Çelikli,C. Özeren, Acil Tıp 

Derneği-Halk Yaşam, İzmir,1997. İlk Yardım Malzemeleri-Çantası Temel Yaşam Desteği Mankenleri 

 SECMXXX MESLEK ETİĞİ (3-0-0)3                    4 

Ders Tanımı: Dersin amacı: Öğrencilerin tıbbi etik ve temel kavramlar, değerler oluşumu ve değerler 

çatışması, hasta hakları,  bilgilendirilmiş onam,  klinik araştırmalar ve tedaviye yönelik girişimlerde etik 

yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu dersin içeriğinde; tıbbi etik ve temel 

kavramlar, hasta hakları,  değerler oluşumu ve değerler çatışması, bilgilendirilmiş onam,  klinik 

araştırmalar ve tedaviye yönelik girişimlerdeki etik yaklaşımlar, biyoetik ilkeler, zarar vermeme-yararlılık 

ilkeleri, özerkliğe saygı ve aydınlatılmış onam, adalet ilkesi, gizlilik ve mahremiyet, ayrımcılık ve 

damgalama, yaşamın başlangıcı ve etik, yaşamın sonu ve etik, hasta hakları, araştırma ve yayın etiği, 

hak ve sorumluluklar konuları ele alınır. 

 

Kaynaklar: Fry ST, ICN Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2000, Üstün Ç, “Tıp 

Etiği Kavramlarına Giriş”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, İzmir 2002,  Hatemi H, “Medikal 

Etik”, Yüce reklam yayım dağıtım a.ş., 1999 



 

 

 
 
 
 
 

 SECMXXX FARMAKOLOJİ (3-0-0)3                       4 

Ders Tanımı: Dersin Amacı:  İlaç uygulama yolları ve ilaçlara ilişkin genel bilgileri vermeyi 

amaçlar.Bu dersin içeriğinde; Tanımlar, kavramlar, ilaçlar, ilaçların sınıflandırılması, uygulama yolları,  

Adrenerjik agonist ve antagonist ilaçlar, Santral sinir sistemi ilaçları, Otonom sinir sistemine etki eden 

ilaçlar, Solunum sistemine etkili ilaçlar, Sindirim sistemine etkili ilaçlar, Endokrin sisteme etkili ilaçlar, 

Üriner sistem ilaçları, Hemolitik kemoterapotik ilaçlar, Kardiyotionik glikozidler,  anti aritmik ilaçlar, anti 

hiperlipidemik ilaçlar,  Sedatif-hipnotik ilaçlar, Antikonvülsan ilaçlar, Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde 

kullanılan ilaçlar,  Parkinson Hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, Analjezikler,  Anestezik etkili ilaçlar, 

Nöromuskuler bloke edici ilaçlar,  Adrenal kortikosteroidler, Cinsiyet hormonları,  Anti diyabetik ilaçlar, 

Tiroit bezini etkileyeni ilaçlar, Acil durumlarda kullanılan ilaç ve solüsyonlar, Antianjinal ilaçlar, Diğer 

vücut sistemlerine etkili ilaçlar konularını içermektedir. 

 
Kaynaklar: Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. Kaynaklar Bökesoy, 

T.A. Çakıcı,İ. Melli, M. (ed.)(2000) Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Ders Kitabı; Gazi Kitabevi 

 SECMXXX MİKROBİYOLOJİ (3-0-0)3                      4 

Ders Tanımı: Dersin Amacı: Dersin amacı hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların morfolojik, 

fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

kuralları ile antimikrobiyal tedavi konularında bilgiler vermek; konak-mikroorganizma ilişkileri, immün 

sistemin genel özellikleri ve klinik örneklerin alınması, tanı ve takip yöntemleri ile hastane 

enfeksiyonları hakkında öğrencileri, bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir. Bu dersin içeriğinde; 

mikroorganizma morfolojisi, mikroorganizma genetiği, mikroorganizmaların bulaşma yolları, 

sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, mikroorganizmaların ve konağın immünolojik özellikleri, 

konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları, hipersensitivite, immün yetmezlik, kanser 

immünitesi ve aşılar, laboratuvarlarda genel prensipler, klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri, 

önemli bakteriler, önemli bakteriyel enfeksiyonlar, önemli virüsler, önemli viral enfeksiyonlar, mantar ve 

parazitlerin özellikleri, önemli mantar ve parazit enfeksiyonları, hastane enfeksiyonları konularını ele 

alır. 

 
Kaynaklar: Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi 8. Baskı. Fakülteler Kitabevi, Bornova, 

1996,  Başustaoğlu AC, Tıbbi Mikrobiyoloji. Çeviri. Atlas Kitapçılık, Ankara, 2010, Özgüven T. Tıbbi 

Mikrobiyoloji ve İmmünoloji. Güneş Tıp Kitabevi, 2008. 

 SECMXXX BESLENME İLKELERİ (3-0-0)3                4 

Ders Tanımı: Dersin Amacı: Öğrencileri beslenme ve sağlık arasındaki ilişki, besin ögeleri, görevleri, 

kaynakları, enerji metabolizması, erişkin dönemlerinde beslenme ile sık rastlanan bazı hastalıklarda 

diyet konularında bilgilendirmek ve beceri kazandırmaktır.  Bu ders; Beslenme ve sağlık arasındaki 

ilişki, Karbonhidratlar, Proteinler, Lipitler, Laboratuvarda çalışma prensipleri. Karbonhidrat, protein ve 

lipit uygulamaları, Enerji metabolizması, Nükleik asitler, enzimler ve hormonlar,  Su ve mineraller: 

Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır, Mineraller: İyot, Flor, Çinko, Manganez, 

Krom, Molibden, Kükürt, Selenyum, Kobalt, Vitaminler: Vitamin A, D, E,K, Vitaminler: Tiamin, 

Riboflavin, Niasin, Vitamin B6, Vitamin B12, Folik Asit, Vitaminler: Vitamin C, Pantotenik Asit, Biotin, 

Kolin, Karnitin, İnositol,,Vitamin ve minerallerin laboratuvar uygulaması; konularını içermektedir. 

 
Kaynaklar: Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009, Gökçay G, Garipağaoğlu M. 

Çocukluk ve ergenlik döneminde beslenme. 

 SECMXXX PATOLOJİ (3-0-0)3                     4 



 

 

 

 

 

 

Ders Tanımı:  Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin Patoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri, 

konularla ilgili temel kavramları,hastalıkların etyolojisini ve gelişme mekanizmasını öğrenmeleri ve 

patolojinin kullandığı yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Bu dersin içeriğinde; Patoloji tanımı, 

tarihçesi, inceleme yöntemleri, Hücre zedelenmesi, nekroz ve apaotoz, Adaptasyon mekanizmaları , 

hipertrofi, hiperplazi, atrofi, metaplazi, İnflamasyon : mekanizması , tipleri ve morfolojik şekilleri, Yara 

onarımı ve regenerasyon, Sıvı ve hemodinamik bozukluklar , Neoplazi I , Kanser nedir, tümör tanımı ve 

genel özellikleri, Neoplazi patolojik özellikler, alt tipler, klinik özellikler,Yumuşak doku tümörleri,Kemik 

ve eklemlerin normal makroskopik ve mikroskopik yapısı,kemiğin gelişimsel kusurları ve başlıca 

metabolik hastalıkları,Kırık onarımı ve iyileşmesi, kırık tipleri,kemiğin iltihapları, nonspesifik ve 

tüberküloz osteomyelit,artritler ( osteoartrit, romatoid artrit ve gut hastalığı; konularını içermektedir. 

 

Kaynaklar:  

Kumar, Abbas, Aster, Robbins Temel Patoloji, Dokuzuncu Basım, 2013, Nobel Tıp Kitabevleri.  

Gamze Mocan Kuzey, Şükrü Oğuz Özdamar, Sema Zergeroğlu, Temel Patoloji, 2007, Güneş Kitabevi. 

 SECMXXX RADYOBİYOLOJİ (3-0-0)3                4 

Ders Tanımı:  Dersin Amacı: Radyasyonun biyolojik etki kademelerini kavramak. Bu dersin içeriğinde; 

radyasyonun genel özellikleri, hücre biyolojisi, hücresel düzeyde radyasyona yanıt, radyasyon 

enerjisinin dağılımı, radyasyonun etkileri, bölünen hücreler ve sağkalım kavramı, doku ve organların 

radyasyon duyarlılıkları, radyasyonun ebriyo ve fetüse etkileri, radyasyonun akut ve geç etkileri, 

radyasyon kazaları, radyasyondan korunma ve güvenlik hücre biyolojisi, radyasyonun hücre 

düzeyindeki etkisi,  hücre düzeyinde radyasyona yanıt, radyasyon yanıtını etkileyen faktörler, 

radyasyonun normal dokulara etkisi, radyasyonun tümörlere etkisi, radyoterapide zaman-doz 

fraksinasyonu, radyasyonun tüm vücuda etkisi, radyasyonun stokastik ve non -stokastik etkileri, 

radyasyondan korunmanın radyobiyolojisi, maksimum kabul edilebilir doz kavramı,  lineer quadratik 

model,  bed hesaplamaları, brakiterapide radyobiyoloji, konuları yer alır. 

 

Kaynaklar:  Radiobiology for radiologist Eric Hall, Basic Clinical Radiobiology Michael Joiner and 

Albert Van Der Kogel, Atilla Özalphan 

 SECMXXX SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM (3-0-0)3                     4 

Ders Tanımı:  Dersin Amacı: İletişimin Tanımı Önemi Ve Temel İşlevleri İletişim Türleri, İletişimi 

Etkileyen Etmenler, Kendini Tanıma, Kendini Tanımanın Yolları, Kendini Tanıma Uygulamaları, 

Dinleme ve Kurumlarda Haberleşme İlişkileri ve iletişim ağları, Ben Dilini Kullanmak, Empati, Empatik 

İletişim, Davranış Türleri, Atılgan Davranış, Pasif Davranış, Manüpülatif Davranış, Hasta İle İletişimi 

Kolaylaştıran Teknikler İletişim Becerileri: Tedavi Edici (Terapheutic ) İletişim Becerileri, İletişimi 

Engelleyen Yaklaşımlar, Çocuk Hasta İle İletişim Yaşlı Hasta İle İletişim, Bazı Özel Durumlarda İletişim 

-Tedaviyi Reddeden Hasta -Sürekli İsteklerde Bulunan Hasta, Bazı Özel Durumlarda İletişim - 

Saldırgan Hasta - Anksiyete Yaşayan Hasta, Bazı Özel Durumlarda İletişim -İçe Dönük/Depresif Hasta, 

Bazı Özel Durumlarda İletişim -Terminal Süreçteki Hasta, Bazı Özel Durumlarda İletişim - Kayıp ve Yas 

Yaşayan Hasta/Aile, Stres Yönetimi ve Çatışma Çözümü; konularını içermektedir. 

 

Kaynaklar: 1-Üstün, B. Akgün, E. Partlak, N. (2005). Hemşirelikte iletişim becerileri öğretimi. İzmir: 

Okullar Yayınevi, Terakye, G. (1998). Hasta-hemşire ilişkileri. Ankara: Zirve Ofset 

 SECMXXX İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (3-0-0)3                   4 



 

 

 

 

 

Ders Tanımı:  Dersin amacı; çalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi 

olmaları ve bu tehlike ve risklerin oluşturabileceği kaza ve olumsuz etkileri en aza indirgeyebilme, 

çalışmaları sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli davranış kabiliyetini 

kazanmaları. Bu dersin içeriğinde; iş sağlığı ve güvenliğine genel bakış, iş sağlığı ve güvenliği temel 

ilkeleri, iş güvenliği ile ilgili mevzuat, iş kazası ve meslek hastalığının tanımı, iş kazalarının nedenleri, 

yangın ve yanından korunma, yangın ve yanından korunma, tahliye ve kurtarma, çalışanların yasal hak 

ve sorumlulukları,  ergonomi konuları yer alır. 

 

Kaynaklar:  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Hüseyin Altınel, Detay Yayıncılık Yardımcı Kaynaklar İş 

Güvenliği Kültürü, Dr. Salih Dursun, Beta Yayınevi 

 SECMXXX RADYASYONDAN KORUNMA (3-0-0)3                  4 

Ders Tanımı:  Dersin Amacı: Radyasyonun tıpta ki tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinip, 

radyasyondan korunmanın temel prensiplerini öğrenmek,  Radyasyonun Tanımı ve Tipleri, 

Radyoaktivite,  Radyasyon Birimleri ve Radyasyon Ölçüm Yöntemleri, Radyasyondan Korunmada 

Temel Prensipler, Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Radyasyondan Korunmada Kullanılan Sistemler, Doz 

Sınırlamaları, Hamilelik ve Radyasyon,  Hastanelerde RGK'nın Görev ve Sorumlulukları, Tüm Vücut ve 

Organ Dozu Sınırlamaları, Radyoterapide Radyasyondan Korunma,  Radyolojide Radyasyondan 

Korunma,  Radyoaktif Çöpler ile İlgili Yasal Mevzuatlar, Radyasyon Kazalarında Yasal Zorunluluklar ve 

Acil Durum Prosedürleri ile ilgili konuların incelenmesi ve pekiştirilmesini ele almaktadır. 

 
Kaynaklar:  Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları 

 SECMXXX LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ (3-0-0)3                 4 

Ders Tanımı:  Dersin Amacı: Laboratuvarda çalışma, güvenliğini sağlama, laboratuvar gereçleri ve 

ekipmanlarını tanıma ve doğru kullanımının aktarılması. Bu dersin içeriğinde;  laboratuvar çalışma 

ilkeleri, laboratuvar güvenliği, kimyasal maddelerle çalışırken uyulması gerekenler, cam malzemelerle 

çalışırken uyulması gerekenler,  laboratuvar gereçleri ve ekipmanları,  laboratuvarda yapılan temel 

işlemler,  insan sağlığına zararlı kimyasallar ve güvenlik önlemleri,  laboratuvar kazaları ve ilk yardım, 

kimyasal maddelerin taşınması ve depolanması, kimyasal atıkların imhası ve dikkat edilecek hususlar, 

bir deneyin planlanması, düzeneklerin kurulması, deney defteri tutma, çözelti hazırlama, numune ve 

çözelti saklama, cam malzemelerin temizlenmesi ve kurutma teknikleri konuları ele alınır. 

 

Kaynaklar:  Laboratuar Teknikleri, 2011 

 SECMXXX SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

VE  BİYOİSTATİSTİK 

(3-0-0)3                    4 

Ders Tanımı:   Dersin amacı: Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili detaylı bilimsel yaklaşımları ortaya 

koymak, nitelikli araştırmacı adayları yetiştirmek ve Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş,  Araştırma 

süreci,  Bilimsel Ahlak,  Kaynaklardan Yararlanma,  Kaynak Gösterme Yöntemleri, Makale Arama 

Biçimleri: Internet, Makale Arama Biçimleri: E- Kütüphane, Makale Arama Biçimleri: ANKOS, Makale 

Yazımı ve Bilgisayar Teknolojileri: Kelime İşlemciler I,  Makale Yazımı ve Bilgisayar Teknolojileri: 

Kelime İşlemciler II,  Makale Yazımı ve Bilgisayar Teknolojileri: Tablolama, Makale Yazımı ve 

Bilgisayar Teknolojileri: Grafikler ve Resimler,  Bilimsel Araştırma Sunum Teknikleri konularını 

incelemektir. 

 
Kaynaklar:  Görsel İletişim ve Grafik Tasarım (Tevfik Fikret Uçar),  İletişim ve Grafik Tasarım (Emre 

Becer),  Görüntü Estetiği (Levent Kılıç) , Görme Biçimleri (John Berger) 



 

 

 

 

 

 SECMXXX STERİLİZASYON VE 

DEZENFEKSİYON 

(3-0-0)3                  4 

Ders Tanımı:   Dersin Amacı: Medikal ve Cerrahi asepsinin sağlanmasında sterilizasyonun ve 

dezenfeksiyonun esaslarının ve yöntemlerin öğretilmesidir. Bu dersin içeriği olarak; Genel Önlemler, 

Tıbbi Cihazlar (Tıbbi ve cerrahi aletler), Spaulding sınıflandırması, kullanılmış aletlerin toplanması 

dekontaminasyonu ve taşınması, Dezenfektanlar ve dezenfeksiyon yöntemleri, Yıkama, Hazırlık ve 

paketleme, Sterilizasyon yöntemleri, Buhar sterilizasyonu, Düşük sıcaklık sterilizasyonu; Etilen oksit- 

Formaldehit, Gaz plazma-Ozon, Sterilizasyonun kontrolü, Steril depo ve dağıtım, Kayıt-arşiv-malzeme 

takibi, Sterilizasyonun Monitorizasyonu, Steril Malzemelerin Depolanması Tek Kullanımlık Ürünler - 

Çok Kullanımlık Ürünler, Mikroorganizmaların dezenfektanlara direnci, Sağlık bakım ortamlarında yer 

ve yüzey dezenfeksiyonu, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Çevre Çalışan Sağlığı gibi konular ele 

alınmaktadır. 

 

Kaynaklar:  Joklik WK, Willett HP, Amos DB, Wilfert CM (eds). Zinsser, Sterilisation and Disinfection. 

In: Microbiology. Nineteenth edition, USA:Appleton and Lange, Öztürk Recep, Saltoğlu Neşe ve Aygün 

Gökhan, Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi, İstanbul, Kurban Mustafa, Enfeksiyon Hastalıkları, 

Türk Sağlık Eğitim Vakfı 

 SECMXXX AMELİYATHANEDE YAŞAM (3-0-0)3                   4 

Ders Tanımı:   Bu dersin amacı: Ameliyathanede çalışanların karşılaştığı çeşitli sorunlar hakkında bilgi 

sahibi olunması. Bu dersin içeriğinde; ameliyathane çalışanlarının karşılaştığı kendilerine ve hastalara 

yönelik sorunlar, çalışanın kendisini risklerden koruması hususunda dikkat edilmesi gereken konular 

hakkında bilgi aktarılacaktır. Ameliyathane ortamı, Ameliyathane çalışanlarını bekleyen tehlikeler ve bu 

tehlike faktörlerini en aza indirgeme yolları, Ameliyathanede çevresel faktörler ve çevresel faktörlerin 

oluşturabileceği tehlikeler, çevresel faktörlerin oluşturabileceği bu risk faktörlerini en aza indirgeme 

yolları, Hastaların karşılaşabileceği çevresel risk faktörleri ve bu risk faktörlerini en aza indirgeme 

yolları, Ameliyathane çalışanlarının psikolojik sorunları ve etkileri, Ameliyathanede nasıl daha mutlu 

çalışma ortamı sağlanabilir, konularını içermektedir. 

 

Kaynaklar:   Klinik Anesteziyoloji, Morgan E, Çeviri Editörleri M. Tulunay ve H. Çuhruk, ISBN 978-975-

277-164-2 Klinik Anestezi, Zeynep Kayhan, 3. Baskı, Logos Yayıncılık, 2006. 

 SECMXXX TEMEL TOKSİKOLOJİ (3-0-0)3                     4 

Ders Tanımı:   Dersin Amacı: Toksikoloji ile ilgili kavramlar, zehirlerin vücuda giriş yolları ve bazı 

kimyasal maddelerin toksikolojik etkileri hakkında bilgi vermektir. Toksikoloji ile ilgili kavramlar, 

zehirlerin vücuda giriş yolları ve bazı kimyasal maddelerin toksikolojik etkileri hakkında bilgi vermektir. 

Dersin İçeriğinde; Toksikolojiye giriş (tanım, tarihçe, sınıflandırma), Temel kavramlar, Mutajenik etki, 

karsinojenik etki, teratojenik etki, Alerjik etki, Toksik madde maruziyetinin kategorize edilmesi, 

Kimyasalların vücuda giriş yolları, İşyerlerinde sıklıkla maruz kalınan kimyasallar-I İşyerlerinde sıklıkla 

maruz kalınan kimyasallar-II, İşyerlerinde sıklıkla maruz kalınan kimyasallar-III, İşyerlerinde sıklıkla 

maruz kalınan kimyasallar-IV, İşyerlerinde sıklıkla maruz kalınan kimyasallar-V, Savaş Zehirleri-I, 

Savaş Zehirleri-II, Zehirlenmelere Yaklaşım-I, Zehirlenmelere Yaklaşım-II konularını içermektedir. 

 

Kaynaklar:   Gerard J. Mulder, Lennart Dencker , Farmasötik Toksikoloji ,Çevirmen: Nurşen Başaran, 

Nobel Tip Kitabevi, ISBN: 9789754209679, 2013 

 SECMXXX BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME-I (3-0-0)3                  4 



 

 

 

 

 

 

 

Ders Tanımı:   Dersin Amacı:  Bu derste öğrenciye, sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları 

uygulamak, yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilgi vermek, antrenmanın temel amacı ve temel 

görevlerini ayırt etmek, antrenmanda yüklenme ve dinlenme İlişkisini ayırt etmek, beden eğitimi ve 

sporun insan organizması üzerindeki etkilerini ayırt etmek, kondisyonel ve motorik özellikleri ayırt 

etmek, mesleki fiziksel uygunluk yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersin içeriğinde;  

mesleki fiziksel uygunluk kriterlerine göre fiziksel gelişimi sağlayacak egzersizleri yapmak, ısınmanın 

önemi ve egzersizleri, aerobik egzersizler, aerobik egzersizin faydaları ve kullanım alanları, aerobik 

egzersiz çeşitleri, koordinatif egzersizin faydaları ve kullanım alanları, koordinatif egzersiz çeşitleri, 

aerobik egzersiz uygulamaları, anaerobik egzersiz uygulamaları, koordinasyon egzersiz uygulamaları 

ele alınır. 

 

Kaynaklar:   ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual, Williams&Wilkins; 2005, 

Designing Resistance Training Programs, Human Kinetics; 1997, Baumann,Sigurd., "Sport in der 

Grundschule 1" Limpert VerlagKassel,1983, Sports Workout com. (2006). Weight Training for 

Gymnasyics. Secand Ed. 

 SECMXXX BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME-II (3-0-0)3                  4 

Ders Tanımı:   Dersin Amacı:  Bu derste öğrenciye, sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları 

uygulamak, yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilgi vermek, antrenmanın temel amacı ve temel 

görevlerini ayırt etmek, antrenmanda yüklenme ve dinlenme İlişkisini ayırt etmek, beden eğitimi ve 

sporun insan organizması üzerindeki etkilerini ayırt etmek, kondisyonel ve motorik özellikleri ayırt 

etmek, mesleki fiziksel uygunluk yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersin içeriğinde; 

mesleki fiziksel uygunluk kriterlerine göre fiziksel gelişimi sağlayacak egzersizleri yapmak, 

paramediklerde vücut kompozisyonun önemi, kuvvet egzersizleri, paramediklerde kuvvet kullanılan iş 

yükleri , dayanıklılık egzersizleri, paramediklerde dayanıklılık gerektiren iş yükleri, esneklik egzersizleri 

ve önemi, esneklik egzersizleri, aerobik, anaerobik ve koordinasyon egzersizleri konuları ele alınır. 

 
Kaynaklar:   ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual, Williams&Wilkins; 2005, 

Designing Resistance Training Programs, Human Kinetics; 1997, Baumann,Sigurd., "Sport in der 

Grundschule 1" Limpert VerlagKassel,1983, Sports Workout com. (2006). Weight Training for 

Gymnasyics. Secand Ed.  

 SECMXXX KAZA VE AFET YÖNETİMİ (3-0-0)3                 4 

Ders Tanımı:   Dersin Amacı: Öğrenciler afet ve kazalara yönelik önlem alma, risklerin azaltılması ve 

afet ya da kaza durumunda müdahalede önemli basamaklara yönelik bilgi sahibi olacaklardır. Bu dersin 

içeriğinde; afet yönetimiyle ilgili temel kavramlar, kazalarda risk ve zararların azaltılması, afetlerde risk 

ve zararların azaltılması, afetlerde hazırlık, olay komuta sistemi, tahmin, erken uyarı, tatbikatlar, kaza 

ve afetlerde toplum eğitimi, kaza ve afetlerde müdahale, olay yeri yönetimi, erken iyileştirme, afet 

iyileştirme, afetlerde iletişim, olası afet ve kaza senaryoları değerlendirilmek ve kazanılan bilgilerin 

pekiştirilmesi için ele alınır. 

 

Kaynaklar:    Kadıoğlu M. Afet Yönetimi, Marmara Belediyeler Birliği Yayını, 2011 

 SECMXXX EKG ANALİZİ (3-0-0)3                  4 



 

 

 

 
 
 
 
 

Ders Tanımı:   Dersin amacı temel ve orta düzeyde Elektrokardiyografi (EKG) bilgisi vermek ve pratik 

kullanımda elektrokardiyografiden yararlanarak tanı ve tedaviye destek olacak girişimleri öğrenmektir. 

Bu ders kapsamında; Elektrokradiyografi (EKG)’nin tanımı, amacı, çekim tekniği, kalp hastalıklarının 

tanı ve tedavisindeki yeri ve gerekliliği incelenmektedir. EKG tarihinden başlanarak, EKG cihazları, 

çekim sırasında dikkat edilmesi gereken konular, EKG kâğıdının özellikleri, EKG değerlendirilirken 

dikkat edilmesi gereken noktalar, normal EKG verileri, normal EKG’nin tanınması, ritim bozuklukları, 

ileti bozuklukları, koroner kalp hastalıklarında gözlenen EKG değişiklikleri, diğer kalp hastalıklarında 

gözlenen EKG değişiklikleri, EKG bozukluklarının nedenleri, acil tedavi yaklaşımları, işlenecektir. 

 

Kaynaklar:    Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi, Ali Ekşi, Mehdi Zoghi, Agah 

Çertuğ, ss1-6 Paramedikler için EKG, Nursun ÜSTÜNKARLI. DEU yayınları, Mick J. Sanders, Kim D. 

McKenna, Lawrence M. Lewis, Gary Quick (eds). (2012). Mosby's Paramedic Textbook 4thEkşi 

A.Paramedik EKG Kartları Kitapana yayınevi 

VerlagKassel,1983, Sports Workout com. (2006). Weight Training for Gymnasyics. Secand Ed. 

 SECMXXX İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA (3-0-0)3                4 

Ders Tanımı:   Dersin Amacı: Öğrenciye; ileri yaşam desteği uygulamalarının basamaklarını sırasıyla 

neler olduğunu kavratmak ve tüm basamakları uygun bir şekilde yapabilme becerisini kazandırmak. 

Dersin İçeriği; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, resusitasyonda insan faktörü ve kalite, bebek çocuk ve 

erişkinde temel yaşam desteği, temel ve ileri havayolu uygulamaları, kritik durumdaki hastanın 

tanınması ve kardiyorespiratuvar arrestten korunma, erişkin ileri yaşam desteği algoritması ı, erişkin 

ileri yaşam desteği algoritması ıı, pediatrik ileri yaşam desteği algoritması, ritim bozukluklarında acil 

bakım protokolleri uygulama, özel durumlarda kardiyak arrest, resüsitasyon ile ilgili kararlar, 

resüsitasyon sonrası bakım, hastane öncesinde kardiyak arrest ve simülatör çalışmaları konularını 

içermektedir. 

 
Kaynaklar:    Mick J. Sanders, Kim D. McKenna, Lawrence M. Lewis, Gary Quick (eds). (2012). 

Mosby's Paramedic Textbook 4th 

 SECMXXX TEMEL MESLEKİ BECERİLER (3-0-0)3                 4 

Ders Tanımı:   Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere, klinikte uygulamaları için gerekli olan çeşitli 

becerileri kazandırmaktır Bu dersin içeriğinde; el yıkama-steril eldiven giyme,steril paket açma, yara 

bakımı ve pansuman yapma, yaşam bulgularının değerlendirilmesi (solunum, nabız, tansiyon, vücut 

ısısı), kan alma, oral ve paranteral ilaç uygulamaları (sc, ım,ıv yolla),  intravenöz katater takma- 

çıkarma, serum takma-çıkarma, kan şekeri bakma, oksijen verme, aspirasyon yapma, ekg çekme, 

nazogastrik katater takma, nazogastrik dekomprasyon, nazogastrik besleme, lavman yapma, üriner 

sonda takma ve çıkarma, sütür atma, sütur alma  konularını içermektedir. 

 

Kaynaklar:    Ay F, Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, İstanbul Tıp Kitapevi, 2011, 

Aşti T, Karadağ A, Klinik Beceriler, Nobel Tıp Kitabevi, 2011, Taylor,C., Lillis, C., Lemone, P.; 

Fundamentals of Nursing. Lipincott Company, Philadelphia,second edition,2007 

 SECMXXX LİTERATÜR TAKİP ETME VE SUNUM TEKNİKLERİ (3-0-0)3     4 



Ders Tanımı:     Ders Tanımı: Bilgiye ulaşma, bilimsel nitelikli bilgiyi ayırt etme, çeşitli kaynaklardaki 

bilimsel nitelikli yayınları inceleme, sunum tekniklerini öğrenme, sunulacak bilgiye uygun etkin sunum 

gerçekleştirme, sunum nedir, neden etkili sunum,  sunum tanımı, sunum türleri, sunumun amacını 

belirlemek, hedefleri belirlemek, sunumun hedefleri, konuşmacının hedefleri, dinleyicinin hedefleri, 

hedef kitlenin / dinleyicilerin profilini belirleme, hedef kitle/dinleyiciler hakkında bilgi toplama, hedef 

kitlenin/dinleyicilerin yapısı, sunum hazırlama aşamaları, kullanılacak destek araçlarını belirlemek, 

sözel destek araçları, görsel destek araçları, sunumda destek araçlarını kullanırken dikkat edilecek 

hususlar konularını içerir. 

Kaynaklar:     Kaynaklar: Diş hekimliği ve Endodonti alanındaki yayınlanmış bilimsel nitelikli süreli 

yayınlar ve makaleler, 

Sunum Gözler Üzerindeyken Başarmak, Banu Gökçül, Kapital Kitapları, Ekim 2005 


