
 
 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

 
SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU 

 
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI 

 
A.Amaçlar 
 
Santral sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların bozukluklarını tespit etmekte yararlanılan 

nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu 

düzeyinde eğitim görmüş elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 

 
B.Hedefler 

 
Türkiye'de son yıllarda Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. Hızlı küreselleşme süreci, 

giderek artan teknolojik yenilikler, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. 

Programin ana hedefi Elektronörofizyolojik uygulamalarda görev alacak yetkinlikte ‘Elektronörofizyoloji 

Teknikeri’ yetiştirmektedir. Bu hedef doğrultusunda, başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi, 

pediatri, göğüs hastaliklari ve fizyoloji gibi çok çeşitli alanlardaki uzmanlarin gözetimi ve denetiminde uyumlu 

çalişabilecek, Elektronörofizyoloji konusunda en son bilgilerle donatilmiş, el becerileri ve sosyal iletişimi 

yüksek, etik değerlere saygili Elektronörofizyoloji Teknikerleri yetiştirmek 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. Elektronörofizyoloji ile ilgili ileri test yöntemlerini uygulayabilmek ve elektronörofizyolojik 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   Standart derslik teknolojileri, 

 Ders Dinleme ve anlamlandırma çoklu ortam araçları, projektör, 

   bilgisayar, tepegöz 

    

2  
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

Standart derslik teknolojileri, 
 

Tartışmalı Ders çoklu ortam araçları, projektör,  
işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme   

bilgisayar, tepegöz    

    

3 Özel Destek / 
Önceden planlanmış özel beceriler 

 
 

Yapısal Örnekler 
 

   

    

4 Rol Yapma / 
Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 
 

Drama donanım   

    

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler  

    
6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler  

    
7  Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Standart derslik teknolojileri, 

 Beyin Fırtınası işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çoklu ortam araçları, projektör, 

  çalışması bilgisayar, tepegöz 

    

8 
Küçük Grup Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

Standart derslik teknolojileri, 
 

çoklu ortam araçları, projektör,  
Tartışması işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme  

bilgisayar, tepegöz    

    

9 Gösterim 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Gözleme imkan verecek gerçek ya   

     



 
 

  

işleme da sanal ortam   

    

10 Benzetim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Gözleme imkan verecek gerçek ya 
  işleme, Bilişim becerileri da sanal ortam 

    

11  Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Standart derslik teknolojileri, 

 Seminer Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel çoklu ortam araçları, projektör, 

  beceriler bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

    

12 
 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 
İnternet veri tabanları, kütüphane  

 
Grup Çalışması 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 
 Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, sohbet,   

yönetsel beceriler, takım çalışması   
Web tabanlı tartışma forumları    

    
13 Saha / Arazi Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam  

 Çalışması boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler  

    

14 Laboratuar Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel Özel donanım 
  beceriler, takım çalışması  

    

15 Ödev Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, İnternet veri tabanları, kütüphane 
  Bilişim veri tabanları, e-posta 

    

16 Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları  
  işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum  

    

17 İnceleme / Anket 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma 

 
 

Çalışması 
 

   

    

18  
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

Standart derslik teknolojileri, 
 

Panel çoklu ortam araçları, projektör,  
işleme   

bilgisayar, tepegöz, özel donanım    

    
19 

  

Standart derslik teknolojileri,   

 
Konuk Konuşmacı 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları çoklu ortam araçları, projektör, 
 

işleme bilgisayar, tepegöz,   

   özel donanım 

    

20 Öğrenci Topluluğu Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru  
 Faaliyetleri / geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam  
 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 
 

 
Projeleri 

 

 
Önceden planlanmış özel beceriler 

 

   

    
 

 

F. Alınacak Derece: 
 

Bu program başarılı bir şekilde tamamlandığında Elektronörofizyoloji alanında önlisans derecesine sahip olunur 

ve “Elektronörofizyoloji Tenikeri” 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 

 

EEG teknisyenliği yurdumuzda usta-çırak ilişkisi içinde yetiştirilmektedir. Türkiye’de son yıllarda uyku ve 

uyku bozuklukları çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Uyku analizlerinin yapılmasında 

kullanılan polisomnografi cihazlarının kullanımını da iyi eğitilmiş EEG teknisyenleri yapmaktadır. EEG ve 

Polisomnografi teknisyenliğinin yanı sıra Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk, KBB ve göz kliniklerinde bazı 

hastalıkların tanısında kullanılan; somotasensöriyel, beyin sapı, vizüel ve motor uyarılma potansiyellerinin 

analizlerinde yapabilecek sağlık personeli yetiştirebilecektir. Ayrıca nöromüsküler ve periferik sinir 

hastalıklarının en önemli tanı ekipmanı olan elektronöromiyografi (ENMG/EMG) incelemelerinde 

incelemeyi yapan hekime yardımcı olacak ve duysal çalışmaları yapabilecek eğitime sahip personeli 

yetiştirebilecektir. Bir çok hastane, özel ve kamunun sağlık kuruluşlarının meslek eğitimi almış nitelikli 

personel açığı vardır. Üniversitemiz Hastanesi böyle bir elemanın yetiştirilmesi için hem personel hem de 

araç-gereç yönünden çok uygundur. DGS sınavı ile geçiş yapabileceği 4 yıllık programlar arasında 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri bulunmaktadır. 

 

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 

 

I.YARIYIL 
 
 
 
 

BİRİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI  TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 12 

3 Tıbbi Etik ve Hasta Hakları 2 0 2 4 

4 Anatomi  2 0 2 4 

5 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4 

6 Sağlıkta Temel Beceriler 1 1 2 2 

TOPLAM 19 2 21 30 



 
 

BİRİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Türk Dili  4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 12 

3 Fizyoloji 2 0 2 5 

4 İlk ve Acil Yardım 2 0 2 4 

5 Elektronörofizyolojiye Giriş 2 1 3 5 

 TOPLAM 18 2 20 30 

 
 

İKİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Klinik Uygulama I 2 2 3 6 

2 Nöroloji I 3 0 3 4 

3 Kognitif Nörofizyoloji I 3 0 3 4 

4 Biyofizik 2 0 2 3 

5 Nöroanatomi 2 0 2 3 

6 Nörofarmakoloji 2 0 2 3 

7 Sağlık İngilizcesi 1 1 2 3 

 Staj/Bitirme Projesi    4 

TOPLAM 15 3 17 30 

İKİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Klinik Uygulama II 2 2 3 6 

2 Nöroloji II 3 0 3 4 

3 Kognitif Nörofizyoloji II 3 0 3 4 

4 EEG ve EMG 2 0 2 3 

5 İşlevsel Nörogörüntüleme Teknikleri 2 0 2 3 

6 Polisomnografi 1 1 2 3 

7 Uyarılmış Potansiyeller 1 1 2 3 

 Staj/Bitirme Projesi    4 

 TOPLAM 14 4 17 30 

 

L.GENEL TOPLAMLAR 

 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 66 

  

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 11 

  

TOPLAM DERS SAATİ SAYISI 75 

  

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  OATA 151 

      

Course Ataturk Principles and the History of Code  OATA 151 

 Turkish Revolution I     
      

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

     

İçerik Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler 

  
İngilizce İçerik Events in the genesis and development of modern Turkey, ideas and principles 

      
Ön Koşul YOK     

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

Değerlendirme ve      

Puanlama      
      

Eğitim Öğretim 8,15,16     

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 

14.Hafta Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılâplar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 
 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 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.      

       

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    X  

       

15 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve      

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      



 
 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

İngilizce Dil Bilgisi I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektronörofizyoloji 
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 Elektronörofizyoloji 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 Elektronörofizyoloji 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 

 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektronörofizyoloji 
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 Elektronörofizyoloji 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 Elektronörofizyoloji 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 

 

İngilizce Yazma Becerileri 1- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektronörofizyoloji 

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 Elektronörofizyoloji 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 Elektronörofizyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 



 
 

Ders 

Tıbbi Etik ve Hasta 

Hakları 

 Kod  OSAG155 

Course 
Medical Ethics and 
Patient Rights  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 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Değerlendirme ve       
Puanlama       

       

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

Metotları       

      
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  
       



 
 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 
 

 

Tıbbi Etik ve Hasta Hakları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       
Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

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

 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     x 

 çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek      

       

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla     x 

 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     x 

 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     x 

 toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak      

       

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

 koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak      

       

15 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve      

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 
 

Ders Anatomi  Kod  OSAG 153 

Course Anatomy  Code  OSAG 153 

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

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

Değerlendirme ve      
Puanlama      

      

Eğitim Öğretim 1,3,6,14     

Metotları      

      
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    X  

 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     X 

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve      

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ders 

Sağlıkta Temel 

Beceriler  Kod  OSAG157 

Course Basic skills in health  Code  OSAG157 

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

İçerik Sağlık ile ilgili temel kavramlar 

     

İngilizce İçerik Basic concepts about health and application principles 
      

Ön Koşul YOK     

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve       
Puanlama       

       

Eğitim Öğretim 1, 6, 14      

Metotları       

      
Haftalık Ders Konuları     

   

1.Hafta Sağlıkla ilgili temel kavramlar  
  

2.Hafta Temel bakım ve hijyen 

     

3.Hafta Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi ve dengesizlikleri, yaşam bulguları 

      

4.Hafta İlaç uygulamaları (SC,IC,IM) 

      

5.Hafta İlaç uygulamaları (SC,IC,IM) 

      

6.Hafta Kan alma, Kateder takma 
  

7.Hafta Solunum sistemi uygulamaları 

      

8.Hafta Sindirim sistemi uygulamaları 

      

9.Hafta Ara Sınav     
  

10.Hafta Fiziksel muayene 

      

11.Hafta Fiziksel muayene 

   

12.Hafta Hareket gereksinimi ve pozisyonlar 
  

13.Hafta Soğuk sıcak uygulamaları 



 
 

      

14.Hafta Türkiye’de sağlık hizmetleri 

      

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sağlıkta Temel Beceriler 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    x  

 edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek      
       

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

 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    x  

 değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek      

       

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      

       
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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve      

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       
 
 
 

 

 

Ders Tıbbi Terminoloji  Kod  OSAG151 

Course Medical Terminology  Code  OSAG151 

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

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

Puanlama       
       

Eğitim Öğretim 1,15,16      

Metotları       

      
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  
       



 
 

 

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.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri     x 

 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    x  

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve      

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ders 

Elektronörofizyoloji 

Giriş   Kod  OENF152 

Course The Basic of Electroneurophysiology  Code  OENF152 

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

İçerik Temel fizik prensipleri ve bunların elektronörofizyoloji teknolojisi ile açıklanması 

  
İngilizce İçerik Basic physics principles and their application to Electroneurophysiology Technology are 

 explained.      

       
Ön Koşul YOK      

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve        
Puanlama        

        

Eğitim Öğretim 1,3,6,14,16       

Metotları        

       
Haftalık Ders Konuları      

     

1.Hafta Elektronörofizyolojiye giriş    
     

2.Hafta EEG Jeneratörleri ve ritmik EEG aktivitesi    
   

3.Hafta EEG Cihazı, EEG Elektrotları ve yerleştirilmesi  
     

4.Hafta EEG’de polarite ve alan saptanması    

5.Hafta Klinik EEG kaydında teknik standartlar    

6.Hafta Artefaklar      
  

7.Hafta Normal EEG Tanımı, Anormal EEG paternleri ve Aktivasyon Yöntemleri 
8.Hafta Yetişkin ve yenidoğan EEG paternleri 

       

       

9.Hafta Ara sınav      
     

10.Hafta Nöbetlerin Sınıflandırılması    

11.Hafta Kas-sinir fizyolojisi I  

12.Hafta Kas sinir fizyolojisi II  
     

13.Hafta EMG elektrot yerleşim yerleri I    
     

14.Hafta EMG elektrot yerleşim yerleri II    
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
        

 

 



 
 

Elektronörofizyoloji Giriş - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       
Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

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

 ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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     X 

 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     X 

 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   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve     X 

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       

       



 
 

 

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

Puanlama       
       

Eğitim Öğretim 1, 14, 15      

Metotları       

      
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    X  

 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     X 

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve      

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       
  



 
 

 

 



 
 

Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course Turkish Language 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 The morphology of Turkish language, types of sentences and sentence types, 
expression disturbances, punctuation marks; Presentation, poem, essay, essay, story, 
newspaper, magazine studies and applications 

 
Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

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 

 



 
 

 
 
 

Türk Dili  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.      
       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri      

 yorumlayabilme   ve   değerlendirebilme,   sorunları   tanımlayabilme,   analiz    x  

 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   X   

 değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek      
       

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    x  

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve      

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      
       
 



 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

İngilizce Dil Bilgisi 2- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektronörofizyoloji 

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 Elektronörofizyoloji 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 Elektronörofizyoloji 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elekronörofizyoloji 

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 Elekronörofizyoloji 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 Elekronörofizyoloji 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

İngilizce Yazma Becerileri 2 dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Elektronörofizyoloji 

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 Elektronörofizyoloji 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 Elektronörofizyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 



 
 

 

 

  

Ders İlk ve Acil Yardım Kod OSAG 154 

Course First Aid Code OSAG 154 

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 

1,4,6,14,20 

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 Ara sınav 

9.Hafta Zehirlenmeler ve ilkyardım 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

İlk ve Acil Yardım 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      
       

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  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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve      

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      
       



 
 

 

  

 

Ders Nöroanatomi   Kod  OENF259 

Course Neuroanatomy   Code  OENF259 

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

İçerik Beyin ve spinal kordun majör yapılarının fonksiyonlarını, somatosensör ve motor 

 yolaklarının fonksiyonlarını ve hareketin nasıl kontrol edildiği, özel duysal yolaklar, 

 otonomik ve endokrin fonksiyonlar, limbik sistem, hafızanın anatomik temelleri, 

 nörodejeneratif hastalıklar ve sinir sistemi yaralanmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

İngilizce İçerik At the end of the course students are expected to be able to discuss the function of the 
 major structures in the brain and spinal cord; the blood supply of the CNS (and the 
 consequences of failure of blood supply); the somatosensory and motor pathways and 
 how movements are controlled; the special sense pathways; the control of autonomic 
 and endocrine functions; the limbic system; the anatomical basis of memory; the 
 biology of neurodegenerative diseases; and the response of the nervous system to 

 injury.      

Ön Koşul YOK      

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve        

Puanlama        
        

Eğitim Öğretim 1,6,14       

Metotları        

       
Haftalık Ders Konuları      

     

1.Hafta Nöroanatomiye Giriş    
     

2.Hafta Ekstrapiramidal Sistem    
     

3.Hafta Serebellar Sistem ve Ataksi    

4.Hafta Piramidal Sistem      

5.Hafta Kraniyal Sinirler ve tutuluşları    
     

6.Hafta Spinal Kord Hastalıkları    
     

7.Hafta Kas ve Nöromuskuler Bileşke Hastalıkları    
     

8.Hafta Nöroanatomiye Giriş    
       

9.Hafta Ara Sınav      
       

10.Hafta Hemisferler      

11.Hafta Kranyum Anatomisi      
       

12.Hafta Spinal anatomi      
     

13.Hafta Beyin sapı oluşumları    
     

14.Hafta Medulla spinalis anatomisi    
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
        



 
 

Nöroanatomi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       
Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

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

 ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri   X   

 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   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve   X   

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 
 
 

 

Ders Biyofizik  Kod  OENF257 

Course Biophysics  Code  OENF257 

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

İçerik Bu derste temel elektrik, manyetizma ve radyoaktivite kavramlarının açıklanması 

 amaçlanmıştır.     

  
İngilizce İçerik In this course, basic electricity , magnetism Explaining the concept of radioactivity 

 Inc.bis intended     

      
Ön Koşul YOK     

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve      

Puanlama      
      

Eğitim Öğretim 1, 5, 15, 16     

Metotları      

      
Haftalık Ders Konuları     

   

1.Hafta Atom, molekül ve madde elektrostatik etkileşimler  
      

2.Hafta Elektrik akımı     
      

3.Hafta Manyetizma     
     

4.Hafta Elektromanyetik indüksiyon    
     

5.Hafta Elektromanyetik dalgalar    
     

6.Hafta Radyasyona giriş ve radyasyon kazaları    
   

7.Hafta Çekirdek, kararlılık kuşağı, kütle ve enerji, bağlanma enerjisi  
   

8.Hafta Radyoaktivite, bozunma türleri, alfa - beta - gama ışımaları  
      

9.Hafta Ara Sınav     
      

10.Hafta Radyasyon birimleri     
     

11.Hafta Doğrudan ve dolaylı iyonlaştırıcı radyasyon    
   

12.Hafta Alfa ve beta radyasyonunun madde ile etkileşimi  
      

13.Hafta Lineer enerji tranferi     
   

14.Hafta Gamma ve X – ışınlarının madde ile etkileşimi  
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
      



 
 

 

 

Biyofizik 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.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri   X   

 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   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve  X    

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

Ders Sağlık İngilizcesi Kod OYDL252 

Course Health  English Code OYDL252 

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

İçerik Mesleği ile ilgili İngilizce doküman okuyabilmek ve hazırlayabilmektir 

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, 9, 15, 16 

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 Elektronörofizyoloji ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

4.Hafta Elektronörofizyoloji ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

5.Hafta Elektronörofizyoloji cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve 

anlaşılması 

6.Hafta Elektronörofizyoloji cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve 

anlaşılması 

7.Hafta Elektronörofizyoloji cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve 

anlaşılması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık İngilizcesi 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.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri   X   

 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      

    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   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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve  X    

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 

 

 

Ders Nöroloji I  Kod  OENF253 

Course Neurology I  Code  OENF253 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Klinik sunumlar, temel hastalık mekanizmaları, tedavi yaklaşımları, ortak nörolojik 

 hastalıklarda ortak tedavi seçeneklerini içermektedir.  

  
İngilizce İçerik In this course, clinical presentation, basic disease mechanisms, diagnostic approaches 

 and treatment options of the most common neurological diseases.  

      
Ön Koşul YOK     

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve      

Puanlama      
      

Eğitim Öğretim 1,6,7,14, 15     

Metotları      

      
Haftalık Ders Konuları     

      

1.Hafta Nörolojik Muayene     
      

2.Hafta Senkop-Nöbet     
      

3.Hafta Epilepsi     
     

4.Hafta Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları    
     

5.Hafta EEG hastasında anamnez alma    
   

6.Hafta Elektronörofizyolojiden yararlanılan hastalıklar- Bilinç bozuklukları  
  

7.Hafta Nöromusküler Hastalıklar (Motor nöron hastalıkları, Radikülopatiler, 

 Pleksopatiler)     

8.Hafta Polinöropatiler     
      

9.Hafta Ara Sınav     
  

10.Hafta Elektronörofizyolojiden yararlanılan hastalıklar- Üst ekstremite tuzak 

 nöropatileri     

11.Hafta Elektronörofizyolojiden yararlanılan hastalıklar- Alt ekstremite tuzak 

 nöropatileri     

12.Hafta Nöromuskuler bileşke hastalıkları ve miyopatiler  
     

13.Hafta Elektromiyografi hastasında anamnez alma    
      

14.Hafta Uyku bozuklukları     
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
      



 
 

Nöroloji I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       
Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

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

 ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri   X   

 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   X   

 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    X  

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve   X   

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 

Ders Kognitif Nörofizyoloji I Kod  OENF255 

Course Cognitive Neurophysiology I Code  OENF255 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik İnsan sinir sisteminin fonksiyonu, organizasyonu ve anatomisine giriş, beyin hasarı 

 sonucu ortaya çıkan nöraldavranış bozukluklarını içermektedir.  

  
İngilizce İçerik This course is an introduction to the anatomy, organization, and function of the human 

 nervous system, with an emphasis on the neurobehavioral disorders that result from 

 damage to the brain..     
      

Ön Koşul YOK     

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve      

Puanlama      
      

Eğitim Öğretim 1, 2, 6, 7,  14, 15, 20     

Metotları      

      
Haftalık Ders Konuları     

     

1.Hafta Kognitif Nörofizyolojiyi tanımlama    
   

2.Hafta Davranışların Fizyolojik Temelleri ve Kognitif Nörofizyolojiye Giriş   
  

3.Hafta Beynin Entelektüel Fonksiyonlarının Fizyolojik Mekanizmalarına Giriş 
      

4.Hafta Serebral Asimetri     
      

5.Hafta Serebral Asimetri II     
      

6.Hafta Motor Asimetri     
      

7.Hafta Uzaysal Sözel İşlem     
     

8.Hafta Kognitif Nörofizyolojide Dikkat    
      

9.Hafta Vize     
     

10.Hafta Görsel Dikkat Eksikliğinin Fizyopatolojisi    
      

11.Hafta Hemispasyal İhmal     
      

12.Hafta SeçiciDikkat     
      

13.Hafta Normal Uyku     
      

14.Hafta Uyku Evreleri     
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
      



 
 

Kognitif Nörofizyoloji I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       
Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

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

 ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri   X   

 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   X   

 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   X   

 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    X  

 düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek      

       

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve   X   

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 

Ders Nörofarmakoloji  Kod  OENF261 

Course Neuropharmacology  Code  OENF261 

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

İçerik Sinir sisteminin fonksiyonunda ilaç ile oluşan değişikler incelenecektir. Özellikle 

 sinaptik transmisyonda ilaçların moleküler ve hücresel aktiviteleri tanımlanacaktır. Sinir 

 sisteminde spesifik hastalıklar ve tedavi seçenekleri dersin içeriklerini oluşturmaktadır. 
  

İngilizce İçerik The neuropharmacology course will discuss the drug-induced changes in functioning of 

 the nervous system. The specific focus of this course will be to provide a description of 

 the cellular and molecular actions of drugs on synaptic transmission. This course will 

 also refer to specific diseases of the nervous system and their treatment 

Ön Koşul YOK     

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve      
Puanlama      

      

Eğitim Öğretim 1,14,15,16     

Metotları      

      
Haftalık Ders Konuları     

  

1.Hafta Farmakolojide tanımlar ve kavramlar, farmasötik formlar ve uygulama yolları, 
     

2.Hafta İlaç absorbsiyonu, dağılımı ve eliminasyonu    
  

3.Hafta Etki mekanizmaları, zaman konsantrasyon ve konsantrasyon-etki ilişkileri 
     

4.Hafta İlaç etkisini değiştiren faktörler    
     

5.Hafta Akut zehirlenmelerde tıbbi yaklaşım    
     

6.Hafta Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi    
     

7.Hafta Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi    
  

8.Hafta Solunum Sistemi Farmakolojisi; Antasid, emetik ve antiemetik ilaçlar, Santral etkili kas 

 gevşeticiler,     

9.Hafta Ara Sınav     
   

10.Hafta Antiseptik ve dezenfektanlar, Kemoterapötikler  
   

11.Hafta Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar  
     

12.Hafta Santral Sinir Sistemi İlaçları    
      

13.Hafta Endokrin ilaçlar     
  

14.Hafta Özel durumlarda ilaç kullanımı(Karaciğer, böbrek yetmezliği durumlarında kullanılan 

 ilaçlar     

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
      



 
 

Nörofarmakoloji 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.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve      

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 

Ders Klinik Uygulama I  Kod  OENF251 

Course Clinical application I  Code  OENF251 

Krediler Teori: 2  Uygulama: 2 Kredi: 3  AKTS: 6 

İçerik Elektronörofizyolojide kullanılan cihazların tanınması ve temel uygulama alanlarını 

 içermektedir.     

  
İngilizce İçerik Recognition of the devices used in electroneurophysiology and includes the basic 

 application.     

      
Ön Koşul YOK     

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  
Değerlendirme ve       

Puanlama       
       

Eğitim Öğretim 1,12,14      

Metotları       

      
Haftalık Ders Konuları     

     

1.Hafta NF laboratuarında kullanılan cihazlar    
      

2.Hafta EMG uygulamaları     
      

3.Hafta EMG uygulamaları     
      

4.Hafta EMG uygulamaları     

5.Hafta EMG uygulamaları     

6.Hafta Video EEG     
      

7.Hafta PSG 1     
      

8.Hafta PSG 2     
      

9.Hafta CPAP BIPAP     
     

10.Hafta EEG uygulamaları    

11.Hafta EEG uygulamaları    

12.Hafta Cihaz kalibrasyonları     
      

13.Hafta Posturografi     
   

14.Hafta NF laboratuarındak cihazların günlük bakımları  
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       



 
 

Klinik Uygulama I 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.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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     X 

 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   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve     X 

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

Ders Nöroloji II  Kod  OENF254 

Course Neurology II  Code  OENF254 

Krediler Teori: 3  Uygulama: 0 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Nörolojinin ana konuları ve temel nörolojik hastalıklar üzerinde durulacaktır. 

  
İngilizce İçerik The main topics will focus on neurology and basic neurological diseases 

      

Ön Koşul YOK     

   

Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  
Değerlendirme ve       

Puanlama       

Eğitim Öğretim 1,6,15,16      

Metotları       

      
Haftalık Ders Konuları     

      

1.Hafta EEG     
     

2.Hafta Olaya ilişkin potansiyel kayıt ve analizi    
      

3.Hafta Artifaktlar     
     

4.Hafta Psikiyatrik hastalıklar ve EEG    
     

5.Hafta Koma ve diğer bilinç değişiklikleri    
      

6.Hafta Bilinç değişiklikleri     
      

7.Hafta Uyku bozuklukları I     
      

8.Hafta Uyku bozuklukları II     
      

9.Hafta Ara Sınav     
     

10.Hafta Klinik nöbet özellikleri    
      

11.Hafta Fokal beyin lezyonları     
      

12.Hafta Diffuz hastalıklar     
      

13.Hafta Elektronöromiyografi     
      

14.Hafta Elektronöromiyografi     
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       



 
 

Nöroloji II 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.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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   X   

 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,   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve    X  

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 

Ders Kognitif Nörofizyoloji II Kod  OENF256 

Course Cognitive Neurophsiology II Code  OENF256 

Krediler Teori: 3  Uygulama: 0 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Dil, bellek, öğrenme süreçleri üzerinde durulacaktır.  

   
İngilizce İçerik Language , memory, will focus on the learning process  

      
Ön Koşul YOK     

   

Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve       

Puanlama       

Eğitim Öğretim 1,2,7,12,20      

Metotları       
      

Haftalık Ders Konuları     
     

1.Hafta Kognitif nörofizyolojiye giriş    
   

2.Hafta Öğrenme; Nonassosiyatif Öğrenme, Assosiyatif Öğrenme  
      

3.Hafta Nöroplastisite     
     

4.Hafta Uzun Süreli Potensiyasyon (LTP)    
     

5.Hafta Uzun Süreli Depresyon (LTD)    
     

6.Hafta Bellek; Uzun Süreli Bellek, Açık Bellek    
   

7.Hafta Episodik Bellek, Semantik Bellek, Örtük Bellek Çeşitleri  
      

8.Hafta Amneziler ve Demans     
      

9.Hafta Ara Sınav     
     

10.Hafta Beyinde Lateralizasyon    
     

11.Hafta Konuşmanın Nöronal Mekanizması    
     

12.Hafta Beyinde Kategorizasyon    
      

13.Hafta Frontal Süreçler     
     

14.Hafta Duygulanımın Nöral Sistemleri    
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       



 
 

Kognitif Nörofizyoloji II 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.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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  X    

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve  X    

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 
 

 

Ders EEG ve EMG  Kod  OENF258 

Course EEG and EMG  Code  OENF258 

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

İçerik EEG ve EMG tekniklerinin kullanımı    

     

İngilizce İçerik The use of EEG and EMG techniques    

      
Ön Koşul YOK     

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve       

Puanlama       

Eğitim Öğretim       

Metotları 1,14      

      
Haftalık Ders Konuları     

     

1.Hafta Normal EEG ritmlerini tanınması    
     

2.Hafta Anormal EEG aktivitelerinin ayırt edilmesi    
      

3.Hafta Ensefalopatilerde EEG     
     

4.Hafta Fokal Beyin Hasarında EEG    
     

5.Hafta İlaçların Elektroensefalografiye etkisi    
      

6.Hafta Acil Serviste EEG     
   

7.Hafta Sinir iletim çalışmasında demiyelinizasyon kriterleri  
   

8.Hafta Sinir iletim çalışmasında akson kaybı kriterleri  
      

9.Hafta Ara sınav     
   

10.Hafta Kübital Karpal Tünel Sendromu’nda sinir iletim çalışması  
   

11.Hafta Alt ekstremite tuzak nöropatilerinde sinir iletim çalışması  
     

12.Hafta Ardı sıra uyarım çalışması    
  

13.Hafta Bilinci kapalı hastada kullanılabilecek elektronörofizyolojik yöntemler 
     

14.Hafta Yoğun bakımda dikkat edilecek noktalar    
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       



 
 

EEG ve EMG 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.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve     X 

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 

Ders Klinik Uygulama II  Kod  OENF252 

Course Clinical application II  Code  OENF252 

Krediler Teori: 2  Uygulama: 2 Kredi: 3  AKTS: 6 

İçerik İleri elektrofizyoloji teknikleri hakkında bilgi sahibi olunması, yeni doğanda EEG 

 çekimi, video EEG monitörlemesi, intraoperatif monitörleme, nadir kullanılan sinir 

 iletim çalışmaları ve ardı sıra uyarım çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahip olması 
  

İngilizce İçerik Acquiring knowledge about advanced electrophysiology techniques, new born in EEG , 

 video EEG monitoring performed, intraoperative monitoring, rarely used nerve 

 conduction studies and have sufficient knowledge of consecutive stimulation studies 

      

Ön Koşul YOK     

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  
Değerlendirme ve       
Puanlama       

       

Eğitim Öğretim 1,14,20      

Metotları       

      
Haftalık Ders Konuları     

      

1.Hafta Yenidoğan EEG si     
     

2.Hafta Çocuklarda EEG çekimi    
      

3.Hafta EEG ön rapor yazma     
     

4.Hafta Video EEG monitörlemesi hasta hazırlama    
   

5.Hafta Video EEG monitörlemesi sırasında dikkat edilecek noktalar  
     

6.Hafta Uyku Elektroensefalografisi    
     

7.Hafta Çocuklarda sinir iletim çalışmaları    
   

8.Hafta Çocuk ve erişkinlerde normal sinir iletim değerleri  
      

9.Hafta EMG ön rapor yazma     
     

10.Hafta Çocuklarda uyarılmış potansiyeller    
     

11.Hafta Uyarılmış potansiyeller ön rapor yazma    
     

12.Hafta İntraoperatif kortikografi    
     

13.Hafta İntraoperatif uyarılmış potansiyeller    
     

14.Hafta İntraoperatif haritalama    
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       



 
 

Klinik Uygulama II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       
Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

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

 ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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     X 

 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      
       

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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve    X  

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 

Ders İşlevsel Nörogörüntüleme Teknikleri Kod  OENF260 

Course Functional Neuroimaging Techniques Code  OENF260 

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

İçerik Beyin hastalıklarında Manyetik Rezonans ilkelerinin öğrenilmesi üzerinde durulacaktır. 

  

İngilizce İçerik Brain diseases will focus on learning the principles of Magnetic Resonance 

       

Ön Koşul YOK      

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  
Değerlendirme ve       

Puanlama       

Eğitim Öğretim 1, 14     

Metotları       

       
Haftalık Ders Konuları      

     

1.Hafta Nörogörüntüleme sistemlerine giriş    
     

2.Hafta Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)    
     

3.Hafta Kesit Anatomisi -Morfometrik Görüntüleme    
     

4.Hafta Kesit Anatomisi -Morfometrik Görüntüleme    
   

5.Hafta Fonksiyonal MRI Görüntüleme Tekniği ve Uygulama Alanları  
     

6.Hafta İnmede MR Görüntüleme    
     

7.Hafta Neoplastik Hastalıklarda MR Görüntüleme    
     

8.Hafta Epilepside Görüntüleme    
       

9.Hafta Ara Sınav      
   

10.Hafta Nöroradyolojide Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı  
   

11.Hafta Doppler US: Temel Prensipler ve Uygulamalar  
   

12.Hafta Doppler US: Temel Prensipler ve Uygulamalar  
     

13.Hafta Plastisite ve Adaptasyon Görüntüleme    
     

14.Hafta Plastisite ve Adaptasyon Görüntüleme    
    

  Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       



 
 

İşlevsel Nörogörüntüleme Teknikleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       
Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

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

 ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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    X  

 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   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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve   X   

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 
 
 

 

Ders Polisomnografi  Kod  OENF262 

Course Polysomnography  Code  OENF262 
       

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

İçerik Polisomnografi tanımlarını ve kullanımını öğrenmek  

   
İngilizce İçerik Learn the definition and use of polysomnography  

      
Ön Koşul YOK     

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve       
Puanlama       

     

Eğitim Öğretim 1,14,15,16    

Metotları       

       
Haftalık Ders Konuları     

      

1.Hafta PSG nedir     
     

2.Hafta PSG ne amaçla kullanılır    
     

3.Hafta Uyku bozukluklarının sınıflaması    
     

4.Hafta Uykuda solunum bozuklukları    
     

5.Hafta PSG öncesi hastanın kayıt için hazırlanması    
      

6.Hafta PSG temel protokoller     
     

7.Hafta PSG uygulamasında elektrodlar ve sensörler    
      

8.Hafta Maske ve aksesuarlar     
      

9.Hafta Uyku evreleri     
     

10.Hafta Uyku evrelerinin skorlaması    
   

11.Hafta PSG kayıtlaması sırasında solunum ve O2 saturasyon takibi  
  

12.Hafta Kayıt sırasında karşılaşılabilecek problemler ve başa cıkma yöntemleri 
     

13.Hafta Uykuda periyodik bacak hareketleri takibi    
     

14.Hafta PSG’nin kullanıldığı diğer durumlar    
   

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       



 
 

Polisomnografi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       
Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

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

 ve hasta yakınlarına meslek etiğine uygun davranabilmek.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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    X  

 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   X   

 çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek      

       

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla   X   

 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   X   

 düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek      

       

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve    X  

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 

Ders Uyarılmış Potansiyeller Kod  OENF264 

Course Evoked potantial Code  OENF264 

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

İçerik Elektrofizyolojik inceleme ile ilgili temel bilgilerin üzerinde durulacaktır. 
   

İngilizce İçerik Electrophysiological studies will focus on the basic knowledge about   

       

Ön Koşul YOK      

   
Ölçme Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   
Değerlendirme ve       
Puanlama       

       

Eğitim Öğretim 1,14,15      

Metotları       

       
Haftalık Ders Konuları      

     

1.Hafta Motor Uyarılma Potansiyelleri    
     

2.Hafta Motor Uyarılma Potansiyelleri    
   

3.Hafta Nörofizyolojik Araştırmalarda Kortikal Uyarım Yöntemleri  
   

4.Hafta Nörofizyolojik Araştırmalarda Kortikal Uyarım Yöntemleri  
   

5.Hafta Nörofizyolojik Araştırmalarda Kortikal Uyarım Yöntemleri  
   

6.Hafta Uyarılma Potansiyellerinin Klinik Amaçlı Kullanımı  
   

7.Hafta Uyarılma Potansiyellerinin Klinik Amaçlı Kullanımı  
   

8.Hafta Olaya İlişkin Potansiyeller: P300, CNV, P50, MMN  
       

9.Hafta Ara Sınav      
   

10.Hafta Olaya İlişkin Potansiyeller: P300, CNV, P50, MMN  
   

11.Hafta Olaya İlişkin Potansiyeller: P300, CNV, P50, MMN  
   

12.Hafta Uyarılma Potansiyelleri ve İşlevsel Nörogörüntüleme Yöntemleri  
   

13.Hafta Uyarılma Potansiyelleri ve İşlevsel Nörogörüntüleme Yöntemleri  
   

14.Hafta Uyarılma Potansiyelleri ve İşlevsel Nörogörüntüleme Yöntemleri  
    

  Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       



 
 

 

 

Uyarılmış Potansiyeller 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.      

       

2 Alanında  edindiği  temel  düzeydeki  bilgi  ve  becerileri  kullanarak,  verileri    X  

 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   X   

 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 Elektronörofizyoloji  ile  ilgili  ileri  test  yöntemlerini  uygulayabilmek  ve    X  

 elektronörofizyolojik acilleri bilmek      

       



 
 

 

 

 

  


