
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
 
MESLEK YÜKSEKOKULU 
 
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 
 

 
A. Amaçlar 

 
Bu program kapsamında değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve 

işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, 

fonksiyonu arttırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezleri 

yapabilecek düzeyde sağlık teknikeri yetiştirmektir. 

 
B. Hedefler 

 
Bu bölümde protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da 

ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme gibi sorumlulukları üstlenecek eleman yetiştirmek 

hedeflenmektedir. 

 
Sağlık sektöründe artan iş hacmi ve buna paralel olarak kalifiye eleman ihtiyacının artması nedeniyle sağlık üzerine 

eğitim veren bölümlere ilgi oldukça artmıştır. Bu amaçla Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

faaliyet gösteren Ortopedik Protez ve Ortez programı; bütünüyle sağlık sektörün talep ettiği temel elemanı 

yetiştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Bölümümüzün amacı; öğrencilerimize gerekli mesleki bilgi ve becerileri 

kazandırmak, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin olarak kullanabilen, yaratıcı, yenilikçi, ekip çalışmasında 

başarılı, girişimci, etik değerlere sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, yeniliği iş 

süreçlerine aktarabilecek ve farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar olarak yetiştirmektir. 

 
C. Program Öğrenme Çıktıları 

 

1. Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine  
sahiptir. 
 
2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve 

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

3. Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi 

kazandırmak. 
 
4. Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının 

duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda bulunur. 
 
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. Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini işleyebilme ve protez ya da 

ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme sorumlulukları üstlenirler. 
 
14. Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
 
15. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve 

güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 
 

 

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 
 

donanım  Drama 
   

    

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler  
  

    

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler  
  

    

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

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

bilgisayar, tepegöz   çalışması    

    

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 

 

da sanal ortam  işleme 
   

    



10 

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

 

da sanal ortam  işleme, Bilişim becerileri    

    

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

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

bilgisayar, tepegöz, özel donanım   yönetsel beceriler 
   

    

12  

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

  veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

 Grup Çalışması okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru sohbet, 

  geliştirme, 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, İnternet veri tabanları, kütüphane 

 

veri tabanları, e-posta  okuma, Bilişim 
   

    

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, 

 

bilgisayar, tepegöz,  işleme 
  

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 

 

   
    

 
 
E. Alınacak Derece 
 
Bu bölüm, Ortopedik Protez ve Ortez bilimi alanında 120 AKTS’lik birinci aşama derece sistemine 
 
tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ön Lisans diploması ve 
 
Sağlık Teknikeri (ortopedik protez ve ortez teknikeri) unvanı verilir. 

 

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 

 
Ortopedik Protez ve Ortez teknikerliğinin kadrosu hastanelerde Sağlık Teknikeri olarak bulunmaktadır. Bu konuda 
 
faaliyet gösteren özel işyerlerinde de yetişmiş elemana ihtiyaç vardır. Ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini 
 
açma şansı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu 
 
alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan 
 
Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve 
 
Rehabilitasyon Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

 

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 – (Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Öğretim Programı) 

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U 

Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OSAG151 Tıbbi Terminoloji  2 0 2 2 5 

OSAG153 Anatomi  2 0 2 2 5 

OSAG155 Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları 2 0 2 2 4 

 TOPLAM 18 1 19 19 30 

 

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U 

Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRT152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OSAG152 Fizyoloji  2 0 2 2 4 

OSAG154 İlk Ve Acil Yardım 2 0 2 2 4 

ORPT152 Malzeme Bilgisi  2 

33 
1 3 3 4 

OSAG156 Sağlıkta Temel Beceriler 1 1 2 2 2 

 TOPLAM 19  3  22 22 30 

 

 

 

 



2. SINIF GÜZ YARIYILI 

 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U 

Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

ORPT251 Ortez ve Protezde Mesleki Uygulama I 2 2 4 3 6 

ORPT253 Protez I 2 0 2 2 4 

ORPT255 Ortez I 2 0 2 2 4 

ORPT257 Kineziyoloji – Biyomekanik 1 1 2 2 4 

ORPT259 Ortopedi 2 0 2 2 3 

OISG263 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 2 

OYDL253 Sağlık İngilizcesi 1 1 2 2 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM 12 4 16 15 30 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U 

Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

ORPT252 Ortez ve Protezde Mesleki Uygulama II 2 2 4 3 6 

ORPT254 Protez II 2 0 2 2 4 

ORPT256 Ortez II 2 0 2 2 4 

ORPT258 Ortez – Protez Analiz Değerlendirilmesi 2 2 4 3 3 

ORPT260 Protezde Biyomekanik Prensipler 2 0 2 2 3 

ORPT262 Nöroloji  2 0 2 

 
2 3 

ORPT264 Teknik Resim 1 1 2 2 3 

 Staj/Bitirme Projesi     4 

  TOPLAM 13 5 18 

 

16 

 

30 

  

 

 

   L.GENEL TOPLAMLAR 

 

    GENEL TOPLAMLAR 

 

 TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 62 

  

 TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 13 

  

 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 OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles  

Code OATA151  

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

İçerik Bu dersin amacı, yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday üniversite 

gençliğine Türk Milleti için haklı bir övünç kaynağı olan Türk İnkılabı’nın anlam ve 

önemini anlatmak ve kavratmaktır. 

İngilizce İçerik  

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

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

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

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

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

8.Hafta Ara sınav 

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

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

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

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

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

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

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

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

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

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

Alandaki İnkılâplar 

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

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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. 
  X   

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



N.DERS İÇERİKLERİ 
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 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N.DERS İÇERİKLERİ 

 
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 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N.DERS İÇERİKLERİ 
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 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ 
Ders Tıbbi Terminoloji Kod OSAG151 
Course Medical Terminology Code OSAG151 
Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 
İçerik Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının 

genel kullanımı Anatomik terimler. Tanısal ve Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin 
terimler. Organ Sistemlerine ilişkin terimler. Tıbbı kısaltmalar. Raporda tıbbı terminoloji 
kullanımı. 

İngilizce İçerik Introduction to Medical Terminology. Roots. Prefixes. Suffixes. Singular and plural 
noun form,, terms related to the general systems, Anatomical terms. Diagnostic terms. 
Operative terms. Terms of symptoms. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1, 2, 4 

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

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 Ara Sınav 

9.Hafta Kardiovasküler sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 
ameliyat terimleri) 

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 
trimleri) 

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

Final Sınavları – Final exams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Tıbbi Terminoloji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N.DERS İÇERİKLERİ 
Ders Anatomi Kod OSAG153 
Course Anatomy Code OSAG153 
Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 
İçerik Bu ders kapsamında, İnsan vücudunun temel yapısını ayırt edebilir. Kas ve iskelet 

sisteminin anatomik yapısını ayırt edebilir. Dolaşım sisteminin, solunum sisteminin ve 
toraksın anatomik yapısını ayırt edebilir. Sindirim, endokrin, duyu organları ve sinir 
sisteminin anatomik yapısını ayırt edebilir. 

İngilizce İçerik In this course, we can distinguish the basic structure of the human body. Distinguish 
anatomical structures of the musculoskeletal system. The circulatory system, respiratory 
system and distinguish between the anatomical structure of the thorax. Digestive, 
endocrine, distinguish the anatomical structure of the sense organs and nervous system. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1, 2, 15 

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

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 Ara Sınav 

9.Hafta Toraks ve memenin yapısı 

10.Hafta Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları 

11.Hafta Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları 
12.Hafta Duyu organları 

13.Hafta Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları 

14.Hafta Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları 

Final Sınavları – Final exams 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Anatomi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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. 
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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

    X 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N.DERS İÇERİKLERİ 
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 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1, 2, 15 

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

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 Ara Sınav 

9.Hafta Yaklaşım ve Kuramlar 

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 Sınavları – Final exams 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
    X 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Türk Dili  Kod OTRD152 

Course Turkish language  Code OTRD152 

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

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-

noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 

çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  X   

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
    X 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Haftalık Ders Konuları 

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

Verbs 

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

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

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

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

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

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

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

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

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

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

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

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

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

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi 2 - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

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

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

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

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

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

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

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

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

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

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

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

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

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 - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Fizyoloji Kod OSAG152 

Course Physiology Code OSAG152 

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

İçerik Öğrencinin canlı organizmada hastalık sürecine bağlı olarak olarak ortaya çıkan 

doğal biyolojik fonksiyonlardaki bozulmayı kavrayabilmesi için sahip olması 

gereken temel fizyoloji bilgilerinin kazandırılmasıdır. 

İngilizce İçerik Students in living organisms, depending on the disease process emerged as a 

must have in order to understand the natural deterioration of biological function 

is to provide basic physiology. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 
1, 2, 15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Hücre Fizyolojisi 

2.Hafta Hücre Fizyolojisi 

3.Hafta Kan Fizyolojisi 

4.Hafta Kan Fizyolojisi 

5.Hafta Kas Fizyolojisi (Uyarılabilir Dokular) 

6.Hafta Kas Fizyolojisi (Uyarılabilir Dokular) 

7.Hafta Uyarılabilir Doku (Sinir) 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Uyarılabilir Doku (Sinir) 

10.Hafta Kalp-Dolaşım Fizyolojisi 

11.Hafta Kalp-Dolaşım Fizyolojisi 

12.Hafta Solunum Fizyolojisi 

13.Hafta Solunum Fizyolojisi 

14.Hafta Solunum Fizyolojisi 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fizyoloji - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

    X 

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders İlk ve Acil Yardım Kod OSAG154 
Course Emergency and First Aid Code OSAG154 
Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, Kanamalarda ve yanıklarda ilk müdahale etmek, şok bulgularını 
tanıma ve şok tiplerini ayırt etmek, Yaralanma durumunda oluşabilecek tehlikeleri 
tanımlamak ve uygun ilkyardım girişimlerini yönetmek. Olay yerinde ilaçsız yapılan 
uygulamaları öğrenmektir. 

İngilizce İçerik In this course, bleeding and burns to first responders, to recognize signs of shock and to 
distinguish between types of shock, to identify hazards that may occur in the event of 
injury, and managing appropriate aid initiatives. The scene is to learn to do without 
medication applications. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,14,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

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 Sınavları –Final exams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İlk ve Acil Yardım - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

    X 

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders Malzeme Bilgisi Kod OPRT152 

Course Materials Science Code OPRT152 

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

İçerik Bu ders kapsamında, Malzeme tanımı ve bölünmesi, malzeme seçimi , malzeme seçimini 
etkileyen faktörler, malzemenin geniş özellikleri , sertlik ve sertlik ölçme metodları, 
malzeme muayene metodları , Protez – Ortez malzemeleri ve alçılar ve sargılar hakkında 
fikir sahibi olmak. 

İngilizce İçerik In this course, material definition and division, material selection, factors affecting the 
choice of materials, extensive properties of the material, hardness and hardness testing 
methods, materials, inspection methods, Prosthetics - to have an idea about orthotics 
materials and plasters and bandages. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Malzeme tanımı ve bölünmesi 

2.Hafta Malzeme seçimi 

3.Hafta Malzeme seçimini etkileyen faktörler 

4.Hafta Malzemenin geniş özellikleri 

5.Hafta Sertlik ve sertlik ölçme metodları 

6.Hafta Malzeme muayene metodları 

7.Hafta Alaşımlar 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Madensel malzemelerin biçimlenme metodları 

10.Hafta Çeliklerin sınıflandırılması 

11.Hafta Metallerin sertleştirilme ve normalizasyonları 

12.Hafta Protez – Ortez malzemeleri 

13.Hafta Alçılar ve sargılar 

14.Hafta Malzemelerin teknolojik gelişimlere uyumu 

Final Sınavları –Final exams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malzeme Bilgisi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

X     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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. 
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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

    X 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Sağlıkta Temel Beceriler Kod OSAG156 

Course Basic skills in health Code OSAG156 

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

İçerik Sağlık ile ilgili 

İngilizce İçerik Basic concepts about health and application principles 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

2,6 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

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 Ara Sınav 

9.Hafta Sindirim sistemi uygulamaları 

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 Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sağlıkta Temel Beceriler - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

X     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
  X   

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Ortez ve Protezde Mesleki Uygulama I Kod ORPT251 
Course Orthesis and Prothesis Professional 

Practice I 

Code ORPT251 

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

İçerik Bu ders kapsamında, Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve 
yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu 
etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin 
alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi 
kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. 

İngilizce İçerik In this course, activities related to the site application, together with the students of the 
institution  in  his  workplace  consultation  and  on-site  applications  are  planned  and 
executed. These activities, depending on the work-site environment where the 
application is made, taking part in studies carried out on students of learning and 
application areas include activities for gaining practical experience. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,14,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Alanı ile ilgili çalışmaların yürütüleceği atölyenin oryantasyonu 

2.Hafta Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması 

3.Hafta Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmanın yürütülmesi. 

4.Hafta Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek 

için ekip üyesi olarak sorumluluk alınması. 

5.Hafta Alanında edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirilmesi. 

6.Hafta Bir proje çerçevesinde etkinliklerin yürütülebilmesi. 

7.Hafta Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanabilmesi. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Alınan derslerin uygulamalarla ilişkisini kurulması ve uygulamalarda karşılaşılan 

sorunların programda okutulan derslerle karşılanması. 
10.Hafta Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin 

kullanılması. 

11.Hafta Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerin 

yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarılması. 
12.Hafta Alanı ile ilgili konularda düşüncelerin ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin uzman 

kişilerle paylaşılması. 

13.Hafta Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim 

kurulabilmesi 
14.Hafta Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için rapor hazırlanması. 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ortez ve Protezde Mesleki Uygulama I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 X    

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
    X 

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
X     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
    

X 

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 
    

X 

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
  X   

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
    

X 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
    

X 

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 
     

13 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

    
X 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
    

X 

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

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

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Protez I Kod ORPT253 
Course Prothesis 1 Code ORPT253 
Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 
Bu ders kapsamında, Parsiyel ayak protezleri, syme protezleri, diz altı protezleri diz üstü 
protezleri, diz dizartıkülasyon protezleri ve kalça dizartıkülasyon protezlerinde ölçü 
alma, model işleme, ayar tesbit ve bitiş. 

İngilizce İçerik 

In this course, partial foot prostheses, Syme prosthesis, knee prosthesis knee prosthesis, 
knee and hip prosthesis dizartıkülasyo dizartıkülasyo take measurements of the 
Prosthesis, the model processing, setting fixed and finish. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Parsiyel ayak protezleri 

2.Hafta Syme protezleri 

3.Hafta Diz altı protezleri 

4.Hafta Diz üstü protezleri 

5.Hafta Diz dizartikülasyon protezleri 

6.Hafta Kalça dizartikülasyon protezleri 

7.Hafta Ölçü alma 1 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Ölçü alma 2 

10.Hafta Model işleme 1 

11.Hafta Model işleme 2 

12.Hafta Protezler 

13.Hafta Ayar tesbit ve bitiş 

14.Hafta Ayar tesbit ve bitiş 

Final Sınavları –Final exams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protez I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  X   

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
    X 

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
 X    

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
X     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

  X  
 

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

    
X 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders Ortez I Kod ORPT255 
Course Orthosis I Code ORPT255 
Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, öğrenciler slt ekstremite ortezleri, ölçü alma ve ortez yapımı, teorik 
ve pratikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 

İngilizce İçerik In this course, student’s lower limb orthoses, taking measurements and orthoses 
construction, will have information about the theory and practice. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Ortopedik ayakkabı ve bölümleri. 

2.Hafta Ayakkabı modifikasyonları ( internal modifikasyonlar,eksternal modifikasyonlar) 

3.Hafta Ayak hastalıkları (deformiteleri) ayakkabı modifikasyonları ve ortezleri. 

4.Hafta Ayağa ilişkin sorunlarda ortez vermenin genel amaçları; pesplanovalgus deformitesi ve 

ortotik yaklaşım. 

5.Hafta Pes cavus deformitesi ve ortotik yaklaşım. 

6.Hafta Transvers ark düşüklüğü ve ortezleme. 

7.Hafta Halluks valgus, rigidus, limitus deformitelerinde ortezleme. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Morton parmağı, pençe ve çekiç parmak deformitelerinde ortezleme. 

10.Hafta Tailor deformitesi ve Mallet parmağı çok kısa tanımlama ve ortotik yaklaşım 

11.Hafta Calcaneal epin, Panniculitis, Plantar fasciitis ve ortotik yaklaşım. 

12.Hafta Metatarsus varus ve tarsal tünel deformiteleri ve ortotik yaklaşım. 

13.Hafta Talipes Calcenovalgus, Talipes Valgus, Talipes Varus deformitelerinin anlatımı ve 

ortotik yaklaşım. 
14.Hafta Ekinovarus (club foot) ve ortotik yaklaşım. 

Final Sınavları –Final exams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ortez I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  
X 

  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
  

X 
  

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
   

X 
 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
   

X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

   
X  

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
    

X 

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

   X 
 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders Kinezyoloji-Biyomekanik Kod ORPT257 
Course Kinesiology-Biomechanics Code ORPT257 
Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, öğrencilere kinezyolojiye giriş, biomekanik prensipler, kemiğin 
yapısı ve özellikleri, kas ve eklem mekaniği, normal ve patolojik yürüyüş, kalça ve diz 
ekleminin mekaniği, ayak, ayak bileği ve omuz kompleksi , dirsek eklemi, elin 
kinezyolojisi anlatılmaktadır. 

İngilizce İçerik In this course, Kinesiology entry students, biomechanical principles, structure and 
properties of bone, muscle and joint mechanics, normal and pathological gait, hip and 
knee mechanics of the joint, foot, ankle and shoulder complex, elbow, describes the 
hands of Kinesiology. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,14,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Kinezyolojiye giriş. 

2.Hafta Biomekanik prensipler. 

3.Hafta Kemiğin yapısı ve özellikleri. 

4.Hafta Kas ve eklem mekaniği. 

5.Hafta Kolumna vertabralis kinezyolojisi. 

6.Hafta Skolyoz. 

7.Hafta Pelvis mekaniği. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Normal yürüyüş. 
10.Hafta Patolojik yürüyüş. 

11.Hafta Kalça ve diz ekleminin mekaniği. 

12.Hafta Elin kinezyolojisi. 

13.Hafta Ayak, ayak bileği ve omuz kompleksi. 

14.Hafta Dirsek eklemi. 

Final Sınavları –Final exams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinezyoloji-Biyomekanik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 X 
 

  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
  

X 
  

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
  X 

 
 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
   

X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

   
X  

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
 X    

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

   X 
 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Ortopedi Kod ORPT259 
Course Orthopedics Code ORPT259 
Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, öğrencilere romatizmal hastalıklar kırıklar ve komplikasyonlar, 
Kemik enfeksiyonları ve tümörler, Serebellar sistem hastalıkları, kas hastalıkları, 
polinevritler ve periferik sinir yaralanmaları ile ilgili hastalıkların anlatılması. 

İngilizce İçerik In this course, students rheumatic diseases and complications of fractures, bone 
infections and tumors, cerebellar system diseases, muscle diseases, polyneuritis and be 
told of diseases associated with peripheral nerve injuries. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,14,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Romatizmal hastalıklar kırıklar 

2.Hafta Kemik enfeksiyonları 

3.Hafta Konjenital anomaliler 

4.Hafta Preferik damar hastalıkları 

5.Hafta Medulla spinalis hastalıkları 

6.Hafta Piramidal sistem hastalıkları 

7.Hafta Serebellar sistem hastalıkları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kas hastalıkları 
10.Hafta Polinevritler 

11.Hafta Periferik sinir yaralanmaları 

12.Hafta Ekstrapiramidal sistem hastalıkları 

13.Hafta Romatizmal hastalıkların komplikasyonlar 

14.Hafta Romatizmal hastalıkların komplikasyonlar 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ortopedi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 X 
 

  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
   X 

 

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
   X  

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
   

X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

 X  
  

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
 X    

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

    
 

X 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kod OISG263 

Course Worker Health and Occupational 

Safety 

Code OISG263 

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

İçerik Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması, meslek hastalığı kavramı, meslek hastalığı 
çeşitleri ve nedenleri, meslek hastalığı tanı yöntemleri, meslek hastalıklarından 
korunma, meslek hastalığı istatistikleri, iş hijyeni tanımı, iş hijyeni konusunda iş 
güvenliği uzmanının sorumlulukları, ölçüm ve kontrol yöntemleri konularını ele alınır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta İş ve işçi sağlığı ile ilgili temel kavramlar 

2.Hafta İş kazaları, temel nedenleri ve sınıflandırılmaları 

3.Hafta Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi 

4.Hafta Sağlık gözetimi kavramı  

5.Hafta Sağlık gözetimi uygulanması 

6.Hafta Meslek hastalığı kavramı 

7.Hafta Meslek hastalığı çeşitleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Meslek hastalığı korunma yöntemleri 

10.Hafta İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan 

etmenleri analiz eder. 

11.Hafta İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan 

etmenleri analiz eder. 

12.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

13.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

14.Hafta Uygulama 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 X 
 

  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 İş güvenliği ekipmanlarını tanır ve kullanımı hakkında bilgi sahibidir.     X 

13 İş güvenliği alanında, genel ahlaki ve mesleki etik değerleri benimsemiştir.     X 

14 İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahiptir.   X   
15 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi 

ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir. 
    

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ders Sağlık İngilizcesi Kod OYDL253 
Course Medical English Code OYDL253 
Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi 
eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği,  kademik 
dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili 
sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun 
bir ortamı kapsamaktadır. 

İngilizce İçerik How effective is learned, how strategies are developed for easy and effective learning. 
Improved memory techniques for better training or test-taking strategies. The content of 
the course is to teach academic language skills in various areas of the profession and 
includes an appropriate environment including their studies on commonly used language 
structures and functions of Professional English 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

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

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

3.Hafta Ortez ve Protez ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

4.Hafta Ortez ve Protez ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

5.Hafta Ortez ve Protez ile ilgili cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve 
anlaşılması 

6.Hafta Ortez ve Protez ile ilgili cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve 
anlaşılması 

7.Hafta Ortez ve Protez ile ilgili 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 Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sağlık İngilizcesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  
 

  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
     

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

    
 

 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Ortez ve Protezde Mesleki Uygulama II Kod ORPT252 

Course Orthesis and Prothesis Professional 

Practice II 
Code ORPT252 

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

İçerik Bu ders kapsamında, Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve 
yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu 
etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin 
alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi 
kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. 

İngilizce İçerik In this course, activities related to the site application, together with the students of the 
institution  in  his  workplace  consultation  and  on-site  applications  are  planned  and 
executed.  These activities, depending on the work-site environment where the 
application is made, taking part in studies carried out on students of learning and 
application areas include activities for gaining practical experience. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,14,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Alanı ile ilgili çalışmaların yürütüleceği atölyenin oryantasyonu 

2.Hafta Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması. 

3.Hafta Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmanın yürütülmesi. 

4.Hafta Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek 

için ekip üyesi olarak sorumluluk alınması. 
5.Hafta Alanında edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirilmesi. 

6.Hafta Bir proje çerçevesinde etkinliklerin yürütülebilmesi. 

7.Hafta Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanabilmesi. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Alınan derslerin uygulamalarla ilişkisini kurulması ve uygulamalarda karşılaşılan 

sorunların programda okutulan derslerle karşılanması. 

10.Hafta Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin 

kullanılması. 

11.Hafta Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerin 

yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarılması. 

12.Hafta Alanı ile ilgili konularda düşüncelerin ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin uzman 

kişilerle paylaşılması. 

13.Hafta Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim 

kurulabilmesi. 

14.Hafta Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için rapor hazırlanması. 

Final Sınavları –Final exams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ortez ve Protezde Mesleki Uygulama II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 X 
 

  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
    

X 

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
X     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
    X 

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 
   

 X 

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
 X    

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
    

X 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
    

X 

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 
     

13 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

    
X 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
    

X 

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

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

X 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Protez II Kod ORPT254 

Course Prosthesis II Code ORPT254 

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

İçerik Bu ders kapsamında, öğrencilere üst ekstremite protezlerinde ölçü alma, model işleme, 
laminasyon işlemlerinin teorik olarak anlatılması ve pratik olarak uygulanması ders 
içeriğindedir. 

İngilizce İçerik In this course, students take measurements of the upper limb prostheses, processing 
model, to explain theoretically the lamination process and content of the course is to be 
implemented in practice. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Parsiyel ayak protezleri 

2.Hafta Syme protezleri 

3.Hafta Diz altı protezleri 

4.Hafta Diz üstü protezleri 

5.Hafta Diz dizartikülasyon protezleri 

6.Hafta Kalça dizartikülasyon protezleri 

7.Hafta Ölçü alma 1 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Ölçü alma 2 

10.Hafta Model işleme 1 

11.Hafta Üst ekstremite protezlerinde ölçü alma. 

12.Hafta Üst ekstremite protezlerinde model işleme. 

13.Hafta Üst ekstremite protezlerinde laminasyon işlemi. 

14.Hafta Üst ekstremite protezlerinde laminasyon işlemi. 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protez II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  
 

 X 

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
  

X   

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
  

X 
  

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
  

X   

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

  
X   

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

   X 
 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders Ortez II Kod ORPT256 

Course Orthotics II Code ORPT256 

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

İçerik Bu ders kapsamında, Üst ekstremite ortezlerinde ölçü alımı, model işlemesi ve yapımının 
teorik ve pratik uygulamaları. 

İngilizce İçerik In this course, measured in the upper limb orthoses, processing and construction of 
models of theoretical and practical applications. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,14,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Üst ekstremite ortezlerinde ölçü alımı. 

2.Hafta Üst ekstremite ortezlerinde ölçü alımı. 

3.Hafta Üst ekstremite ortezlerinde model işlemesi. 

4.Hafta Üst ekstremite ortezlerinde model işlemesi. 

5.Hafta Alt ekstremite uzunluk farkında ortotik yaklaşım 

6.Hafta Doğumsal kalça çıkığı ve cihazları 

7.Hafta Frejka yastığı , Pavlik bandajı 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kalça abdüksiyon ortezleri 

10.Hafta Spinal ortezler, spinal ortezlerin fonksiyonları ,biyomekaniği , komplikasyonları 

11.Hafta Spinal ortezler, spinal ortezlerin fonksiyonları ,biyomekaniği , komplikasyonları 

12.Hafta Skolyoz ortezleri 

13.Hafta Ortez çeşitleri 

14.Hafta Milwaukee ortezi 

Final Sınavları –Final exams 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ortez II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  
 

 X 

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
   X 

 

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
  

 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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

   X 
 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Ortez – Protez Analiz ve 

Değerlendirilmesi 
Kod ORPT258 

Course Orthotics - Prosthetics Analysis and 
Evaluation 

Code ORPT258 

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

İçerik Bu ders kapsamında, öğrencilere, Hastalıklara göre ortezleme (hemipleji, parapleji, CP, 
romatizmal hastalıklar...v.s...).  Özürlü çocuklar merkezinde ortezli hastaların 
değerlendirilmesi ve analizi.  Konjenital anomalilerde protezleme öğretilmesidir. 

İngilizce İçerik In this course, the students, according to the disease orthotics (hemiplegia, paraplegia, 
CP, rheumatic diseases ... etc.). Orthotics center for disabled children in the evaluation 
and analysis of the patient. Prosthetic teach in congenital anomalies. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,14,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Protez değerlendirme ve kontrolü. 

2.Hafta Proteze bağlı yürüyüş bozuklukları. 

3.Hafta Erken protez uygulaması. 

4.Hafta Myoelektrik protezler. 

5.Hafta Konjenital anomalilerde protezleme. 

6.Hafta Kalça dizartikülasyonu ve hindquarder protezleri. 

7.Hafta Alt ve üst ekstremite ortezlerinin analizi. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Alt ve üst ekstremite ortezlerinin değerlendirilmesi. 

10.Hafta Columna vertebralis ortezlerinin analizi ve değerlendirilmesi. 

11.Hafta Goniometrik değerlendirme ve uygulamaları. 

12.Hafta Kas testi değerlendirmesi ve uygulamaları. 

13.Hafta Kas testi değerlendirmesi ve uygulamaları. 

14.Hafta Genel Tekrar 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ortez – Protez Analiz ve Değerlendirilmesi Dersi - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  
X 

  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
    X 

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
  

 X 
 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 
  

X   

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
    

X 

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 
     

13 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

   X 
 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders Protezde Biyomekanik Prensipler Kod ORPT260 
Course Biomechanical Principles of prosthesis Code ORPT260 
Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında öğrencilere, Üst ve alt ekstremite protezlerinin yapımı ve 
kullanımda başarıyı etkileyen biomekanik pirensipleri üzerinde durulmaktadır. Üst 
ekstremite protezlerinde kullanılan biyomekanik prensipler. Alt ekstremite protezlerinde 
kullanılan biyomekanik prensipler ve Myoelektrik protezlerde kullanılan biyomekanik 
prensipler anlatılmaktadır. 

İngilizce İçerik In this course, students, upper and lower extremity affecting production and success in 
the use of prosthetic biomechanics pirensiplerini are emphasized. Biomechanical 
principles used in upper extremity prostheses.  Biomechanical principles used in 
biomechanics and myoelectric prosthesis used in lower limb prostheses are described. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,14,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Üst ve alt ekstremite protezlerinin yapımı ve kullanımda başarıyı etkileyen biomekanik 
prensipleri üzerinde durmak. 

2.Hafta Üst ve alt ekstremite protezlerinin yapımı ve kullanımda başarıyı etkileyen biomekanik 
prensipleri üzerinde durmak. 

3.Hafta Üst ve alt ekstremite protezlerinin yapımı ve kullanımda başarıyı etkileyen biomekanik 

prensipleri üzerinde durmak. 
4.Hafta Üst ekstremite protezlerinde kullanılan biyomekanik prensipler 

5.Hafta Üst ekstremite protezlerinde kullanılan biyomekanik prensipler 

6.Hafta Üst ekstremite protezlerinde kullanılan biyomekanik prensipler 

7.Hafta Alt ekstremite protezlerinde kullanılan biyomekanik prensipler 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Alt ekstremite protezlerinde kullanılan biyomekanik prensipler 

10.Hafta Alt ekstremite protezlerinde kullanılan biyomekanik prensipler  

11.Hafta Myoelektrik protezlerde kullanılan biyomekanik prensipler 

12.Hafta Myoelektrik protezlerde kullanılan biyomekanik prensipler 

13.Hafta Myoelektrik protezlerde kullanılan biyomekanik prensipler 

14.Hafta Genel Tekrar 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protezde Biyomekanik Prensipler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  
 

 X 

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
   X  

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
  

 X 
 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

  
X   

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

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

  X  
 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ders Nöroloji Kod ORPT262 
Course Neurology Code ORPT262 
Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, Öğrenciler nöromuskuler hastalıkları değerlendirebilecektir. 
Öğrenciler epilepsinin, hareket bozukluklarının, inme tablosunu, demiyelinizan 
hastalıkları değerlendirebilecektir ayrıca sinir sistemi infeksiyonlar hakkında bilgi sahibi 
olacaklardır. 

İngilizce İçerik In this course, students will be able to evaluate neuromuscular diseases. Students of 
epilepsy, movement disorders, stroke table, demyelinating diseases will also be able to 
evaluate knowledge about the nervous system infections. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Nörobilime giriş 

2.Hafta Sinir sisteminin hücresel elemanları 

3.Hafta Hücre membran ve elektriksel özellikleri 

4.Hafta Sinaptik transmisyon 

5.Hafta İkincil mesajcı sistemler 

6.Hafta Nöromediatörler 

7.Hafta Nöromediatörler 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Gen regülasyonu; öğrenme / bellek 

10.Hafta Bazal ganglionlar   

11.Hafta Motor kontrol 

12.Hafta Nörolojik hastalıkların temel mekanizmaları 

13.Hafta Nörolojik hastalıkların temel mekanizmaları 

14.Hafta Psikiyatrik hastalıkların temel mekanizmaları 

Final Sınavları –Final exams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nöroloji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 X 
 

  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
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. 
 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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

    
 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Teknik Resim Kod ORPT264 
Course Technical Drawing Code ORPT264 
Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, teknik resim araç ve gereçleri, kağıt formları, çizgi türleri, yazı 
normları, ölçekler, lejant gösterimi, geometrik çizimler, izdüşümler, aksenometrik 
çizimler, perspektif görünüşler, kot gösterimi ve taramalar, kesit çizimleri, planlar, 
birleşim noktası detayları, uygulamalar. 

İngilizce İçerik In this course, technical drawing tools and supplies, paper forms, line types, fonts norms, 
scales, legends representation, geometric drawings, projections, aksenometrik drawings, 
perspective view, jeans representation and scans, section drawings, plans, junction 
details, applications . 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

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

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Teknik resim araç ve malzemeleri, malzemelerin kullanımı, çizim teknikleri 

2.Hafta Kağıt formaları, çizgi çeşitleri, yazı türleri ile ilgili standartlar 

3.Hafta Geometrik çizimler 

4.Hafta Geometrik çizimler 

5.Hafta Geometrik çizimler 

6.Hafta İzdüşüm teorisi 

7.Hafta İzdüşüm teorisi ve ölçülendirme 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta İzometrik Perspektif 

10.Hafta Kavaliyer Perspektif 

11.Hafta Kesit görünüşler 

12.Hafta Mesleki uygulama 

13.Hafta Mesleki uygulama 

14.Hafta Mesleki uygulama 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teknik Resim Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Protez ve ortezler ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme 

ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 X 
 

  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 
     

4 Protez ve ortezler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda 

bulunur. 
  

  
 

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 Protez-ortez yapımı için hastadan ölçü alma, elde edilen ölçü modelini 

işleyebilme ve protez ya da ortez haline getirerek ayarlamalarını yapabilme 

sorumlulukları üstlenirler. 

    
 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

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

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

 

 

 

 

 

 

 


