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Akademik Birim Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 Bölüm/Anabilim Dalı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 

Bilim Dalı/Program İlk ve Acil Yardım Programı 

 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

740011301 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-

I

  

2 0 2 2 

Zorunlu 

İnkılap, ihtilal ve reform kavramları, XIX yüzyılın sonunda 

Osmanlı Devleti’nin durumu, I. Dünya Savaşı, Mondros 

Mütarekesi ve Sevr Barış Antlaşması, Anadolu’nun işgali ve bu 

işgale olan tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, 

kongreler, Misak-ı Milli kararları ve TBMM’nin açılışı, 

TBMM’ye karşı ayaklanmalar, milli cepheler, Mudanya ve 

Lozan barış antlaşmaları. 

Atatürk’s Principles and History of 

Turkish Revolution-I 
Compulsory 

Revolutions, revolution and reform concepts, the status of 

Ottoman State at the end of XIX century, World War I, 

Mondros Armistice and Sevr Peace Treaty, invasion of 

Anatolia and reactions to this invasion, Mustafa Kemal Pasha's 

landing on Samsun, congresses, decisions of “Misak-ı Milli” 

and the opening of the Grand National Assembly, revolts 

against the Grand National Assembly, national fronts, 

Mudanya and Lausanne peace treaties. 

 

750011301 
Türk Dili-I 2 0 2 2 Zorunlu 

Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, 

Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü 

durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve 

sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile 

ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, 
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noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapım ekleri ve 

uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon 

yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil 

çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 

zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılışı. 

Turkish Language-1 Compulsory 

Language, relation between language and culture, place of 

Turkish language among the world languages, development 

and historical circuits of Turkish language, today's situation and 

spreading areas of Turkish language, voices and classification 

of Turkish language, voices of Turkish language and rules 

about sound, syllabic, Application of punctuation marks and its 

application, Turkish production addition and application, 

general information about composition, plan and application to 

be used in composition writing, Turkish name and verb forms, 

composition form and application in composition, use of 

adverbs and prepositions in Turkısh 

 

 

 

 

 

 

 

431211301 

Yabancı Dil-I: İngilizce 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Tanışma, “Be” Fiili, Sayılar, Renkler, Sahiplik Sıfatları, 

Sahiplik Fiilleri, Varlık-Yokluk Bildirme, Yer Edatları, Emir 

Cümleleri, Sıklık Zarfları, Nesne Zamirleri, Yapabilmek-

Edebilmek Kalıbı, Saat Okuma, Fiyat Sorma-Söyleme, Para 

Birimleri, Geniş Zaman, Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman, 

Şimdiki Zamanın Hikâyesi, Gereklilik Fiilleri, Meslek Sorma-

Söyleme, Bağlaçlar, Özel Kipler 

Foreign Language-I: English Compulsory  

Introduction to the course, to be, numbers, colours, possessive 

adjectives, have got-has got, there is/there are, prepositions, 

Imperatives, frequency adverbs, pronouns, can/can’t, talking 

about time, money and price, currency, Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Past Continuous, have to/don’t have 

to, talking about jobs, conjunctions, modals 
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541311101 

Anatomi 

2 0 2 3 

Zorunlu 

Anatominin tanımı ve Öğretim Yöntemleri,  Anatomide sık 

kullanılan terimler, Kemikler, Eklemler, Kaslar, Toraks 

anatomisi ( Dolaşım ve Solunum Sistemi ), Karın ve Pelvis , 

Anatomisi, Merkezi sinir sistemi, Endokrin sistemi, Duyu 

organları, Periferik oluşumlar 

Anatomy Compulsory 

Definition of anatomy and teaching methods, frequently used 

terms in anatomy, bones, joints, muscles, Thorax anatomy ( 

cardiovascular and respiratory system, abdomen and pelvis , 

Anatomy, central nervous system, endocrine system, sense 

organs, Peripheral formations 

541311106 

Hastalık Bilgisi 

 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Hikaye Alma ve Fizik Muayene Dolaşım sistemi hastalıkları 

Solunum Sistemi Hastalıkları Endokrin sistem hastalıkları 

Onkolojik hastalıklar Sindirim sistemi hastalıkları Üro-Genital 

sistem hastalıkları Bağışıklık sistemi ve Allerjik hastalıklar. 

Disease Knowledge Compulsory 

Physical Examination and History Taking Circulatory system 

diseases Respiratory Diseases Endocrine system diseases 

Oncological diseases Digestive system diseases Uro-genital 

system diseases The immune system and allergic diseases. 

 

 

 

 

541311103 

 

 

Acil Hasta Bakımı- I 

2 0 2 4 

Zorunlu 

Hastane öncesi acil bakım, Acil bakım verenlerde duygusal 

stres, Vital bulgular, Hastanın değerlendirilmesinde kullanılan 

kısaltmalar, Hastanın değerlendirilmesi, İlk inceleme, İkinci 

inceleme, Kardio, Yabancı cisim Aspirasyonu, Solunum 

Acilleri, Göğüs Travmaları, Batın ve Genital Bölge 

Yaralanmalar 

Emergency Patient Care- I Compulsory 

Pre-hospital emergency care, urgent care for those in emotional 

stress, vital signs, Abbreviations used in the evaluation of the 

patient, the patient assessment first review Second Review, 

Cardio, foreign body aspiration, Respiratory Emergencies, 

chest trauma, abdomen and genital Injuries 
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541311104 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme- 

I 

1 2 2 3 

Zorunlu 

Antrenman kavramı, Antrenmanın temel amacı ve temel 

görevleri, Antrenmanın organizma üzerindeki etkisi ve 

meydana getirdiği değişiklikler, Antrenmanda yüklenme ve 

dinlenme ilişkisi ve yüklenmenin ölçütleri ile birlikte alt, üst 

extremite ve abdominal bölge çalışmaları, Aerobik antrenman 

ve esneklik çalışmaları, İzometrik çalışma ilkeleri, Vücut 

tutuşu çalışmaları ve teorisi Ters vücut tutuşu çalışmaları ve 

teorisi Dinamik (izotonik) çalışma ilkeleri, Konsantrik 

çalışmalar teorisi, Egzantrik çalışmalar teorisi, Çeşitli araçlarla 

yapılan kuvvet çalışmaları teorisi 

Physical Training And Body 

Building-I 
Compulsory 

The main purpose of training the concept of training and basic 

tasks, the effects on the human organism of training, practice 

and training, together with the relationship of the criteria of 

installation and the lower, upper extremities and abdominal 

area studies, Aerobic training, and flexibility exercises, 

isometric work, on the principles of body, grip work and grip 

exercises the wrong body theory and theory of Dynamic 

(isotonic) operating principles, theory studies, Concentric, 

Eccentric studies theory, the force theory of the work done with 

a variety of tools 

541311107 

Alanda Paramedik 

2 0 2 3 

Zorunlu 

Acil tıp hizmetlerinde paramediğin rolü, Ölüm ve ölme, Aktif 

dinlenme, Telsiz ile iletişim, Stres ve 

stres yönetimi, Liderlik, Dilekçe, Tutanak tutma, CV 

hazırlama, Sürekli eğitim, Adli olay yerinin 

korunması, Bilimsel araştırma ve inceleme, Gizlilik, 

underground paramedic Compulsory 

The role of paramedics in emergency medicine services, Death 

and dying, Active rest, Communication with radio, Stress and 

stress management, Leadership, Petition, Record keeping, CV 

preparation, Continuing education, Forensic site 

protection, Scientific research and investigation, Privacy, 
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541311204 

 

 

 

 

 

Tıbbi Terminoloji 

2 0 3 4 

Seçmeli 

Tıbbi terminolojiye giriş, Tekil- çoğul isim formlarının 

kullanımı, Terimlerde küçültme, Kökler, Önekler, Son ekler, 

Vücut yapı terimleri (kaviteler, bölgeler, pozisyonlar, yönler), 

Hücre,dokular ve organlar, Genel hastalık terimleri, İlaçlar 

(yan etkileri, ilaç bilgileri), Ameliyatlara ilişkin terimler. 

Medical Terminology 

 
Elective 

Introduction to medical terminology, Singular - plural noun 

forms in terms of reduction of the use of roots, prefixes, 

suffixes, body building terms (cavities, regions, positions, 

directions), cells,tissues and organs, terms of general illness, 

medications, side effects, drug information), surgery-related 

terms. 

 

541311201 

 

 

Etkili ve Güzel Konuşma 

3 0 3 4 

Seçmeli 
Dilini doğru, güzel ve etkin biçimde kullanan öğrenciler 

yetiştirmek.  İletişim süreci bağlamında “Konuşmacı”. 

Effective Speech Elevtive 
To train the accurate, effective and well spoken 

students.Concept of “speaker” in the context of communication 

process. 

 

 

541311202 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 3 0 3 4 Seçmeli 

İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel 

gelişim kavramlarını; çalışma mevzuatı ile ilgili genel bilgileri, 

çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgileri, 

meslek hastalıklarının sebepleri ile iş kazası ve meslek 

hastalığından doğan hukuki sonuçları, İş sağlığı ve güvenliği 

genel kuralları ve güvenlik kültürü  ile “ 

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik“  içerisinde yer alan eğitim 

konularını içermektedir. 
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Worker's health and work safety 

 
Elective 

Basic concepts and historical development concepts about 

occupational health and safety; general information about the 

labor legislation, information on legal rights and 

responsibilities of employees, reasons of occupational diseases 

and legal consequences arising from occupational accidents 

and occupational diseases, general principles of occupational 

health and safety and culture of safety, and "Procedures and 

Principles of Occupational Health and Safety Training of 

Employees" Regulation " 

541311203 

Temel Matematik 

3 0 3 4 

Seçmeli 

Kümeler ve sayılar, sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, 

diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, aritmetik ve geometrik 

diziler, fonksiyonlarda temel işlemler, fonksiyon çeşitleri ve 

grafikler, üstel fonksiyonlar, logaritma, istatistik ve kavramlar, 

denklem kavramı, eşitsizlik kavramı, türev, fonksiyon 

grafikleri. 

Basic Mathematics Elective 

Clusters and numbers, numerical operations and number 

systems,four operations in sequences and number sequences, 

arithmetic and geometric arrays,fundamental operations in 

functions, function types and graphs, exponential functions, 

logarithm, statistics and concepts, equation concept, inequality 

concept, derivative, function graphs. 

541311204 

Engellilik ve Yaşam 

3 0 3 4 

Seçmeli 

Bu ders engellilikle ilgili kavramların, engellilik türlerinin ve 

bu türlere göre engeli olan bireylerle iletişimin, engellilikle 

ilgili ayrımcılığın nedenleri ve çözüm önerilerinin anlatıldığı 

konuları kapsamaktadır. 

Disability and Life Elective 

This course is disability-related concepts, and the type of 

communication with individuals who have a disability 

according to disability type, disability-related discrimination 

covers topics discussed the causes and possible solutions. 
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DÖNEMLERE GÖRE AKTS ÇİZELGESİ 

 

 

 

 

 

431212301 

Yabancı Dil II: İngilizce 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Sayılabilir-Sayılamaz İsimler, Miktar Bildirme Sıfatları, 

Karşılaştırma Sıfatları, Gelecek Zaman, Gelecek Zamanda 

Şimdiki Zaman, Hava Durumundan Bahsetme, Sıfatlar, 

Zarflar, Şart cümleleri, Tavsiye Cümleleri, Zorunluluk 

Cümleleri, Kişilik Sıfatları, Yakın Geçmiş Zaman 

Foreign Language-II: English Compulsory 

Countable-Uncountable nouns, comparatives, superlatives 

There is/There are, prepositions, modals, present continuous 

tense in the future, will/won’t, be going to, talking about 

weather, adjectives, adverbs, conditionals, should/shouldn’t, 

must/mustn’t, personality adjectives, present perfect tense 

740012301 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Atatürk’ün siyasi, sosyal, eğitim ve kültür alanında yaptığı 

inkılaplar ve inkılapların oluş süreci, Türk inkılap tarihinin 

temel ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, 

İnkılapçılık, Laiklik, Devletçilik, Atatürk dönemi iç ve Türk dış 

politikasındaki gelişmeler, Atatürk sonrası Türkiye ve 

dünyadaki gelişmeler. 

Atatürk’s Principles and History of 

Turkish Revolution-II 
Compulsory 

Ataturk's political, social, educational and cultural reforms and 

reforms in the process of becoming; Republicanism, 

Nationalism, Populism, Revolutionism, Secularism, Etatism, 

which are the basic principles of Turkish Revolution History; 

Ataturk period internal and Turkish foreign policy 

developments; developments in Turkey and the world after 

Ataturk. 

750012301 Türk Dili-II 2 0 2 2 Zorunlu 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin 

gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, 

dil yanlışları, Türkçe’nin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle 

çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım 

türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu 

ve özgeçmiş yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma. 
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Turkish Language -II Compulsory 

And the meaning of the word, meanings of words in terms of, 

words are real, and metaphorical meanings of the side, 

expressions, doublings, terms, language mistakes, Turkish 

sentence structure, novel, article, trial, poetry etc., presentation, 

report and record examples of, petition, cv, and business letters, 

discussions and debates. 

541312106 

Fizyoloji 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Hücre fizyolojisi, Uyarılabilir Doku (sinir fizyolojisi), Merkezi 

sinir sistemi fizyolojisi, Kas fizyolojisi (uyarılabilir dokular), 

Kalp- Dolaşım Fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Kan 

fizyolojisi, Sindirim fizyolojisi, Boşaltım fizyolojisi, Endokrin 

sistem fizyolojisi, Duyu fizyolojisi 

Physiology Compulsory 

Cell physiology, Excitable Tissues (nerve physiology), central 

nervous system physiology Nov physiology (excitable tissues), 

heart - Circulatory Physiology, Respiratory physiology, blood 

physiology, physiology of digestive, excretory physiology, 

endocrine system physiology, sensory physiology 

541312101 

Travma 

2 2 4 3 

Zorunlu 

Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, travma 

vakalarına genel yaklaşımı uygulamak, dış kanamalarda acil 

bakım uygulamak, yumuşak doku yaralanmalarında acil bakım 

uygulamak, yüz ve boyun yaralanmalarında acil bakım 

uygulamak, omurga yaralanmalarında acil bakım uygulamak, 

göğüs yaralanmalarında acil bakım uygulamak, karın 

yaralanmalarında acil bakım uygulamak, pelvis 

yaralanmalarında acil bakım uygulamak, ekstremite 

yaralanmalarında acil bakım uygulamak, özellikli travma 

olgularına acil bakım uygulamak, çevresel acillerde bakım 

uygulamak 1, çevresel acillerde bakım uygulamak 2, 

yanıklarda acil bakım uygulamak 

Trauma Compulsory 
Course description: introduction, objectives and learning 

objectives, the general approach in cases of trauma to 
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implement emergency care in external bleeding, soft tissue 

injuries apply emergency care face and neck injuries, 

emergency care, and emergency care spinal injuries, chest 

injuries, emergency care, abdominal injuries, emergency care, 

pelvic injuries, emergency care, extremity injuries, emergency 

care, featured case in trauma urgent care, implement the care 

of 1 environmental emergencies, environmental emergencies 

and to implement the maintenance of 2, to apply emergency 

care for burns 

541312103 

Resüstasyon 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve  öğrenim hedefleri, temel yaşam 

desteği, hava yolunu açma teknikleri, entübasyon, solunum 

desteği sağlamak. oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, 

oksijen tedavisi, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve 

acil bakım- erişkin, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım 

ve acil bakım- çocuk, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım 

ve acil bakım- bebek, erişkinde, çocukta ve bebekte temel 

yaşam desteği, defibrilasyon ve kardiyoversiyon 

Resuscitation Compulsory 

Course description: introduction, objectives and learning 

objectives basic life support, airway opening techniques, 

intubation, provide respiratory support. tools used in oxygen 

therapy, oxygen therapy, first aid and emergency care with 

solid object drownings in attached - adult, attached to a solid 

object drownings in first aid and emergency care - children, 

attached to solid object drownings in first aid and emergency 

care - babies, adults, children and infants basic life support, 

defibrillation, and cardioversion 

541312501 Resüstasyon Uygulama 0 4 2 3 Zorunlu 

Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve  öğrenim hedefleri, temel yaşam 

desteği, hava yolunu açma teknikleri, entübasyon, solunum 

desteği sağlamak. oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, 

oksijen tedavisi, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve 



 

AÇILACAK BÖLÜM/PROGRAM  

MÜFREDAT VE DERS İÇERİKLERİ FORMU 
  

 

(Form No: FR-400 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….) 

 

 

acil bakım- erişkin, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım 

ve acil bakım- çocuk, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım 

ve acil bakım- bebek, erişkinde, çocukta ve bebekte temel 

yaşam desteği, defibrilasyon ve kardiyoversiyon. Yataklı ve 

yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve pratiklerinin 

gelişmesini sağlamak 

Resuscitation Practıce Compulsory 

Course description: introduction, objectives and learning 

objectives basic life support, airway opening techniques, 

intubation, provide respiratory support. tools used in oxygen 

therapy, oxygen therapy, first aid and emergency care with 

solid object drownings in attached - adult, attached to a solid 

object drownings in first aid and emergency care - children, 

attached to solid object drownings in first aid and emergency 

care - babies, adults, children and infants basic life support, 

defibrillation, and cardioversion. Enable you to develop 

professional skills and their practice and patient beds in health 

institutions 

541312105 Acil Hasta Bakımı-II 2 0 2 2 Zorunlu 

Kırık çıkık ve burkulmalar, nörolojik aciller, felç, epilepsi ve 

nöbetler, metabolik aciller, diyabetik koma ve insülin şoku, 

diyabet ve alkolizm, dispneye yol açan tıbbi aciller, dispne 

sebepleri, akut akciğer ödemi, KOAH, astım veya alerjik 

hastalıklar, akciğer embolizmi, hiperventilasyon , üst ve alt 

solunum yolu obstürksiyonu, göz aciller, kulak, burun, boğaz 

acilleri, GİS  acilleri, Akut batın, disfaji, kusma ve kusmuk 

aspirasyonu, Hematemez , Melena, bulaşıcı hastalıklar, üriner 

sistem Acil hastalıkları, Akut böbrek yetmezliği, batın  ve 

genital bölge kanamaları, Abdominal aciller, Göğüs 

yaralanmaları, künt ve penatren travmalar, Açık pnömotoraks, 

Tansiyon pnömotoraks, Hemotoraks , Flailchest, kardiyak 

tamponad, Göğüs yaralanmalarında tedavi yöntemleri, iğne ve 
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tüp torakostomi, perikardiyosentez, kafa travmaları, spinal 

travmalar 

Emergency Patient Care-II Compulsory 

Broken bones and sprains, neurological emergencies (stroke, 

epilepsy and seizures, metabolic emergencies (diabetic coma, 

insulin shock, diabetes, and alcoholism, Disney, which leads to 

medical emergencies, causes of dyspnea, acute pulmonary 

edema, COPD, asthma or allergic diseases, pulmonary 

embolism, hyperventilation , upper and lower respiratory tract 

obstruction, emergencies, eye, ear, nose, and throat 

emergencies, GIS, emergency, acute abdomen, dysphagia, 

vomiting and aspiration of vomit, Hematemesis , Melena, 

infectious diseases, urinary system diseases, Emergency, acute 

renal failure, abdomen and in the genital area bleeding, 

abdominal emergencies, Chest injuries blunt and penotra 

trauma, Open pneumothorax, tension pneumothorax, 

Hemothorax , flail chest, cardiac tamponade, Chest injuries, 

needle and tube thoracostomy, pericardiocentesis, head trauma, 

spinal trauma 

541312506 
Acil Hasta Bakımı Uygulama-II 

Uygulama 
0 4 2 3 Zorunlu 

Kırık çıkık ve burkulmalarda acil bakım uygulamaları, 

nörolojik hastalıklarda acil bakım uygulamaları, metabolik 

hastalıklarda acil bakım uygulamaları, solunum sistemi 

hastalıklarında acil bakım uygulamaları, göz hastalıklarında 

acil bakım uygulamaları, kulak, burun, boğaz hastalıklarında 

acil bakım uygulamaları, GİS  hastalıklarında acil bakım 

uygulamaları, karın ağrılı hastada acil bakım uygulamaları, 

bulaşıcı hastalıklarda acil bakım uygulamaları, üriner sistem 

hastalıklarında Acil bakım uygulamaları, Göğüs 

yaralanmalarında acil bakım uygulamaları, kafa travmalarında 

acil bakım uygulamaları 
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Bölüm/Anabilim Dalı Tıbbi Teknikler ve Hizmetler Bölümü 

Emergency Patient Care-II Practice Compulsory 

Broken bones and sprains urgent care practices, neurological 

diseases, emergency care applications, metabolic diseases, 

emergency care applications emergency care, treatment for 

diseases of the respiratory system, eye diseases, emergency 

care applications, ear, nose and throat diseases emergency care 

applications, GIS applications, diseases, emergency care, 

emergency care applications in patients with abdominal pain, 

infectious diseases, emergency care applications, urinary 

system diseases, emergency care applications, Chest injuries, 

emergency care procedures, head trauma, emergency care 

applications 

541312104 

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-

II 

1 2 2 2 

Zorunlu 

Kondisyonelmotorik özelliklerin eğitimi, Dayanıklılık 

antremanının teorisi ve uygulamaları, Kuvvet antremanının 

teorisi ve uygulamaları, Sürat (çabukluk) antremanının teorisi 

ve uygulamaları, Aletsiz kuvvet antrenmanlarının teorisi( orta 

– kısa mesafe koşular), Aletle yapılan kuvvet antrenmanlarının 

teorisi ve uygulaması, Plates çalışmalarının teorisi ve 

uygulaması, Koordinatif özellikler (koordinasyon-denge-ritim) 

ve uygulamaları, Esneklik antremanının teori ve uygulaması, 

Koordinatif özellikler çeviklik, Koordinatif özellikler hareket  

transferleri ve uygulamaları 

Physical Training and Body 

Building-II 
Compulsory 

Motoric features of conditional training, endurance training 

theory and applications, theory and applications of strength 

training, Speed (quickness) training theory and applications, 

tool-free theory of strength training( medium – and short-

distance running), the instrument is made with the theory and 

practice of strength of the plates the theory and practice of the 

work, the coordinative properties (coordination-balance-

rhythm) and its applications, theory and practice of training, 
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Bilim Dalı/Program İlk ve Acil Yardım Programı 

Flexibility, agility, Coordinative properties, motion properties 

and applications coordinative transfers 

541312221 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri 

3 0 3 4 

Seçmeli 

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, 

Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını 

Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu 

Yapma. 

Research Methods and Techniques Elective 

Selecting research subjects, doing resource research, evaluating 

research results, converting the research results into a report, 

preparing a presentation, making a presentation. 

541312205 İşaret Dili 3 0 3 3 Seçmeli 

Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime 

ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme 

engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. 

Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden daha fazla 

yararlanabilmesine katkı sağlamak ve engellilere sunulan 

sağlık hizmetlerinde iletişimi kolaylaştırmak, ayrıca sağlık 

personellerimizin farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir. 

Ayrıca ağlık personelinin işitme engelli bireylerle iletişimini 

kolaylaştırmak ve engelli vatandaşlara sağlık kurumlarında 

daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek amacıyla, 'işaret dili' 

dersi amaçlanmıştır. Öğrencilerin; İşitme engelli bireyin sağlık 

problemlerini anlamaya yönelik,  Parmak alfabesini tanımaları, 

Türk İşaret Dili (TİD) alfabesini doğru kullanmaları, TİD 

alfabesi ile kişisel ve aile bilgilerini doğru göstermeleri, Okulun 

bölümlerini ve görevlilerini TİD ile göstermeleri, Ders adları 

ve eğitim araçlarını TİD ile göstermeleri, Matematik terimlerini 

TİD ile göstermeleri, Yemek çeşitlerini TİD ile göstermeleri, 

Temel besin maddelerini TİD ile göstermeleri, Duygularını 

TİD ile ifade etmeleri, Trafik ile ilgili temel işaretleri TİD ile 

göstermeleri beklenmektedir. 
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Sign Language Elective 

The aim of this course, Turkish sign language alphabet, basic 

vocabulary and grammar and structures to enable you to 

communicate with deaf people by teaching through this 

language. Individuals with disabilities benefit more from 

services offered to the disabled to contribute to health and 

health the aim of this course of Turkish sign language alphabet, 

basic vocabulary and grammar and structures to enable you to 

communicate with deaf people by teaching through this 

language. Individuals with disabilities benefit more from the 

health services of the health services for disabled people and to 

contribute to facilitate communication, it also aims to increase 

our awareness of health personnel. Also aglik personnel 

hearing-impaired individuals and people with disabilities in 

institutions to facilitate communication with the health service 

in order to provide you with more quick and easy, 'sign 

language' course is intended to. Students; To understand the 

health problems of the hearing impaired person, sign language 

Finger alphabet recognition of Turkish (TID) the correct use of 

the alphabet, alphabet to correctly show the tid with personal 

and family information, school Department, and officials with 

the tid show the Course names, training tools and TID to show 

with mathematical terms with TID, TID show with types of 

food, the basic nutrients the show with TID, TID to express 

their feelings with, the basic marks are expected to tid with 

traffic. 

541312206 Müzik 3 0 3 3 Seçmeli 

Nefes ve ses çalışmaları, ses Sağlığının korunması, oturarak ve 

ayakta çalışmanın kuralları, bireysel ve grup çalışmaları, koro 

eğitimi çalışmalarına giriş, folk-müzik “halay başı kim çeker”, 

“çamdam sakız akıyor” adlı iki sesli türkü çalışması, İstiklal 

Marşını koro ile okuma çalışmaları, İstiklal Marşını solo okuma 
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çalışmaları, mutluluk şarkısı (kanon yapma), taşa çaldım 

ayvam ile narımı adlı türkü çalışması, gül ağacı değilem adlı 

Türk sanat müziği şarkısı, öğretmen marşı ve yemen türküsü. 

Music Elective 

Breathing and voice exercises, sound health protection, the 

rules of sitting and standing work individual and group work, 

choral education introduction to the study of folk-music 

“halay head who pulls”, “gum out the window flows” that are 

named two voice Turku study, studies, reading of the national 

anthem with the chorus of the national anthem and reading of 

the solo work, happy songs (kanon), I named quince and 

pomegranate stone stole the Turku study, named Rosewood 

degilem Turkish art music in the song, The teacher's anthem, 

and The Ballad of Yemen. 

541312207 

Sağlık Hukuku 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Tanımı, 

Unsurları, Tarafları, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Kuruluşu 

ve Şekli,Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özel 

Sağlık Kuruluşları ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki 

Niteliği- Yataklı Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Özel Sağlık 

Kurumları Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği , Teşhis ve 

Tedavi Sözleşmesinde Tarfaların Hak ve Yükümlülükleri, 

Aydınlatma Yükümlülüğünün İcrası, Hastanın Rızasının 

Alınması Yükümlülüğü, Sadakat ve Özen Yükümlülüğü, 

Teşhis ve Tedavi Hizmeti Talep Eden Tarafın Yükümlülüğü, 

Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi ile Üstlenilen Edimlerin İhlali, 

Yan Yükümlülüklerin İhlali, Kusur, Meslek Kusuru,  Zarar, 

İlliyet Bağı,  Birden Çok Sebepten Yalnız Birinin Zararı 

Doğurması, Sorumsuzluk Anlaşması, Hukuki Sorumluluğun 

Sonuçları, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Sona Ermesi 

Health Law 

 
Elective 

Basic concepts, diagnosis and treatment of the contract 

definition, elements, parts, diagnostic and treatment the shape 
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of the contract and establishment,diagnosis and treatment the 

legal nature of the contract, the legal nature of the relationship 

between private health care provider and patient- The legal 

relationship between private health institutions that provide 

inpatient diagnostic and treatment services , the nature of the 

rights and obligations of the parties in the contract of diagnosis 

and treatment, Lighting the execution of the obligation, the 

receipt of the patient's consent, obligation, Loyalty and 

Diligence, the obligation of the obligation of the requesting 

Party diagnostic and treatment services, diagnosis and 

treatment of the actions undertaken with the agreement of 

Breach, violation of contractual obligations, Defect, Vocational 

defect, damage, causal connection, Alone to bear the loss of one 

of multiple reasons, irresponsible Agreement, the legal liability 

for the consequences of Diagnosis and treatment termination of 

the contract 

 

 

 

 

541321101 
Mesleki Uygulama-I 

2 0 2 3 

Zorunlu 

Dersin tanıtımı: giriş , amaç ve öğrenim hedefleri, enfeksiyon 

kontrol yöntemlerini uygulamak, dezenfeksiyon, hasta veya 

yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım 

uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon 

vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta 

yaralıyı taşıma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak,  

özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı 

tanımak ve kullanıma hazır tutmak,  ambulans sürüş teknikleri 

uygulamak.1, ambulans sürüş teknikleri uygulamak 2, 

ambulans sürüş teknikleri uygulamak 3 

Vocational Practice-I Compulsory 

Course description: introduction , objectives and learning 

objectives, infection control methods, disinfection, sick or 

injured and implement bladder catheterization, shocked urgent 

care practice, give the position of the sick or wounded patient 
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recovery and extraction techniques, patient handling 

techniques, to carry sick or injured people, featured in cases of 

trauma emergency care to apply the tool to recognize and keep 

ready for use, ambulance driving techniques apply.1, to apply 

the ambulance driving techniques 2, Apply ambulance driving 

techniques 3 

541321501 

Mesleki Uygulama-II 

0 4 2 3 

Zorunlu 

Dersin tanıtımı: giriş , amaç ve öğrenim hedefleri, enfeksiyon 

kontrol yöntemlerini uygulamak, dezenfeksiyon, hasta veya 

yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım 

uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon 

vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta 

yaralıyı taşıma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak,  

özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı 

tanımak ve kullanıma hazır tutmak,  ambulans sürüş teknikleri 

uygulamak. EKG çekmek ve ritim tanılamak, Protokolde 

belirlenen acil ilaçları kullanmak ve ilgili algoritmaları  

Vocational Practice- II Compulsory 

Course description: introduction , objectives and learning 

objectives, infection control methods, disinfection, sick or 

injured and implement bladder catheterization, shocked urgent 

care practice, give the position of the sick or wounded patient 

recovery and extraction techniques, patient handling 

techniques, to carry sick or injured people, featured in cases of 

trauma emergency care to apply the tool to recognize and 

keep ready for use, ambulance driving techniques apply.  To 

take and diagnose ECG rhythm, upon request, emergency 

medications, and related algorithms. 

541321103 Acil Sağlık Hizmetleri-I 2 0 2 2 Zorunlu 

Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, sağlık 

hizmetlerini değerlendirmek, acil sağlık hizmetlerini 

değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetleri ile ilgili 

mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de  acil sağlık hizmetlerinin 
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teşkilat yapısını değerlendirmek, ambulans ve acil sağlık 

araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de ambulans donanımlarını 

ayırt etmek, Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini 

değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde formları 

kullanmak, paramediğin yetki ve sorumluluklarını 

değerlendirmek, görev organizasyonu yapmak, kendi 

güvenliğini sağlamak, hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, 

ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak 

Emergency Medical Services-I Compulsory 

Course description: introduction, objectives and learning 

objectives, to review health services, evaluation of emergency 

medical services, emergency medical services and assess the 

relevant legislation in Turkey, the organizational structure of 

emergency health services in Turkey, to evaluate ambulance 

and emergency medical tools evaluate, to differentiate 

ambulance equipment in Turkey, assess the structure and 

functioning of the emergency service in Turkey in Turkey, use 

a form for emergency medical services, paramedic authority 

and responsibility to evaluate the task organization to ensure 

their safety, sick/injured ensure the safety, ambulance and 

medical services provide emergency communications 

541321506 Acil Sağlık Hizmetleri-I Uygulama 0 2 1 3 Zorunlu 

Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, sağlık 

hizmetlerini değerlendirmek, acil sağlık hizmetlerini 

değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetleri ile ilgili 

mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de  acil sağlık hizmetlerinin 

teşkilat yapısını değerlendirmek, ambulans ve acil sağlık 

araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de ambulans donanımlarını 

ayırt etmek, Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini 

değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde formları 

kullanmak, paramediğin yetki ve sorumluluklarını 
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değerlendirmek, görev organizasyonu yapmak, kendi 

güvenliğini sağlamak, hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, 

ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak. 

Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve 

pratiklerinin gelişmesini sağlamak. 

 

Emergency Medical Services-I  

Practice 
Compulsory 

Course description: introduction, objectives and learning 

objectives, to review health services, evaluation of emergency 

medical services, emergency medical services and assess the 

relevant legislation in Turkey, the organizational structure of 

emergency health services in Turkey, to evaluate ambulance 

and emergency medical tools evaluate, to differentiate 

ambulance equipment in Turkey, assess the structure and 

functioning of the emergency service in Turkey in Turkey, use 

a form for emergency medical services, paramedic authority 

and responsibility to evaluate the task organization to ensure 

their safety, sick/injured ensure the safety, ambulance and 

medical services to provide emergency communications. 

Enable you to develop professional skills and their practice and 

patient beds in health institutions. 

541321206 

Farmakoloji 

3 0 3 4 

Seçmeli 

Farmakolojinin temel kavramları, ilaçların veriliş yolları, 

İlaçların vücuttaki etkileşimleri, İlaçların zararlı etkileri, 

kullanım dozları, Otonom Sinir Sistemi ilaçları, 

Gastrointestinal Sistem ilaçları, Kardiyovasküler ilaçlar, 

Solunum Sistemi ilaçları, Endokrin fonksiyonlarını etkileyen 

ilaçlar,  Böbrek fonksiyonu ve elektrolit metabolizmaları, Acil 

durumlarda kullanılan ilaçlar 

Pharmacology Elective 

Basic concepts of Pharmacology, administration of 

medications, drugs body interactions, drug harmful effects, 

usage, dosage, autonomic nervous system drugs, 
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gastrointestinal drugs, cardiovascular drugs, respiratory drugs, 

drugs that affect endocrine function, renal function and 

electrolyte metabolism, drugs that are used in emergency 

situations 

541321106 

Acil Hasta Bakımı-III 

2 0 2 3 

Zorunlu 

Hematoloji’de acil durumlar, Hamilelik ve doğumda acil bakım 

uygulamaları (üreme organları anatomisi, pelvis kemiği, kadın 

genital organları, genital  organların destek dokusu, genital 

organların damar-sinir ve lenf organları)*Ovariyal ve 

menstrüyelsiklus, gametogenezis, fertilizasyon, implantasyon, 

embriyonel, fetal dönem, normal doğum eylemi ve etkileyen 

faktörler, normal doğum eyleminin devreleri, normal doğum 

eylemi mekanizması, obstetrik aciller, hamilelik ve doğumda 

acil bakım uygulamaları ( üreme organları anatomisi, pelvis 

kemiği, kadın genital organları, genital organların destek 

dokusu, genital organların  damar-sinir ve lenf organları), 

gebeliğin ilk döneminde görülen kanamalar ve acil 

bakım(MollHydatiform, düşükler), Hyperemezisgravidarum 

ve acil bakım, geç gebelik döneminde görülen kanamalar 

(plesentaPrevia, dekolmanplesenta) ve acil bakım, gebeliğin 

yol açtığı hipertansif durumlar  (preeklampsi, eklampsi) ve acil 

bakım, Pediatrik aciller, yeni doğan bakımı ve 

değerlendirilmesi, pediatrik aciller (krup. Epiglotit, yabancı 

cisim aspirasyonları, astım, bronşiolit, pnömoni), geriatrik 

aciller (travmalar MI,KKY,amnestik bozukluk, abuse), 

psikiyatrik aciller, kanserli hastalarda acil bakım, triaj 

Emergency Patient Care-III Compulsory 

Emergencies in Hematology, emergency care applications in 

pregnancy and childbirth (anatomy of the reproductive organs, 

pelvis, female genital organs, the supporting structure of the 

genital organs, the genital organs of vascular-nervous and 
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lymphatic organs)*Ovarial and menstruationszyklus, 

gametogenezis, fertilization, implantation, embryonic, fetal 

period, the normal birth process and the factors that affect it, 

the normal birth of the circuits, the mechanism of action of 

normal births, obstetric emergencies, emergency care in 

pregnancy and childbirth practices ( anatomy of the 

reproductive organs, pelvis, female genital organs, the 

supporting structure of the genital organs, the genital organs of 

vascular-nervous and lymphatic organs), bleeding and 

emergency maintenance in the initial period of 

pregnancy(abortions closely Mol), and emergency care 

hyperemezis gravidarum, bleeding during late pregnancy 

(placenta previa, placental abruption), and emergency care, 

hypertensive cases caused by pregnancy (preeclampsia, 

eclampsia) and emergency care, pediatric emergencies, 

neonatal care and evaluation of Pediatric emergencies (croup. 

Epiglottit, foreign body aspiration, asthma, bronchiolitis, 

pneumonia) geriatric emergencies (trauma,mi,CHF, amnestic 

disorder, abuse), psychiatric emergencies, emergency care in 

cancer patients, triage 

541321503 Acil Hasta Bakımı-III Uygulama 0 6 3 3 Zorunlu 

Hematoloji’de acil durumlar, Hamilelik ve doğumda acil bakım 

uygulamaları (üreme organları anatomisi, pelvis kemiği, kadın 

genital organları, genital  organların destek dokusu, genital 

organların damar-sinir ve lenf organları)*Ovariyal ve 

menstrüyelsiklus, gametogenezis, fertilizasyon, implantasyon, 

embriyonel, fetal dönem, normal doğum eylemi ve etkileyen 

faktörler, normal doğum eyleminin devreleri, normal doğum 

eylemi mekanizması, obstetrik aciller, hamilelik ve doğumda 

acil bakım uygulamaları ( üreme organları anatomisi, pelvis 

kemiği, kadın genital organları, genital organların destek 
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dokusu, genital organların  damar-sinir ve lenf organları), 

gebeliğin ilk döneminde görülen kanamalar ve acil 

bakım(MollHydatiform, düşükler), Hyperemezisgravidarum 

ve acil bakım, geç gebelik döneminde görülen kanamalar 

(plesentaPrevia, dekolmanplesenta) ve acil bakım, gebeliğin 

yol açtığı hipertansif durumlar  (preeklampsi, eklampsi) ve acil 

bakım, Pediatrik aciller, yeni doğan bakımı ve 

değerlendirilmesi, pediatrik aciller (krup. Epiglotit, yabancı 

cisim aspirasyonları, astım, bronşiolit, pnömoni), geriatrik 

aciller (travmalar MI,KKY,amnestik bozukluk, abuse), 

psikiyatrik aciller, kanserli hastalarda acil bakım, triaj. Yataklı 

ve yataksız sağlık kuruluşlarında mesleki beceri ve 

pratiklerinin gelişmesini sağlamak. 

Emergency patient care-III Practice Compulsory 

Emergencies in Hematology, emergency care applications in 

pregnancy and childbirth (anatomy of the reproductive organs, 

pelvis, female genital organs, the supporting structure of the 

genital organs, the genital organs of vascular-nervous and 

lymphatic organs)*Ovarial and menstruationszyklus, 

gametogenezis, fertilization, implantation, embryonic, fetal 

period, the normal birth process and the factors that affect it, 

the normal birth of the circuits, the mechanism of action of 

normal births, obstetric emergencies, emergency care in 

pregnancy and childbirth practices ( anatomy of the 

reproductive organs, pelvis, female genital organs, the 

supporting structure of the genital organs, the genital organs of 

vascular-nervous and lymphatic organs), bleeding and 

emergency maintenance in the initial period of 

pregnancy(abortions closely Mol), and emergency care 

hyperemezis gravidarum, bleeding during late pregnancy 

(placenta previa, placental abruption), and emergency care, 
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hypertensive cases caused by pregnancy (preeclampsia, 

eclampsia) and emergency care, pediatric emergencies, 

neonatal care and evaluation of Pediatric emergencies (croup. 

Epiglottit, foreign body aspiration, asthma, bronchiolitis, 

pneumonia) geriatric emergencies (trauma,mi,CHF, amnestic 

disorder, abuse), psychiatric emergencies, emergency care in 

cancer patients, triage. Enable you to develop professional 

skills and their practice and patient beds in health institutions. 

 

 

 

 

 

541321108 

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-

III 

1 2 2 3 

 

Antrenmanın temel kavramları, Dayanıklılık kavramı ve ısınma 

ve örnekleri, Egzersizin kalp ve dolaşım sistemine,solunum 

sistemine, sinir, kas ve iskelet sistemine etkileri ( kardiyo 

çalışmaları, doğru nefes alma teknikleri, koordinasyon 

çalışmaları), Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi ve 

yüklenmenin sıklığı,süre, kapsamı ve şiddeti ile ilgili 

uygulamalar, Antrenmanın nabız ile ilişkisi, Antrenman 

teknikleri, Sağlıklı yaşam için antrenman ilkeleri ve örnekleri, 

Antrenmanın gelişimi ve sürdürülmesi, Antrenman çeşitleri 

Physical Education and Body 

Building-III 
 

The training of the basic concepts, and the concept of durability 

and warming examples, exercises the heart and circulatory 

system,respiratory system, nervous, and skeletal system Nov 

effects on ( cardio exercises, proper breathing techniques, 

coordination studies), and training load in training and the 

relationship of frequency,duration, scope and severity-related 

applications, the pulse of the relations with training, training 

techniques, and training principles for a healthy life examples, 

practice development and continuation of training types 

541321201 

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler 
3 0 3 4 

Seçmeli 
Öğrencinin katıldığı etkinlikler yarıyıl sonunda 

değerlendirilecektir 

Scientific and Cultural Activities Elective 
Attended student activities will be evaluated at the end of the 

semester 
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541321205 

İletişim Becerileri 

3 0 3 4 

Seçmeli 

Bu ders, iletişimin tanımını, türlerini, öğelerini, iletişimdeki 

temel becerileri, empati kurmanın önemini, ben-sen dilini, 

iletişim çatışmalarını ve çözme yollarını içermektedir. 

 

Communication skills 
Elective 

This course includes the definition of communication, its types, 

its elements, basic skills in communication, the importance of 

empathy, self-knowledge, communication conflicts and ways 

of solving. 

541322224 

 

 

 

 

Risk İletişimi 

3 0 3 4 

Seçmeli 

Risk, risk algısı ve farkındalığı, kavramlar ve temel teorik 

yaklaşımlar, Risk algısı ve farkındalığını etkileyen faktörler, 

Tehlike türlerine göre risk algısı ve farkındalığı etkileyen 

faktörler, Risk İletişimi, Tehlike türlerine göre risk iletişiminde 

yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri, Ülkemizde risk 

iletişimi ve örnekleri, Risk İletişiminde medyanın rolü. 

Risk Communication Elective 

Risk, risk perception and awareness, basic concepts and 

theoretical approaches, and awareness factors that affect risk 

perception, Hazard awareness according to the type of factors 

that influence risk perception and risk communication, in risk 

communication Hazard according to the type of problems and 

solution methods in our country, risk communication, and 

examples of the role of media in risk communication. 

 

541321204 
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme 3 0 3 4 Seçmeli 

Sağlığı geliştirme ile ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar, 

Sağlık eğitimine genel bakış, Sağlık davranışlarının 

belirleyicileri ve sağlığı geliştirme modelleri, Dünya Sağlık 

Örgütü'nün sağlığı geliştirme projeleri (sağlıklı okullar, sağlıklı 

şehirler, sağlıklı işyerleri vb.), Yetişkin eğitimi ve yetişkinlerin 

öğrenme özellikleri, Sağlık eğitimi programını geliştirme 

adımları (İhtiyaç saptama, amaç-hedef ve içerik belirleme), 

Olumlu eğitim atmosferi, İletişim teknikleri , İnteraktif 

(etkileşimli) eğitim teknikleri, Sağlık eğitimi programının 

değerlendirilmesi ve değerlendirme araçları, Grupd inamikleri 
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ve bir eğitim grubunun evreleri, Görsel-işitsel araç ve afiş-

broşür hazırlama. 

Health Education and  Health 

Promotion 
Elective 

Basic concepts and approaches of Health Promotion, health 

education, from the perspective of the determinants of Health 

behavior and health promotion models, health promotion 

projects of the World Health Organization (healthy schools, 

healthy cities, healthy workplaces, etc.) Characteristics of the 

adult learner and Adult Education, Health Education, Program 

Development steps (determination of need and objective to 

determine the content), a positive training atmosphere, 

communication techniques , Interactive (interactive) training 

techniques, health education program evaluation and 

assessment tools Group dynamics and stages of group training, 

audio-visual tools and banners-brochures preparation. 

541322101 

Acil Sağlık Hizmetleri-II 

0 4 2 5 

Zorunlu 

Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, afetlerde 

temel korunma prensiplerine uymak, afetlerde acil bakım 

uygulamak, triyaj, KBRN riskini değerlendirmek, biyolojik 

kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, kimyasal 

kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, nükleer, 

radyoaktif  kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, 

personel güvenliği, sorumluluk kazanmak, yangın önleme, 

yangınla mücadele etmek, denizde kişisel can kurtarma 

tekniklerini uygulamak 1, denizde kişisel can kurtarma 

tekniklerini uygulamak 2 

Emergency Medical Service- II Compulsory 

Course description: introduction, objectives and learning 

objectives, to comply with the basic protection principles in 

disaster, emergency care in disasters, triage, CBRN risk assess 
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biological accident or attack emergency medical services 

implement, implement the service in chemical accident or 

attack emergency medical, nuclear, radioactive accident or 

emergency medical service to implement in an attack, the 

safety of personnel, gain responsibility, fire prevention, fire 

fighting, personal flotation implement techniques at sea 1 At 

Sea 2 personal flotation techniques 

541322502 

Mesleki Uygulama-III 

0 4 2 4 

Zorunlu 

EKG çekmek ve ritim tanılamak, Protokolde belirlenen acil 

ilaçları kullanmak ve ilgili algoritmaları uygulamak ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır 

Vocational Practice-III 
Compulsory 

 

To take and diagnose ECG rhythm, upon request, emergency 

medications, and related algorithms implement-related 

knowledge and skills aimed to gain. 

541322103 

İlk Yardım 

4 0 4 4 

Zorunlu 

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci 

değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda 

ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu 

tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara 

çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında 

ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk 

yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  

ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, 

zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı 

cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa 

mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya 

yaralıları taşıma 

First Aid 
Compulsory 

 

 

Basic first aid practices, first and second evaluation, adult basic 

life support, basic life support for children and infants, first aid 

for airway obstruction, external and internal bleeding, wound 

and wound types, regional injuries, head and spine fractures, 

first aid upper extremity fractures, dislocations and sprains first 
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I. YARIYIL  

DERS KODU ZORUNLU 

SEÇMELİ 

DERS ADI T U K AKTS 

aid, hip and lower extremity fractures, dislocations and sprains 

first aid, first aid illnesses that require emergency care, 

poisoning, heat stroke, burns and freezes, swallowing of 

foreign bodies first aid, emergency handling techniques, for 

short distances fast handling techniques, sick or injured by 

creating a stretcher to transport people 

541322105 

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-

IV 

1 2 2 2 

Zorunlu 

Yüzerlilik prensipleri ( suda doğru duruş ve kayma 

çalışmaları), havuz kuralları ve güven, Duruş analizi, Ayak 

vuruşu analizi ve çalışmaları, koordinasyon ve kulaç ve ayak 

vuruş çalışmaları, Krawl sitil ve çalışmaları, suya atlama ve 

yüzme koordinasyon çalışmaları, Sırtüstü stil analizi ve 

koordinasyon çalışmaları, Suda can güvenliği sağlama, Doğada 

yaşamı sağlama bilgileri, Doğada insan hayatını tehlikede 

bırakabilecek durumlar ve ilk yardımı, doğa şartlarında taşıma 

teknikleri 

Physical Education and Body 

Building-IV 
Compulsory 

 

The principles of buoyancy ( in water correct posture and 

spatial studies), pool rules and confidence, posture analysis, 

flutter kick, analysis and studies, coordination studies and 

fathoms and feet to kick, crawl and work style, jump into the 

water and swimming coordination exercises, coordination 

activities, analysis and style on your back in the water 

providing information in the nature of providing life safety the 

life, Nature and human life in danger situations first aid, natural 

conditions, handling techniques 

541322208 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 2 3 Seçmeli 

Standardizasyon, Kalite ve kalite kavramı;kalite güvence; 

mesleki standartlar, EFQM mükemmellik modeli, EFQM 

mükemmellik modeli, stratejik yönetim, süreç yönetim sistemi, 

kaynak yönetim sistemi. 
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Quality Assurance and Standards 
 

Elective 

 

Standardization, quality and quality concept, quality assurance; 

Professional standards, EFQM excellence model, strategic 

management, process management system, resource 

management system. 

541322221 

Çevre Koruma 

3 0 3 4 

Seçmeli 

Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, 

Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik 

İkazları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Güvenliği Yönetmeliği 

ararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Yönetmeliği 

Environmental Protection Elective 

Environmental information regulations, risk analysis waste 

storage personal protection measures International Health and 

security alerts, occupational health and safety car regulations 

health and safety alerts, occupational health and safety 

regulation. 

541322222 

 Deontoloji ve Etik 

3 0 3 4 

Seçmeli 

Deontoloji ve metodolojisi, Hasta-hekim (teknisyen) ilişkileri, 

İnsan hakları Abortunv.ş.Özerklik ve aydınlatılmış onam, 

Organ aktarımı, Etik prensibler, Tıp tarihi, Tıbbi etik ve bioetik, 

İletişim Genetik ve  etik, Araştırma etiği, Alternatif tıp, Hasta 

hakları, Deontoloji metodoloji 

Deontology and Ethics Elective 

Deontology and methodology, patient-physician (technician) 

relations, it's about human rights.s.Autonomy and informed 

consent, Organ transfer, ethical principles, history of Medicine, 

medical ethics and bioethics, communication, and genetic 

ethics, research ethics, Alternative Medicine, patient rights, 

Ethics, methodology 

541322206 Halkla İlişkiler 2 0 2 3 Seçmeli 

Halkla ilişkilerin tanımı ve tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilerde 

yakın kavramlar, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler 

ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, Halkla ilişkilerde izlenen 

amaçlar, ilkeler, Hastanelerde halkla ilişkiler organizasyonu, 
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Hastanelerde halkla ilişkiler yöneticisinin sorumlulukları, 

Hastanelerde halkla ilişkiler uzmanının faaliyetleri, 

Hastanelerde halkla ilişkiler departmanında görev yapabilecek 

kişilerde ve iş yerlerinde bulunması gerekli özellikler, 

Türkiye’de kamu hastanelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin 

organizasyonu, Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler 

faaliyetleri, tanıtma tanıma, lobicilik, sponsorluk, imaj 

yaratma, Halkla ilişkilerin uygulama alanları, Halkla ilişkilerde 

kullanılan araç, gereç ve yöntemler 

Public Relations Elective 

Definition and historical development of Public Relations, 

public relations in the nearest concepts, reasons of needs for 

public relations in health care institutions, aims and purpuser of 

Public Relations, principles of Public Relations in 

organizations, hospitals, hospitals, Public Relations Manager 

the responsibilities of hospitals, the activities of professional 

public relations, hospitals, people who can do the task in the 

Public Relations Department in public hospitals in Turkey 

Public Relations activities in the work place and the necessary 

features of the organization of Public Relations activities in 

health care organizations, promotion, recognition, lobbying, 

sponsorship, image creation, Public Relations and the fields of 

application of Public Relations tools that are used in materials  

and methods 

541322207 Yüzme 2 0 2 3 Seçmeli 

Yüzme ile ilgili temel becerileri geliştirebilme  Kullandığı araç 

gereç ve tesisler hakkında bilgi sahibi olabilme ve bunları 

koruyabilme, Grup içinde görev ve sorumluluk alma,lidere 

uyma ve gerektiğinde liderlik yapabilme,.Kendine güven 

duyma,yerinde ve çabuk karar verebilme,.Dostça yüzebilme, 
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kazananı taktir etme, kaybetmeyi kabullenebilme, hile ve 

haksızlığın karşısında olabilme, .Yüzme olabilecek sakatlıkları 

öğrenme ve tedbirlerini alabilme, yüzmede ilk yardım ve can 

kurtarma ile ilgili bilgi ve uygulamaları doğru ve yerinde 

yapabilme, .Yüzmeye özgü stretchıng hareketleri ve çalışan kas 

gurupları hakkında bilgi sahibi olabilme  

Swimming Elective 

Investors Dıstrıbuted, Placıng And Software Facılıtated, 

Investment Consulted And Present. İnformation About First 

Aid And Life Saving İn Swimming And To Be Able To Do 

Right And On The Spot. Having Knowledge About Gypsy 

Specific Movements And Working Muscle Groups. 

235121312 

Ahilik Kültürü ve Medeniyeti 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Ahilik’in kaynakları, Anadolu’da Ahilik’in ortaya çıkışı, 

meslek ve ahlak, Ahi Evran ve diğer Kırşehir büyükleri, 

Türkiye Selçukluları döneminde yaşamış Kırşehir büyükleri, 

Ahilik’in Anadolu’daki faaliyetleri ve temel özellikleri, 

Osmanlı’dan günümüze Ahilik teşkilatı, günümüzde Ahilik. 

Akhism Culture and Civilization Compulsory 

Sources of Akhism,the emergence of Akhism in 

Anatolia,occupation and morality,Ahi Evran and the other 

known people of Kırşehir,known people who lived in the 

period of Turkey Seljuks of Kırşehir,the activities and basic 

characteristics of Akhism in Anatolia, Akhism organization 

from the Ottoman Empire to today, Akhism today. 

541322223 Halk Sağlığı  3 0 3 4 Seçmeli 

Halk sağlığında temel kavramlar, Tıbbın tarihsel gelişimi, 

Temel sağlık hizmetleri, Sağlık düzeyi Göstergeleri ve 

hizmetler açısından ülkeler arası kıyaslama, Ana – Çocuk 

sağlığı ve aile planlaması, Bağışıklama hizmetleri, İşçi ve iş 

yeri sağlığı, Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Genel 

beslenme, Türkiye’nin genel sağlık sorunları, halk sağlığı 
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431211301 Zorunlu Yabancı Dil-I: İngilizce 2 0 2 2 

750011301 Zorunlu TürkDili-I 2 0 2 2 

740011301 Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi-I  2 0 2 2 

541311101 Zorunlu Anatomi 2 0 2 3 

541311106 Zorunlu Hastalık Bilgisi 2 0 2 3 

541311103 Zorunlu Acil Hasta Bakımı-I 2 0 2 4 

541311104 Zorunlu Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-I 1 2 2 3 

açısından genel nüfus, gençlerin sağlık sorunları, Yaşlılık ve 

sorunları, Toplumda görülen sağlığa zararlı alışkanlıklar. 

Public Health Elective 

Core concepts in public health, medicine, historical 

development, basic health services, indicators and 

benchmarking between countries in terms of level of health 

services, mother and Child Health and family planning, 

Immunization services, health workers and the workplace, 

environmental health, social, infectious diseases, nutrition, 

general health problems, the general population in terms of 

public health, the health problems of young people, and the 

problems of old age, unhealthy habits prevalent in society. 

541322209 

Resim 

2 0 2 3 

Seçmeli 

Öğrencilere insan figürünü, yapısı ve fonksiyonları göz önünde 

bulundurarak keşfetmelerini sağlamak. Canlı modelden çeşitli 

tekniklerle desen çalışması yaptırılarak, desenin ana öğeleri 

olan figüratif ifade, oran ve kompozisyonu kavratmak. 

Picture Elective 

Provide students to discover by considering structure and 

functions of the human figure. Live models had been performed 

with various techniques from the study of patterns, the pattern 

with the main elements of figurative expression, proportion, 

and composition to teach. 
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541311107 Zorunlu Alanda Paramedik 2 0 2 3 

54131SEÇ-1 Seçmeli  Seçmeli 1 3 0 3 4 

54131SEÇ-1 Seçmeli  Seçmeli 1 3 0 3 4 

Toplam 21 2 22 30 

Seçmeli 1 

541311201 Seçmeli Etkili ve Güzel Konuşma 3 0 3 4 

541311205 Seçmeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 3 0 3 4 

541311203 Seçmeli Temel Matematik 3 0 3 4 

541311206 Seçmeli Tıbbi Terminoloji 3 0 3 4 
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II. YARIYIL 

DERS KODU ZORUNLU 

SEÇMELİ 

DERS ADI T U K AKTS 

431212301 Zorunlu Yabancı Dil-I: İngilizce 2 0 2 2 

750012301 Zorunlu TürkDili-II 2 0 2 2 

740012301 Zorunlu Atatürk İlkeleri  ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2 

541312106 Zorunlu Fizyoloji 2 0 2 2 

541312101 Zorunlu Travma 2 2 3 3 

541312103 Zorunlu Resüstasyon 2 0 2 2 

541312501 Zorunlu Resüstasyon Uygulama 0 4 2 3 

541312105 Zorunlu Acil Hasta Bakımı-II 2 0 2 2 

541312506 Zorunlu Acil Hasta Bakımı-II Uygulama 0 4 2 3 

541312107 Zorunlu Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-II 1 2 2 2 

54131SEÇ-2      Seçmeli  Seçmeli 2 3 0 3 3 

54131SEÇ-3      Seçmeli  Seçmeli 3 3 0 3 4 

Toplam 21 12 27 30 

Seçmeli 2 

541312205 Seçmeli İşaret Dili 3 0 3 3 

541312206 Seçmeli Müzik 3 0 3 3 

541312207 Seçmeli Sağlık Hukuku 3 0 3 3 

Seçmeli 3 

541312221 Seçmeli Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4 

541312222 Seçmeli Engellilik veYaşam 3 0 3 4 
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III. YARIYIL 

DERS KODU ZORUNLU 

SEÇMELİ 

DERS ADI T U K AKTS 

541321101 Zorunlu Mesleki Uygulama-I 2 0 2 3 

541321501 Zorunlu Mesleki Uygulama  II 0 4 2 3 

541321103 Zorunlu Acil Sağlık Hizmetleri-I 2 0 2 2 

541321506 Zorunlu Acil Sağlık Hizmetleri-I Uygulama 0 2 1 3 

541321106 Zorunlu Acil Hasta Bakımı-III 2 0 2 3 

541321503 Zorunlu Acil Hasta Bakımı-III Uygulama 0 6 3 3 

541321108 Zorunlu Beden Eğitimi veVücut Geliştirme-III 1 2 2 3 

235121312 Zorunlu Ahilik Kültürü ve Medeniyeti 2 0 2 2 

5413SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 4 

5413SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 4 

Toplam 15 14 22 30 

Seçmeli 4 

541321201 Seçmeli Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler 3 0 3 4 

541321205 Seçmeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 3 0 3 4 

541321204 Seçmeli Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme 3 0 3 4 

541321206 Seçmeli Farmakoloji 3 0 3 4 
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IV. YARIYIL 

DERS KODU ZORUNLU 

SEÇMELİ 

DERS ADI T U K AKTS 

541322101 Zorunlu Acil Sağlık Hizmetleri-II 2 2 3 4 

541322502 Zorunlu Mesleki Uygulama-III 0 4 2 5 

541322103 Zorunlu İlkyardım 2 2 4 4 

541322105 Zorunlu Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-IV 1 2 2 3 

54132SEÇ-5 Seçmeli Seçmeli 5 2 0 2 3 

54132SEÇ-5 Seçmeli Seçmeli 5 2 0 2 3 

54132SEÇ-6 Seçmeli Seçmeli 6 3 0 3 4 

54132SEÇ-6 Seçmeli Seçmeli 6 3 0 3 4 

Toplam 15 10 21 30 

Seçmeli 5 

541322206 Seçmeli Halkla ilişkiler 2 0 2 3 

541322207 Seçmeli Yüzme 2 0 2 3 

541322208 Seçmeli Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 2 3 

541322209 Seçmeli Resim 2 0 2 3 

Seçmeli 6 

541322221 Seçmeli Çevre Koruma 3 0 3 4 

541322222 Seçmeli Deontoloji ve Meslek Etiği 3 0 3 4 

541322223 Seçmeli Halk Sağlığı 3 0 3 4 

541322224 Seçmeli Risk  İletişimi 3 0 3 4 
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 Yaz Stajı ( 30 İş günü 8 AKTS) Birinci sınıftan itibaren yaz döneminde alınması gereklidir. 

Stajını yapmayan öğrenciler tüm derslerini başarsalar bile mezun 

olamayacaklardır. 

 

      1.  

Yarıyıl 

2.  

Yarıyıl 

3.  

Yarıyıl 

4.  

Yarıyıl 

5.  

Yarıyıl 

6.  

Yarıyıl 

7. 

 Yarıyıl 

8.  

Yarıyıl 

Genel 

Top. / 

Oran 

(%) 

Zorunlu Derslerin Sayısı 8 10 8 4     30 

Zorunlu Derslerin Kredi Toplamı 16 22 16 11     65 

Zorunlu Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 22 23 22 16     83 

Zorunlu Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne 

Oranı 
%72,72 %78 %72,72 %52,38     %68,95 

Zorunlu Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne 

Oranı 
%73,33 %76 %73,33 %53,33     %68,99 

Seçmeli Derslerin Sayısı (Almakla yükümlü olunan) 2 2 2 4     10 

Seçmeli Derslerin Kredi Toplamı 6 6 6 10     28 

Seçmeli Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 8 7 8 14     37 

Seçmeli Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne 

Oranı 
%27,27 %22 %27,27 %47,61     %31,03 

Seçmeli Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne 

Oranı 
%26,66 %24 %26,66 %46,66     %30,99 

 


