
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU  

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI  

A. Amaçlar  

Sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları 

alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmeği amaçlamaktadır.   

B. Hedefler  

Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki 

kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve 

geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine 

sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. 

Gelişen Biyomedikal Cihaz Teknolojileri teknik servis desteğiyle beraber üretim, ithalat, yan sanayi ve sektörleriyle 

ülke ekonomisine ve hizmet sektörüne katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu iş alanında çalışan teknik servis 

elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan 

sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar.   

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında gelecek vadeden öğrenciler yetiştirerek ve seçkin öğretim kadrosunu 

genişleterek yenilikçi, fark yaratan, değer üreten, mükemmeliyetçi küresel bir program yapısı oluşturmak 

hedeflenmektedir. 

C. Program Öğrenme Çıktıları  

1. Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve hasta yakınlarına meslek 

etiğine uygun davranabilmek.  

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

3. Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve bilişim teknolojilerini 

seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

4. Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.  

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak 

sorumluluk alabilmek  

6. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

7. Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek  

8. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak  

9. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim 

yoluyla aktarabilmek  

10. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle 

paylaşabilmek  

11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve 

meslektaşları ile iletişim kurabilmek  



12. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek  

13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olmak  

14. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve  

güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

 

15. Biyomedikal cihaz teknolojisi ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve biyomedikal alanında acilleri 

bilmek  

 

D.  Eğitim Öğretim Metotları    

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, 

başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini 

arttıracak şekilde seçilmektedir.  

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:  

 Metot  Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1  Ders  Dinleme ve anlamlandırma  Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz  

2  Tartışmalı Ders  Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme  

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz  

3  Özel Destek /  

Yapısal Örnekler  

Önceden planlanmış özel beceriler   

4  Rol Yapma / Drama  Önceden planlanmış özel beceriler  Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım  

5  Problem Çözme  Önceden planlanmış özel beceriler   

6  Vaka Çalışması  Önceden planlanmış özel beceriler   

7  Beyin Fırtınası  Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması  

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz  

8  Küçük Grup  

Tartışması  

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme  

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz  

9  Gösterim  Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme  

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam  



10  Benzetim  Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri  

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam  

11  Seminer  Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler  

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım  

12  Grup Çalışması  Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, 

yönetsel beceriler, takım çalışması  

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet,  

Web tabanlı tartışma forumları  

13  Saha / Arazi  

Çalışması  

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler  

 

14  Laboratuar  Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması  

Özel donanım  

15  Ödev  Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim  

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta  

16  Sözlü  Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum  

 

17  İnceleme / Anket 

Çalışması  

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18  Panel  Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme  

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım  

19  Konuk Konuşmacı  Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme  

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel 

donanım  

20  Öğrenci Topluluğu  

Faaliyetleri /  

Projeleri  

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler,  

Önceden planlanmış özel beceriler  

 

 

 

F. Alınacak Derece 

Bu program başarılı bir şekilde tamamlandığında, Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında önlisans derecesine sahip 

olunur ve “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” ünvanını alır.  

 

 



F. Kabul Koşulları  

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından 

belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda 

öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir 

öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye 

giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.  Üniversite tarafından onaylanmış ve bir 

anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde 

verilen dersleri alabilirler.   

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş- Hangi bölümlere geçebilir  

Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere "Biyomedikal Cihaz Teknikeri" unvanı verilir.  

Biyomedikal cihaz teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak 

yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır. Biyomedikal cihaz teknikerleri; 

resmi ve özel hastanelerde, laboratuarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve 

bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yapmaktadırlar. Bu nedenle çalışma ortamları çalıştıkları iş yerine göre 

farklılıklar gösterir. İş hayatında sürekli olarak doktor, hemşire ve diğer hastane personeliyle iletişim halindedirler.  

Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları  

Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) 

ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.  

 H. Mezuniyet Koşulları  

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın 

tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl 

içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu 

sınavları vardır.   

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama  

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K. Ders Planı  

 

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders Saati Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4 4 

OYDL151 
Yabancı Dil Kurulu I 

8 1 9 9 12 

OSAG151 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 2 5 

OSAG153 Anatomi 2 0 2 2 5 

OSAG155 Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları 2 0 2 2 4 

  TOPLAM     19 19 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders Saati Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OSAG152 Fizyoloji 2 0 2 2 5 

OSAG154 İlk ve Acil Yardım 2 0 2 2 4 

OBCT152 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 0 2 2 5 

  TOPLAM     19 19 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders Saati Kredi AKTS 

OBCT251 Devre Analizi I 2 1 3 3 5 

OBCT253 Tıbbi Cihaz Uygulamaları I 2 4 6 4 5 

OBCT255 Mesleki Matematik 3 0 3 3 3 

OBCT257 Tıbbi Bilişim 2 1 3 3 4 

OBCT259 Kalibrasyon 2 0 2 2 4 

OISG263 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 2 2 2 

OYDL253 Sağlık İngilizcesi 1 1 2 2 3 

  Staj / Bitirme Projesi         4 

  TOPLAM     21 19 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders Saati Kredi AKTS 

OBCT252 Devre Analizi II 2 1 3 3 5 

OBCT254 Tıbbi Cihaz Uygulamaları II 2 4 6 4 5 

OBCT256 Elektrik Elemanları ve Analizleri 2 1 3 3 4 

OBCT258 Arıza Analizi Ve Arıza Giderme 2 1 3 3 3 

OBCT260 Hastane Otomasyon Sistemleri 2 1 3 3 3 

OBCT262 Hastane ve Teknik Servis Organizasyonu 2 0 2 2 3 

OSAG254 Sağlıkta İletişim 2 0 2 2 3 

  Staj / Bitirme Projesi         4 

  TOPLAM     22 20 30 

 
 
 
 
 
 
 

BIOMEDICAL DEVICE TECHNOLOGY PROGRAM 

CURRICULUM 

FIRST SEMESTER 



Code COURSE NAME T P H/W CREDIT ECTS 

OATA151 Atatürk’s Principles and History of Revolution 4 0 4 4 4 

OYDL155 Grammer I 2 1 3 3 4 

OYDL153 Reading ve Comprehension Skills I 2 1 3 3 4 

OYDL151 English Writing Skills I 2 1 3 3 4 

OSAG151 Medical Terminology 2 0 2 2 5 

OSAG153 Anatomy 2 0 2 2 5 

OSAG155 Medical Ethics and Patient Rights 2 0 2 2 4 

  TOTAL     19 19 30 

SECOND SEMESTER 

Code COURSE NAME T P H/W CREDIT ECTS 

OTRD152 Turkish Language 4 0 4 4 4 

OYDL156 Grammer II 2 1 3 3 4 

OYDL154 Reading ve Comprehension Skills II 2 1 3 3 4 

OYDL152 English Writing Skills II 2 1 3 3 4 

OSAG152 Physiology 2 0 2 2 5 

OSAG154 Emergency and First Aid 2 0 2 2 4 

OBCT152 Biomedical Equipment Technology 2 0 2 2 5 

  TOTAL     19 19 30 

THIRD SEMESTER 

Code COURSE NAME T P H/W CREDIT ECTS 

OBCT251 Circuit Analysis I 2 1 3 3 5 

OBCT253 Medical Device Pratics I 2 4 6 4 5 

OBCT255 Professional Mathematics 3 0 3 3 3 

OBCT257 Medical Informatics 2 1 3 3 4 

OBCT259 Calibration 2 0 2 2 3 

OISG263 Occupational Health and Safety 2 0 2 2 2 

OYDL253 Medical English 1 1 2 2 3 

  Compulsory Internship/Final Project         4 

  TOTAL     21 19 30 

FOURTH SEMESTER 

Code COURSE NAME T P H/W CREDIT ECTS 

OBCT252 Circuit Analysis II 2 1 3 3 5 

OBCT254 Medical Devices II 2 4 6 4 5 

OBCT256 Electrical Components and Analysis 2 1 3 3 4 

OBCT258 Fault Analysis and Troubleshooting 2 1 3 3 3 

OBCT260 Hospital Automation Systems 2 1 3 3 3 

OBCT262 Hospital and Technical Service Organisation 2 0 2 2 3 

OSAG254 Health communication 2 0 2 2 3 

  Compulsory Internship/Final Project         4 

  TOTAL     22 20 30 

 

 

 

 



L.GENEL TOPLAMLAR  

GENEL TOPLAMLAR   

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI  64 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI  17 

TOPLAM DERS SAATİ SAYISI  81 

TOPLAM DERS AKTS KREDİSİ  112  

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ  8  

TOPLAM AKTS KREDİSİ  120  

 

M. AÇIKLAMALAR  

**: Yüksekokulda okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil zorunlu dersleri ile birlikte, 

ilgili yükseköğretim kurumunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim ve öğretim çalışmalarını ihtiva eden ve 

tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim ve öğretim çalışmalarının bütünü eğitim ve öğretim 

planlarında gösterilir ve Yüksekokulda eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi 

saatlerinin gösterildiği bu öğretim planlarına göre yapılır.  

**: Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 

Yönetim Kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, Meslek Yüksekokulu ve program adı 

belirtilmek suretiyle önlisans diploması verilir.  

**: Öğrencilerin almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmeleri için; derse devam, dönem içi çalışmalar, ara sınav 

ve yarıyıl sonu (final) sınavları göz önüne alınır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi 

oranda etkili olacağı ve ölçme ve değerlendirme yöntemi, dersle ilgili kaynaklar o dersin müfredatında belirtilir ve 

yarıyıl başlarında dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur. Dersin ham başarı 

notunun hesaplanmasında dersin ölçme ve değerlendirme kriterleri; her ders için, program başkanının teklifi, 

Yüksekokul Kurulunun onayı ile her program için ayrı ayrı belirlenir.  

**:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada ikişer 

ders saati olmak üzere, iki yarıyılda okutulur.  

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri)   

  

 

 

 

 

 

 

 



N. DERS İÇERİKLERİ  

 

 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles  

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.Türk inkılâbının anlamını ve 

önemini öğrenirler. Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal 

ve kültürel yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi 

mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu 

parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-

devlet ve toplum tasavvur edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma 

Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk 

Siyasi Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 



9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Biyomedikal 

Cihaz Teknolojiisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama 

araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 

ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel 

bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini 

ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   X   

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     



10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

 X    

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

  X   

15 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu 

anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Biyomedikal 

Cihaz Teknolojiisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama 

araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 

ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel 

bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini 

ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 
8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

      

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Biyomedikal Cihaz 

Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi 

ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta 
Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Biyomedikal Cihaz 

Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel 

bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini 

ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 



Ders  Tıbbi Terminoloji  Kod  OSAG151 

Course  Medical Terminology  Code  OSAG151  

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 5 

İçerik  Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının 

genel kullanımı.Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler.  

Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. 

Dolaşım sistemine ilişkin terimler.Sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapan 

organlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin 

terimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. Kulağa ilişkin terimler. 

Deriye ilişkin terimler. Tıbbı kısaltmalar. Rapor içeriklerinin çözümlenmesi ve 

yazılması sırasında tıbbı terminoloji kullanımı 

İngilizce İçerik  Introduction to Medical Terminology. Roots. Prefixes. Suffixes. Singular and terms 

related to the general system of plural noun form kullanımı.hareket. Anatomical terms.  

Diagnostic terms. Operative terms. Terms of symptoms  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 

Metotları  

1, 2, 4  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Giriş, temel tanım ve kavramlar. Kökler, Önekler , Sonekler  

2.Hafta  İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve 

hastalıkların sınıflandırılması  

3.Hafta  Solunum sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri ) 

4.Hafta  Sindirim sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri ) 

5.Hafta  Hareket sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri)  

6.Hafta  Sinir sistemi (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) 

7.Hafta  Psikiyatri terimleri(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri )  

8.Hafta  Kardiovasküler sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri ) 

9.Hafta  Ara Sınav  

10.Hafta  Endokrin sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

11.Hafta  Duyu organları terimleri (göz, kulak ve deriye ilişkin terimler(anatomik terimler, 

semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri)  

12.Hafta  Kan terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri)  

13.Hafta  Üriner sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

14.Hafta  Genital sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI    

Tıbbi Terminoloji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme    

Program Öğrenme Çıktıları 1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, 

hastalarına ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek 

    X  

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   x  

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. çözüm yolları 

sunma becerisi kazanma  

     

4  Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler.  

    X  

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

 

X      

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

 

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  X      

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

 

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir.  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak.  

     

15  Hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile iletişimde temel 

tanım ve kavramları ayırt etmek.  

    X  

 

 

 

 

 



Ders  Anatomi  Kod  OSAG153 

Course  Anatomy  Code  OSAG153 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 5 

İçerik  Vücudumuzdaki bütün organların bulunduğu yerleşimi nasıl organize oldukları ve 

görevlerini inceleyerek anatomik yapılarının kavranılması  

İngilizce İçerik  This course covers the basics of anatomy, how the body is organized into regions, how 

the areas of the body are named and a general overview of all of the organ systems  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

2,6  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar  

2.Hafta  Hücrenin yapısı ve çeşitleri  

3.Hafta  İskelet sistemi  

4.Hafta  Kas sistemi  

5.Hafta  Kan ve sıvı-elektrolitler  

6.Hafta  Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar  

7.Hafta  Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları  

8.Hafta  Toraks ve memenin yapısı  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  Merkezi ve periferik sinir sisteminin anatomik yapıları  

11.Hafta  Duyu organları  

12.Hafta  Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları  

13.Hafta  Sindirim yolu organları  

14.Hafta  Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anatomi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

   X   

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

     

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.       

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

    X  

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

     

 

 

 



Ders  Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları Kod  OSAG155 

Course   Code  OSAG155 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 4 

İçerik  Bu ders kapsamında, etik ve ahlak kavramları, etik dalları, etik dışı davranış şekilleri ele 

alınacaktır. 

İngilizce İçerik  In this course, the concepts of ethics and morality, ethics branches, unethical behavior 

that will be discussed. 

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

 

Eğitim Öğretim 

Metotları  

1,4, 5, 6, 9, 13, 14 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Meslek Kavramı  

2.Hafta  Etik ve Ahlak Kavramı  

3.Hafta  Etik Sistemleri  

4.Hafta  Ahlak Faktörleri  

5.Hafta  Temel Etik Değerler ve İlkeler  

6.Hafta  Çalışma ve Meslek Etiği  

7.Hafta  Etik ve Bilim Dalları İlişkisi  

8.Hafta  Yaklaşım ve Kuramlar  

9.Hafta  Ara Sınav  

10.Hafta  Mesleki Yozlaşma  

11.Hafta  Sosyal Sorumluluk Kavramı  

12.Hafta  Etik Kod ve Davranış Kodları  

13.Hafta  Tıp Etiği İlkeleri  

14.Hafta  Örnek Vaka İncelemeleri  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



Tıbbi Etik Ve Hasta HaklarıDersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

    x 

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

     

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

     

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.      x 

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

    x 

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

    x 

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

    x 

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

    x 

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

  x   

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

     

 

 

 



Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course  Code OTRD 152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, 
imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 
çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta 
Yazım kuralları 

  

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu 

anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, 

after the license; and they will need in their professional life; English on the basis 

that the level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral 

expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question 

forms,Irregular Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and 

Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: 

he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Biyomedikal Cihaz 

Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi 

ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Ameliyathane 

Hizmetleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel 

oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü 

anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta 
Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Biyomedikal Cihaz 

Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi 

ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 



Ders  Fizyoloji  Kod  OSAG152 

Course  Physiology  Code  OSAG152 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 5  

İçerik  Vücudumuzdaki dokuz organın yapıları ve birbiri ile integrasyonunu temel seviyelerde 

incelemek  

İngilizce İçerik  In this course, students learn to recognize and to apply the basic concepts that govern 

integrated body function (as an intact organism) in the body's nine organ systems  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

2, 6  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Fizyolojide temel kavram ve terimleri  

2.Hafta  Hücre fizyolojisi  

3.Hafta  Solunum mekaniğini  

4.Hafta  Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları  

5.Hafta  Kalbin fonksiyonları  

6.Hafta  Kan ve lenf dolaşımı  

7.Hafta  Kan ve sıvı- elektrolitler  

8.Hafta  Santral – periferik sinir sistemi  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  Kas Fizyolojisi  

11.Hafta  Endokrin sistem  

12.Hafta  Sindirim sistemi  

13.Hafta  Boşaltım sistemi  

14.Hafta  Üreme sistemi  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



Fizyoloji - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

   X   

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

     

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.       

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

    X  

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

     

 



Ders İlk ve Acil Yardım Kod OSAG154 

Course First Aid Code OSAG154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının 

değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, 

Kanamalarda ilk yardım, Şok ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler 

ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği. 

İngilizce İçerik First aid entry and general characteristics, evaluation of basic life function, 

respiratory and circulatory system, first aid injury, bleeding in first aid, shock and 

first aid, burns and first aid, poisoning and first aid, fracture-dislocations and 

sprains first aid, basic life support. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 4, 12, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İlkyardıma giriş ve genel özellikleri 

2.Hafta Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

3.Hafta Solunum ve dolaşım sistemi 

4.Hafta Yaralanmalarda ilkyardım. 

5.Hafta Kanamalarda ilkyardım. 

6.Hafta Şok ve ilkyardım. 

7.Hafta Yanıklar ve ilkyardım 

8.Hafta Zehirlenmeler ve ilkyardım 

9.Hafta Ara sınav 

10.Hafta Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım 

11.Hafta Temel yaşam desteği 

12.Hafta Temel yaşam desteği 

13.Hafta Geriatrik aciller 

14.Hafta Pediatrik aciller 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İlk ve Acil Yardım Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki 

kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak ve yerinde kullanabilmek 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek 

     

4 Alanı ile ilgili temel kavramlarını öğrenme, alanın temel fonksiyonları, tarihsel 

gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri kavrama ve kullanmayı, teşhise 

yönelik verilerin eldesi ve muhafazası ile ilgili bilgi ve beceriyi öğrenirler 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak   x   

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak 

     

15 Alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

    x 



Ders  Biomedikal Cihaz Teknolojisine Kod  OBCT152 

Course  Biomedical Devices  Code  OBCT152 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5  

İçerik  Ders, Mesleki derslerin temelini oluşturup, biyomedikal kültürünün verilmesini sağlar. 

Biyomedikal, Biyoelektronik, Klinik Mühendisliği nedir? Mesleğin gereklilikleri 

nelerdir? Medikal cihazların alımı,şartname hazırlanması, koruyucu bakımları, 

kalibrasyon ölçümleri, hurdaya ayrılışları, tıbbi cihaz kazaları, kaza takibi, hasta ve cihaz 

kullanıcı güvenliği dersin içeriğini oluşturur. 

İngilizce İçerik  Understanding of description of Biomedical Clinical Technicians,Learning of 

responsibilities of biomedical and clinical technicians,Learning of technics of purchasing 

of new medical devices,Understanding of classification of medical devices,Learning of 

medical calibration, elecrical safety and preventive maintenance of medical devices.  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

2, 3, 6, 9, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Biyomedikal, biyoelektronik, klinik mühendisliği nedir?  

2.Hafta  Biyomedikal teknikerinin görevleri nelerdir?  

3.Hafta  Yeni teknoloji satın alımı, teknik şartname hazırlanması  

4.Hafta  İhale sistemi, cihaz teslimatı  

5.Hafta  Cihaz yer tayini, kurulum ile ilgili önemli uygulamalar  

6.Hafta  Envanter yönetimi  

7.Hafta  Koruyucu bakım programlarının oluşturulması ve cihazların hurdaya ayrılması  

8.Hafta  Tıbbi cihaz yönetmeliği  

9.Hafta  Tıbbi cihaz kazaları ve takibi  

10.Hafta  Hasta ve tıbbi cihaz kullanıcı güvenliği  

11.Hafta  Tek kullanımlık tıbbi cihazların yeniden kullanımı  

12.Hafta  Sterilizasyon ünitelerinin kurulması  

13.Hafta  Cerrahi tekstillerin yıkanması  

14.Hafta  Hastane departmanları, ana bilim dalları, laboratuvarlar  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



Biomedikal Cihaz Teknolojisine Giriş - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

   X   

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

  X    

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.       

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

   X   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

    X  



Ders  Devre Analizi I  Kod  OBCT251 

Course  Bıomedical Calibration measurements I  Code  OBCT251 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 1  Kredi: 3  AKTS: 5  

İçerik  Temel elektriksel büyüklüklerin tanınması, elektrik devrelerindeki akım, gerilim, güç ve 

enerji büyüklüklerinin kavranması, devre elemanlarından oluşan ve DC elektrik 

kaynakları ile beslenen hertürlü seri ve paralel devrenin davranışının incelenmesi, 

Kirchhof un akım ve gerilim kanunlarının uygulanması, Düğüm gerilimleri ve Çevre 

akımları yöntemi gibi devre çözüm yöntemlerinin devre çözümlerinde kullanılması, 

Süperpozisyon, Thevenin, Norton, Maksimum güç transfer teroremlerinin devre 

teoremlerinin yine devre çözümlerinde kullanılmasıdır.  

İngilizce İçerik  Understanding of the descriptions of the mail electrical parameters like current, voltage, 

power and energy.Understanding of the power of the electricity,Applying of theory of 

electricity,soluting of serial and parallel electrical circuits,Understanding of the theories 

of Node voltages, environmental flows, superpozition, Thevenin, Norton and max. 

power transfer  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

2, 6, 9, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Temel büyüklükler ve tanımları  

2.Hafta  Düğüm noktası  

3.Hafta  Kirchhoff’un akım ve gerilim yasası  

4.Hafta  Tek gözlü ve temel düğüm noktası devre analizi  

5.Hafta  Seri ve paralel devreler  

6.Hafta  Gerilim ve akım bölme kuralları  

7.Hafta  Graf teorisi ve tanımları  

8.Hafta  Devre çözüm yöntemleri   

9.Hafta  Ara Sınav  

10.Hafta  Kaynak dönüşümü  

11.Hafta  Maksimum güç teorimi  

12.Hafta  Superpozisyon teorimi  

13.Hafta  Thevenin  teoremi 

14.Hafta  Norton teoremi  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 



Devre AnaliziI - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

   X   

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

     

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.       

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

    X  

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

    X  

 



Ders  Tıbbi Cihaz Uygulamaları I  Kod  OBCT253 

Course  Medical Device Applications I  Code  OBCT253 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 4 Kredi: 4 AKTS: 5 

İçerik  Öğrencinin, teşhis ve tedavi alanlarında kullanılan tıbbi cihazlarını iyi anlayabilmelerine 

odaklanan bir derstir 

İngilizce İçerik  The student as an individual, medical devices, in order to understand one of the topics 

focused on taking acourse to prepare to present  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

1, 2, 3, 4, 10, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Genel olarak teşhis cihazları 

2.Hafta  Genel olarak tedavi cihazları 

3.Hafta  Biyokimya laboratuvar cihazları ve çözeltiler 

4.Hafta  Elektroforez 

5.Hafta  Kemik dansitometresi  

6.Hafta  Otoskop, oftalmoskop cihazlar 

7.Hafta  Odyometre, empedansmetre ve timpanometre cihazlar 

8.Hafta  Ürodinami cihazının anlatılması  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  Tens cihazının anlatılması  

11.Hafta  Diş tedavi cihazlarının anlatılması  

12.Hafta  Fototerapi ve radyan ısıtıcı cihazlarının anlatılması  

13.Hafta  Oksijen tedavi sistemleri 

14.Hafta  Oksijen tedavi sistemleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tıbbi Cihaz Uygulamaları I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

  X    

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

   X   

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

    X  

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.    X    

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

     

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

  X    

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

   X   



 

Ders  Mesleki Matematik  Kod  OBCT255 

Course  Vocational Mathematics  Code  OBCT255 

Krediler  Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3  AKTS: 3 

İçerik  Matematikte temel olan sayıları detaylı olarak inceleyen, sayı kümelerini açıklayan, 

farklılıklarını belirten ve tüm bu sayılarla değişik işlemler yapan, harfli ifadeleri tanıtan 

ve bu ifadeler arasındaki ilişkileri açıklayan, temel trigonometrik kavramları tanımlayan, 

denklem ve eşitsizlik çözümlerini içeren, ayrıca grafik çizimleri üzerinde duran, 

fonksiyonlar özellikle logaritmik fonksiyon üzerinde işlem yapan ve kompleks sayılar 

kümesi ve bu sayıları tanımlayan bir bütünlük 

İngilizce İçerik  Detailed examination of basicly numbers in Mathematics, definition of numbers set, 

indicating the differences and making different processses with all these numbers, 

introducing the character statements and defining the relations with them. Description of 

basic trigonometric concepts, including equation and inequality solutions, also put an 

emphasis on drawing graphics,making processess on functions especially logaritmic 

functions and complex numbers set and description of all these numbers in an integrity.  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

2, 3, 6, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Sayılar kümesine genel bakış  

2.Hafta  Tam sayılar kümesi ve işlemler  

3.Hafta  Rasyonel sayılar ve işlemler  

4.Hafta  İrrasyonel sayılar ve işlemler  

5.Hafta  Üslü ifadeler ve işlemler  

6.Hafta  Trigonometri  

7.Hafta  Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemler  

8.Hafta  Fonksiyonlar, Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  İkinci dereceden denklemler  

11.Hafta  Parabol-doğru  grafikleri 

12.Hafta  Birinci dereceden ve ikinci dereceden eşitsizlikler  

13.Hafta  Logaritmik işlemler  

14.Hafta  Kompleks sayılarda işlemler  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  

 

 

 

 



Mesleki Matematik  - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

    X  

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

  X    

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.       

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

  X    

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

 X     



 

 

Ders  Tıbbi Bilişim Kod  OBCT257 

Course  Medical Informatics Code  OBCT257 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1  Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik   

Güncel teknolojinin tıp alanındaki kullanımı. 

İngilizce İçerik   

Usage of current technology in medice.  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 

Metotları  

 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Tıbbî bilişime giriş 

2.Hafta  Türkiye’de ve dünyada tıbbî bilişimin durumu 

3.Hafta  Tıbbî görüntüleme cihazlarında bilişimin önemi 

4.Hafta  Laboratuvar cihazlarında bilişimin önemi 

5.Hafta  Ameliyathane cihazlarında bilişimin önemi 

6.Hafta  Tekrar 

7.Hafta  Ara Sınav 

8.Hafta  Adli bilişim  

9.Hafta  Tıpta bilgisayar kullanımı 

10.Hafta  Tıpta mobil teknolojilerin kullanımı 

11.Hafta  Tıpta yapay zekanın kullanımı 

12.Hafta  Biyometrik güvenlik sistemleri 

13.Hafta  Yüz tanıma – parmak izi tanıma sistemleri 

14.Hafta  Genel Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



Tıbbi BilişimDersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına 

ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

     

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

     

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.  x     

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

     

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

   X   

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

     

 



Ders  Kalibrasyon  Kod  OBCT259 

Course  Calibration  Code  OBCT259 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2  AKTS: 4 

İçerik  Biyomedikal Kalibrasyon Ölçümleri; Medikal cihazların uluslararası standartlara uygun 

olup olmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen ölçümlerdir. Ders, öğrencileri 

medikal cihaz kontrolünü yapabilecek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.  

İngilizce İçerik  Biomedical calibration measurements are measurements to test whether the device is 

appropriate to thge international standards or not.  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  GİRİŞ: Biyomedikal Kalibrasyon Ölçümleri, Amacı  

2.Hafta  Medikal Cihaz Envanter Hazırlanması, Cihazların Etiketlenmesi, UMDNs Kodları  

3.Hafta  Medikal Cihazların Risklerine Göre Gruplanması, Cihaz Yönetim Katsayısı  

4.Hafta  Biyomedikal Kalibrasyon Ölçüm Prosedürleri, ECRI Prosedürleri  

5.Hafta  Biyomedikal Kalibrasyon Ölçüm Prosedürleri, ECRI Prosedürleri  

6.Hafta  Kullanılan Test ve Ölçüm Cihazları  

7.Hafta  Ölçüm Sonrası Cihaz Etiketlenmesi  

8.Hafta  Ölçüm Belirsizliği  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  Kalibrasyon Ölçüm İzlenebilirliği  

11.Hafta  Kalibrasyon Sertifikaları, Arşivleme  

12.Hafta  Kalibrasyon Laboratuvarlarının Özellikleri  

13.Hafta  Akreditasyon, ISO 17025, ISO 17020 standartları  

14.Hafta  Biyomedikal Kalibrasyon Ölçümlerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulanması  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

Kalibrasyon - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 



Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

   X   

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

    X  

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.     X   

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

  X    

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

  X    

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

  X    

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

   X   

 

 

 



Ders  İşçi Sağlığı ve Güvenliği  Kod  
OISG263 

Course  Occupational Health and Safety  Code  
OISG263 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 2 

İçerik  İş sağlı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak  

İngilizce İçerik  To understand the importance of the basic principles of work health and safety culture 

and safety  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı, Amacı, Kapsamı  

2.Hafta  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi, Tarihsel Süreç   

3.Hafta  İlgili Anayasa Maddeleri, Kanun, Yönetmelikler ve Tüzükler   

4.Hafta  Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceği   

5.Hafta  İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları   

6.Hafta  İş Kazalarının Ölçümlenme Yöntemleri   

7.Hafta  İş Sağlığı ve Güvenliğinde risk yönetim yapısı ve aşamaları   

8.Hafta  İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yöntem, Mühendislik Çalışmaları   

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim   

11.Hafta  İş Güvenliği Organizasyonuna Giriş   

12.Hafta  Yapı İşlerinde İş Güvenliği, İlgili Yönetmelikler   

13.Hafta  İş Sektörlerinde Uygulamalar   

14.Hafta  İş Kazaları Örnekleri, Tartışılması   

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



İş Sağlığı ve Güvenliği - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

  X    

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

  X    

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

     

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.       

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

  X    

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak     X   

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

    X  

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

     

 



Ders  Sağlık İngilizcesi Kod  OYDL253 

 

Course  Medical English 

 

Code  OYDL253 

 

Krediler  Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2  AKTS: 3 

İçerik  Bu ders kapsamında, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ile ilgili temel kavramlar ve türkçe 

karşılıkları, biyomedikal cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve 

anlaşılması, tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

gibi konular ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  In this course, basic concepts and Turkish provisions relating to anesthesia, the 

anesthesia machine to read the english manual and understanding of the issues such as 

turning the pieces in the middle and upper levels using translation techniques will be 

discussed.  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 

Metotları  

1, 2, 4  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Gramer konularına genel bakış, comparisons, conditionals, imperatives 

2.Hafta  Gramer konularına genel bakış, passive voice, realtive clauses, reported speech 

3.Hafta  Biyomedikal ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

4.Hafta  Biyomedikal ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

5.Hafta  Biyomedikal cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

6.Hafta  Biyomedikal cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

7.Hafta  Biyomedikal cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

8.Hafta  Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

9.Hafta  Ara Sınav  

10.Hafta  Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

11.Hafta  Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

12.Hafta  Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

13.Hafta  Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

14.Hafta  Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık İngilizcesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu 

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak ve yerinde 

kullanabilmek 

   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve 

araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek 

     

4 Alanı ile ilgili temel kavramlarını öğrenme, alanın temel fonksiyonları, 

tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri kavrama ve 

kullanmayı, teşhise yönelik verilerin eldesi ve muhafazası ile ilgili bilgi 

ve beceriyi öğrenirler 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme 

ve karşılayabilmek 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak   X   

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek 

    X 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

  X   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak 

     

15 Alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi 

kazandırmak. 

     

 



Ders  Devre Analizi II  Kod  OBCT252 

Course  Alternating Current Circuit Analysıs  Code  OBCT252 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 1  Kredi: 3  AKTS: 5  

İçerik  Alternatif akım devreleri ile ilgili teorem ve kavramları kavrayabilme, gerekli 

hesaplamalarını yapabilmesi için;A. Alternatif Akım ve Gerilim hesaplarını,B. Devre 

Elemanlarının AA da Davranışları ve Devre Çözüm Yöntemlerini,C. Alternatif akımda 

güç ve enerji hesabı,D. Üç fazlı Alternatif akım Sistemleri,konularını kavrama ve 

çözümleme.  

İngilizce İçerik  To understand the theorems and concepts related to alternating current circuits, to make 

the necessary calculations;A. Alternating Current and Voltage accounts,B. AA Circuit 

Elements? The Behavior and Circuit Solution Methods,C. Alternative power and energy 

flow accounts,D. The three-phase alternating current systems,understanding and 

resolving theese issues.. 

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

1,2,6,7,13,15,19  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Alternatif Akım elde edilişi  

2.Hafta  Alternatif Akım ve Gerilim hesapları  

3.Hafta  Alternatif Akım ve Gerilim hesapları  

4.Hafta  Alternatif Akım ve Gerilim hesapları  

5.Hafta  Devre Elemanlarının AA'da Davranışları ve Devre Çözüm Yöntemleri  

6.Hafta  Devre Elemanlarının AA'da Davranışları ve Devre Çözüm Yöntemleri  

7.Hafta  Devre Elemanlarının AA'da Davranışları ve Devre Çözüm Yöntemleri  

8.Hafta  Devre Elemanlarının AA'da Davranışları ve Devre Çözüm Yöntemleri  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  AA'da Güç ve Enerji hesabı  

11.Hafta  AA'da Güç ve Enerji hesabı  

12.Hafta  AA'da Güç ve Enerji hesabı  

13.Hafta  Üç fazlı AA Sistemleri  

14.Hafta  Üç fazlı AA Sistemleri  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 



Devre analizi II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

 x    

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

     

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.   x    

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

     

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

    x 

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

     

 



Ders  Tıbbi Cihaz Uygulamaları II  Kod  OBCT254 

Course  Medical Device Applications II  Code  OBCT254 

Krediler  Teori:2  Uygulama: 4  Kredi: 4 AKTS: 5 

İçerik  Tıbbi görüntüleme amaçlı kullanılan cihazların kullanım alanlarının tanınması, x ray, MR, 

PET, SPECT, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme sistemlerinin 

kavranmasıdır  

İngilizce İçerik  Teaching of all imaging systems, like conventional x-ray, computerized tomography, 

angiography, ultrasonography, MR, PET, SPECT and echocardiography  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

1, 2, 3, 5, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Genel Bilgi  

2.Hafta  Geleneksel X-Ray  

3.Hafta  Bilgisayarlı Tomografi  

4.Hafta  Anjiyografi  

5.Hafta  Ultrasonografi  

6.Hafta  Manyetik Rezonans Görüntüleme  

7.Hafta  Ekokardiyografi 

8.Hafta  Gama Kamera  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  PET ve SPECT  

11.Hafta  Defibrilatörler 

12.Hafta  Yoğun bakım cihazları  

13.Hafta  Fizik tedavi cihazları  

14.Hafta  Radyoterapi cihazları  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



 

Tıbbi Cihaz Uygulamaları II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

  X    

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

  X    

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

    X  

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.       

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

  X    

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

     

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

    X  



Ders  Elektrik Elemanları ve Analizi  Kod  OBCT256 

Course  Electrical Components and Analysis  Code  OBCT256 

Krediler  Teori: 2  Uygulama:1   Kredi: 3 AKTS: 4  

İçerik  Atom teorisi, yarıiletkenler, diyotlar, diyot uygulamaları (doğrultucular, kenetleyiciler, 

kırpıcılar, voltaj çoklayıcılar), zener diyotlar, transistör ve çeşitleri, BJT ve JFET 

yükselteçlerin DA ve AA analizleri, güç yükselteçleri, opamp’lar, opamp uygulamaları 

(karşılaştırıcı, toplayıcı, çıkarıcı, integral ve türev alıcı devreler, eviren ve evirmeyen 

yükselteçler, enstrümantasyon yükselteci), yükselteçlerin frekans tepkisi, aktif filtreleri 

içermektedir.  

İngilizce İçerik  Atomic theory , semiconductors, diodes, diode applications (rectifiers, clampers, clippers 

, voltage multiplexers ) , zener diodes, transistors and varieties, the BJT and JFET 

amplifiers and analysis , power amplifiers, opamp , OPAMPs applications ( comparator, 

adder, extractor, integral and derivative receiver circuit , inverting and non-inverting 

amplifiers, instrumentation amplifiers ), the frequency response of amplifiers , active 

filters. 

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

2, 3, 4, 5, 6, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  N ve P tipi yarıiletkenler, ideal diyot, gerçek diyot, elektriksel davranışı ve akımgerilim 

eğrisi  

2.Hafta  Diyotlu devrelerin DC analiz yöntemleri, Diyot küçük işaret eşdeğeri ve diyotlu 

devrelerin AC analizi  

3.Hafta  Doğrultucular, kenetleyiciler ve kırpıcılar  

4.Hafta  Zener diyot ve regülasyon  

5.Hafta  Bipolar jonksiyonlu transistörün (BJT) analizi, BJT’li devrelerin kutuplanması ve DC 

analizi  

6.Hafta  BJT nin küçük işaret eşdeğeri, Tek katlı BJT’li devrelerin AC analizi  

7.Hafta  JFET’ler ve DC analizleri, JFET yükselteçler ve AC analizleri  

8.Hafta  Kaskat kuvvetlendirilerin analizi  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  İşlemsel kuvvetlendiriciler (OPAMP), OPAMP uygulamaları, Karşılaştırıcılar,toplayıcı, 

çıkarıcı, türev alıcı  

11.Hafta  Aktif filtreler   

12.Hafta  Yükselteçlerin alçak frekans tepkileri (BJT ve JFET)  

13.Hafta  Yükselteçlerin yüksek frekans tepkileri (BJT ve JFET)  

14.Hafta  Güç yükselteçleri (A, AB, C sınıfı ) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



 

Elektrik Elemanları ve Analizi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

   X   

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

  X    

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.    X    

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

  X    

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

    X  

 



Ders  Arıza analizi ve Arıza Giderme  Kod  OBCT258 

Course  Medical equipment troubleshooting  Code  OBCT258 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 1  Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik  Arıza giderme işlemleri ile arıza gidermede gereksinim duyulan beceri ve kaynakların 

daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve malzeme ve cihazlara ilişkin sorunların ayrımını 

yapmak.Çevreyle ilgili sorunların tanımlanması ve bunların çözümüne ilişkin işlemlerin 

daha iyi anlaşılmasını sağlamak.Operatör ile ilgili sorunların tanımlanması ve bunların 

çözümüne ilişkin işlemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak.Fonksiyonel (çalışma 

sırasında) durumda; devre şeması üzerinde ve önemli parçalarda arıza giderme 

işlemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak.Muayene ve koruyucu bakım usulleri ile 

biyomedikal malzeme ve cihaz teknikerinin rutin muayene ve bakımdaki rolünün daha 

iyi anlaşılmasını sağlamak.Cihazların tamir ve bakımında devre şema takip yeteneğini 

geliştirmek  

İngilizce İçerik  A.Maintenance Procedures,Explains the philosophy of today\\\s maintenance. Explain 

the concepts of maintenance and reliability support efficient care.Proactive maintenance 

(maintenance documentation) refers to the importance.Fault Finding:1. Uses appropriate 

equipment and tools for finding fault.1.1. Avometer uses.1.2. Fault finding applies safe 

working methods.1.3. Plant or machine is running and making energy cutting maneuver 

operations.2.2. Electrical equipment, grounding, isolation, and describes the process of 

locking.2.3. Refers to the regulation of safety in electrical installations.3. Prepare flow 

diagrams used in fault finding and troubleshooting.Repair and service: Diodes, 

transistors, capacitors etc. request a search for stability and makes the process of change 

when necessary.2. Maintenance and repair of machinery, equipment or facility 

necessary prior to the service re-measurement, calibration and test functions. 

B.Application:1. Fault monitoring Avometer, uses the correct measurement devices 

such as oscilloscope,2. Fault-finding is followed by the flow diagram,3. Comments on 

the environmental elements and tasks of the block diagram of the devices.4. Medical 

devices used in a very simple circuits (oscillator, clock, multiplier circuit, modulation 

circuits, optical coupler circuit, the regulator IC with the positive and negative voltage 

regulators) set up on the bread-board operation, makes the analysis of the operation  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve 

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

2, 3, 4, 5, 6, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Arıza analizi I  

2.Hafta  Arıza analizi II  

3.Hafta  Bakım İşlemleri  

4.Hafta  Bakım İşlemleri  

5.Hafta  Arıza Bulma  

6.Hafta  Arıza Bulma  

7.Hafta  Arıza Bulma  

8.Hafta  Arıza Bulma  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  Arıza Bulma  

11.Hafta  Onarım ve servis  

12.Hafta  Onarım ve servis  

13.Hafta  Onarım ve servis  

14.Hafta  Onarım ve servis  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

Arıza analizi ve Arıza Giderme - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

    X  

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

   X   

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.    X    

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

  X    

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

    X  

 

 

 



Ders  Hastane Otomosyon Sistemleri  Kod  OBCT260 

Course  Hospital automation system  Code  OBCT260 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 1  Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik  Hastane otomasyon programının ihtiyaç duyduğu sistem ve network gereklilikleri,hastane 

otomasyon programının sahip olması gereken entegrasyonlar, hastane otomasyon 

programının modülleri hakkında bilgilerin öğrenilmesini kapsar.  

İngilizce İçerik  Needed by the system and network requirements of hospital automation program , the 

hospital should have integration of automation program shall cover the hospital to learn 

the details about the modules automation program .  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

1,2,9,12  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Hastane Otomasyonu Nedir?  

2.Hafta  Hastane Otomasyonu ile Sistem ve Network ilişkisi  

3.Hafta  İlgili Kanun ve Yönetmelikler  

4.Hafta  İ.Ü. Hastaneleri Yönetim Süreçleri  

5.Hafta  Hastane Otomasyonunda Ayaktan Tedavi Modülü  

6.Hafta  Hastane Otomasyonunda Ayaktan Tedavi Modülü Uygulamaları  

7.Hafta  Hastane Otomasyonunda Laboratuvar Modülleri ( Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji )  

8.Hafta  Hastane Otomasyonunda Laboratuvar Modülleri ( Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji ) 

Uygulamaları  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  Hastane Otomasyonunda Yataklı Tedavi Modülü ve Uygulamaları  

11.Hafta  Hastane Otomasyonunda Taşınır Mal Yönetimi Modülü  

12.Hafta  Hastane Otomasyonunda Taşınır Mal Yönetimi Modülü Uygulamaları  

13.Hafta  Hastane Otomasyonunda İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü  

14.Hafta  Hastane Otomasyonunda İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü Uygulamaları  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



Hastane Otomosyon Sistemleri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

  X    

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

  X    

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

     

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.       

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

     

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

   X   

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

     

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

     

 



Ders  Hastane ve Teknik Servis Organizasyonu Kod  OBCT262 

Course  Hastane ve Teknik Servis Organizasyonu Code  OBCT262 

Krediler  Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2  AKTS: 3 

İçerik  Kullanıcı eğitimleri, ihaleye hazırlanma, şartname hazırlama, tıbbi cihaz seçimi, satın 

alma ve kabul, biyomedikal teknik servis kurma, biyomedikal teknik servis birimleri ve 

iş bölümü, bakım ve onarıma yönelik teknikler, tıbbi cihazlarda emniyet, risk çeşitleri ve 

önlemleri, sterilizasyon ve sterilizasyon kuralları  konularının içermektedir.  

İngilizce İçerik  User training , preparation of tender , specification preparation, medical device selection, 

purchase and acceptance, establish biomedical technical services, biomedical technical 

service departments and division of labor , techniques for repair and maintenance , safety 

in medical devices , risk and prevention , sterilization and sterilization rules includes the 

subject  

Ön Koşul  YOK   

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları  

2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Kullanıcı Eğitimleri  

2.Hafta  Kullanıcı Eğitimleri  

3.Hafta  İhale yöntemleri  

4.Hafta  Şartname   

5.Hafta  Şartname  

6.Hafta  Biyomedikal Teknik servis iş bölümü  

7.Hafta  Envanter Çalışmaları  

8.Hafta  Envanter Çalışmaları  

9.Hafta  Ara sınav  

10.Hafta  Biyomedikal Teknik servis iş bölümü  

11.Hafta  Biyomedikal Teknik servis iş bölümü  

12.Hafta  Risk önlemleri  

13.Hafta  Risk önlemleri  

14.Hafta  Sterilizasyon kuralları  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



Hastane ve Teknik Servis Organizasyonu- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  

 

Program Öğrenme Çıktıları  

 

1  2  3  4  5  

1  Çalışma ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve 

hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek  

    X  

3  Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve 

bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek  

   X   

4  Mesleği ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eder.     X   

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek  

  X    

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek  

  X    

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek  

     

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak     X   

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek  

     

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek  

     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek  

     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak  

  X    

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak  

     

15  Biyomedikal ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve medikal cihaz 

acillerini bilmek  

   X   

 



Ders Sağlıkta İletişim Kod OSAG 254 

Course Health Communacation Code OSAG 254 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik İletişimle ilgili temel kavramları, İletişim çatışmaları ve çözüm önerileri hakkında bilgi, 

Etkili dinleme ve empatinin önemi hakkında bilgi sahibi olmak. 

İngilizce İçerik Basic concepts of communication, information about conflict of communications and 

solutions, to be informed about the importance of effective listening and empathy. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İletişim İlkeleri ve süreci 

2.Hafta İletişim türleri 

3.Hafta Sözel iletişim 

4.Hafta Sözel olmayan iletişim 

5.Hafta Kişiler arası iletişim 

6.Hafta Savunucu ve açık iletişim, beden dili 

7.Hafta Uyum sorunları ve Savunma Mekanizmaları, İletişim çatışmaları 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Empati 

10.Hafta Dinleme 

11.Hafta Empatik İletişim Becerileri 

12.Hafta Stres Yönetimi 

13.Hafta Kızgınlık ve Öfke Kontrolü 

14.Hafta Stres Altındaki İnsanlar ile Etkili İletişim Kurabilmede Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Sağlıkta İletişim  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu 

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak ve yerinde 

kullanabilmek 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve 

araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek 

     

4 Alanı ile ilgili temel kavramlarını öğrenme, alanın temel fonksiyonları, 

tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri kavrama ve 

kullanmayı, teşhise yönelik verilerin eldesi ve muhafazası ile ilgili bilgi ve 

beceriyi öğrenirler 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek 

    X 

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 

    X 

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak 

    X 



15 Alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi 

kazandırmak. 

    X 

 


