
 

1. Sınıf 1.YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

192201001100 BESLENME İLKELERİ 2 0 2 2 

  Beslenme-diyet-sağlık (beslenme, besin ögeleri, yeterli ve dengeli beslenme ) Organik besin maddeleri 

(karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler İnorganik besin maddeleri ( Mineraller, su ve içecekler 

) Besin grupları, saklanması, katkı öğeleri Özel durumlarda beslenme Yetersiz ve dengesiz beslenme 

sorunları Şişmanlarda ve zayıflarda beslenme Engelli çocuklarda beslenme, Engelli bireylerin 

beslenmesinde dikkat edilecek hususlar. 

192201001101 ENGEL GRUPLARI VE ÖZEL VE EĞİTİM 4 0 4 5 

Engel grupları ve özel eğitime giriş, engel grupları ve özellikleri, özel eğitim sürecine genel bakış, 

yetersizliklerin belirlenmesi, yetersizliğinden şüphelenilen bireyi değerlendirme-tanılama-sınıflama ve 

yerleştirme, özel eğitimde roller ve sorumluluklar, Türkiye’de özel gereksinimli bireylerin eğitimi ile 

ilgili örgütlenme ve mevzuat, engel grupları ile engelli olmayan bireylerin kaynaştırma uygulamaları, 

bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, işitme 

yetersizliğine sahip çocuklar, görme yetersizliğine sahip çocuklar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar, 

üstün zekalılar ve yetenekliler. 

192201001102 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 3 0 3 5 

Gelişim psikolojisi ve gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramlar, gelişimin ilkeleri, gelişim dönemleri 

ve görevleri, bilişsel gelişim, fiziksel gelişim, ahlaki gelişim, sosyal gelişim, dil gelişimi, kişilik 

gelişimi. 

192201001103 ANATOMİ 2 0 2 3 

Anatomiye giriş. Terminoloji. Eksen-düzlem bilgisi, hareket sistemi, üst ekstremite kemik ve eklemleri, 

hareket sistemi, alt ekstremite kemik ve eklemleri, hareket sistemi, skeleton axiale, eklemleri, baş ve 

gövde kasları, hareket sistemi, alt ve üst ekstremite kasları, solunum sistemi anatomisi, sindirim sistemi 

anatomisi, uro-genital sistem anatomisi, kalp ve dolaşım sistemi anatomisi, merkezi sinir sistemi 

anatomisi, periferik sinir sistemi anatomisi , otonom sinir sistemi anatomisi, duyu organları anatomisi, 

duyu organları anatomisi. 

192201001104  FİZYOLOJİ 2 0 2 3 

Fizyolojik prensipler ve hücre fizyolojisi, dokular, düz kas ve iskelet kası işlevleri mekanizması, asit – 

baz dengesi, sıvı elektrolit dengesi, kan fizyolojisi, kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi 

fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi,üriner sistem fizyolojisi , endokrin sistem fizyolojisi, merkezi 

sinir sistemi işlevleri, periferik sinir sistemi işlevleri, duyu sistemi işlevleri. 

9900000104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I 2 0 2 2 

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihinin içeriği ve amacı, Osmanlı Devleti’nin yapısı ve çözülme sebepleri, 

devleti kurtarma ve reform çabaları, Osmanlı Devleti’nde meşruti gelişmeler ve entelektüel hareketler, 

1.Dünya Savaşı’nın başlaması, 1. dünya savaşı ve Osmanlı devleti, 1. Dünya Savaşı’nın sonuçları, 

Mondros mütarekesi, işgaller, Osmanlı’dan toprak istekleri ve Paris Barış Konferansı, kongreler 

dönemi, kongreler dönemi, Türkiye büyük millet meclisi’nin açılışı ve özellikleri, Milli Mücadelede 

cepheler, Milli Mücadelede cepheler. 

9900000113 TÜRK DİLİ- I 2 0 2 2 
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Dil nedir? Kültür nedir? Dil-düşünce, dil-kültür ilişkisi, dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, 

dillerin doğuşu, dil aileleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, dil türleri (konuşma dili, yazı dili, 

edebî dil), lehçe,şive,ağız terimleri.Türkçe’nin zenginliği, Türkçe’nin söz varlığı, Türk dilinin gelişmesi 

ve tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve 

sınıflandırılması, Türkçe’nin ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçe’nin hece yapısı, Türkçe’nin şekil 

özellikleri, Türkçede kelime yapımı ve kelime türleri, Türkçe’de cümle, cümlenin öğeleri ve çeşitleri, 

noktalama işaretleri, imlâ kuralları. 

9900000114 YABANCI DİL - I 2 0 2 2 

Greeting and Introductıon, Classroom Language and Imperatives Used in The Class, Introduction to 

Sentence Structure, Verb to be (am, is, are), Negative, Positive and (yes/no and or) Guestion Form, 

Alphabet and Spelling Names or Words, Counting Numbers (1-100), Subject Pronoun, Possessive ‘s, 

Countries and Nationalities, Asking and Answering Questions About Oneself, Plural Forms of Nouns, 

Countable and Uncountable Nouns There is, There are, How many, How much, Possessive Adjectives, 

Object Pronouns, Possessive Pronouns, Telling the Time, Simple Present Tense, Negative, Positive and 

(Yes/No and -wh) Question Forms. 

SEÇMELİ DERS GRUBU 1 

190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE 2 0 2 2 

Lisans eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin Türkçe okuma, dinleme, konuşma ve yazma 

dil becerilerini geliştirmeye yönelik okuma metinleri, dinleme kayıtları, konuşma görevleri ve yazma 

konularının sınıf içi etkinlikleri. Öğrencilerin Türkçe tez, makale, sunum, rapor vb. gibi bilimsel 

çalışmalar hazırlayabilmesine yönelik faaliyetler. Öğrencilerin Türkçe film, tiyatro oyunu, radyo oyunu 

vb. gibi işitsel ve görsel sanatsal yapıtları anlayıp yorumlar yapabilmesine yönelik faaliyetler. 

Öğrencilerin herhangi bir konu hakkında Türkçe hazırladıkları bilimsel çalışmaları topluluk önünde 

işitsel ve görsel olarak sunabilmelerine yönelik faaliyetler. 

192201001105 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2 0 2 3 

Kişiler arası iletişim,yakın,özel olan ve olmayan ilişkiler,kuramsal yaklaşımlar,etkili 

faktörler,cinsiyet,cinsiyet rolleri,bağlanma ve bağlılık,kendini uyarlama,iletişim,problemler ve 

çatışma,etkili iletişim becerileri ve iletişim hataları,bağlılık ve güç. 

192201001106 MESLEK ETİĞİ 2 0 2 3 

Meslek Etiği tanım  ve giriş, etik kavram ve ilkeler , meslek nedir? mesleği meslek yapan ilkeler, engelli 

bakımı ve rehabilitasyonunda ekip çalışması, engelli bakımı ve rehabilitasyon personelinin toplumdaki 

yeri, ülkemizde engelli bakımı ve rehabilitasyonun gelişimi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi , kişi 

özerkliğine saygı göstermek, engelli bakım ve rehabilitasyonu ile ilgili yasa ve yönetmelikler, mesleki 

gizliliği korumak ve özel yaşama saygı göstermek, etik sorunlar, kaynakların dağıtımında adalet, engelli 

bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde olumsuz uygulamalar, engelli bakım ve rehabilitasyon 

çalışanlarının toplumsal yükümlülükleri. 

192201001107 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ 2 0 2 3 

Bu ders; sağlık hizmetlerinde bilgisayar teknolojilerine genel bakış, elektronik sağlık kayıt sistemleri, 

veri seti ve standartlar, hasta bakımında bilgisayar teknolojileri, hasta izlem sistemleri, görüntüleme 

sistemlerinde bilgisayar teknolojileri, tele-tıp uygulamaları ve dijital görüntüleme, kronik hasta 

yönetiminde ve hasta merkezli eğitim sisteminde bilgisayar teknolojileri, klinik karar destek sistemleri 

ve elektronik reçetelemede bilgisayar teknolojileri, sağlıkta bilgisayar teknolojileri ve etik, hemşirelikte 

bilgisayar teknolojileri, sağlık hizmetlerinde ve araştırmalarda bioinformatik uygulamaları, veri 

madenciliği, sağlıkta bilgisayar teknolojilerinin geleceği konularını içermektedir. 

1.SINIF 2.YARIYIL 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

192201002100 ENGELLİ BAKIM VE MODELLERİ 3 0 3 4 

Bakım planı, banyo, engelli bakım hizmetlerinde iletişim, engellilerde öz bakım, engellilerin 

bakımı,günlük bakım ,ilaçları takip etmek,olağandışı durumlar pozisyon verme ve kaldırma vücut 

mekaniğini koruma 

192201002101 ENGELLİLERDE RUH SAĞLIĞI 3 0 3 4 

Ruh sağlığına giriş. ruh sağlığı.ruh sağlığını etkileyen faktörler.ruhsal bozukluklar,   aile yapısı ve 

önemi aile içindeki özel sorunların çocuğun ruh sağlığına etkileri.Engellilerde sık görülen Ruhsal 

bozukluklar 

192201002102 HASTALIKLAR BİLGİSİ 3 0 3 3 

Engellilerde sık görülen hastalıklar, kalp – damar hastalıkları solunum sistemi hastalıkları (endokrin 

sistem hastalıkları, hormanlar, başlıca etki yerleri,tiroid hastalıkları, hipofiz hastalıkları, 

192201002103 İLK YARDIM 2 0 2 2 

İlk ve acil yardımın tanımı, temel ilkeleri, amacı ve yasal yönleri, hastanın/yaralının değerlendirilmesi, 

koma pozisyonu, yetişkinlerde ve çocuklarda solunum yolu tıkanması, solunum ve dolaşımın durması 

ve kalp akciğer canlandırılması (cpr) (yetişkin ve çocuklarda),diyaliz hastalarında acil durumlar , 

kanamalar, şok ve şok tedavisi, kardiyak aciller, temel ve ileri yaşam desteği, hematolojik ve 

immünolojik aciller, genitoüriner aciller, nörolojik aciller, metabolik aciller, toksikolojik aciller, hayvan 

sokmaları ve ısırmaları, toraks travmaları, abdominal travmalar, kas iskelet sistemi acilleri, yüz, göz, 

kulak-burun-boğaz ve diş travmaları, multiple travmalar, yanık, donma, sıcak etkisi ile oluşan 

Bozukluklar, Sivil savunma, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, kitle imha silahları (nbc), triaj, afetler, 

acil servis organizasyonu ve standartları 

192201002104 YAZ STAJI 0 0 0 8 

 

9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II 2 0 2 2 

Sevr anlaşması ve Türk milleti üzerindeki etkisi, 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya Savaşları ve büyük taarruz, 

Milli mücadelenin siyasi tarafı, Mudanya ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk Dönemi Türk dış 

politikası, cumhuriyeti hazırlayan gelişmeler, cumhuriyetin ilanı ve tepkiler, siyaset, eğitim, kültür, 

hukuk ve sosyal alanlarda devrimler, Atatürk ilkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık), 

Atatürk ilkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik), inkılâplara karşı tepkiler (Şeyh Said, İzmir Suikastı, 

Dersim isyanları vs.), 1923-1929 yılları arasında Türkiye’nin iktisadi yapısı, 1929-1938 yılları arasında 

Türkiye’nin iktisadi yapısı, 1919-1938 arası Türk dış politikası, Atatürk’ün vefatı ve sonrasında yaşanan 

gelişmeler, 2. dünya savaşı ve Türkiye, 1950-2000 arası Türkiye’de yaşanan olayların genel 

değerlendirmesi 

 

9900000213 TÜRK DİLİ - II 2 0 2 2 

Okuma, anlama, anlatma, anlatım ile ilgili genel bilgiler, anlatım teknikleri, anlatım bozuklukları, iyi 

bir anlatımın nitelikleri, yazılı anlatım türleri, yaratıcılık gerektiren, türler (hikâye, roman), yaratıcılık 

gerektiren türler (şiir), işlevsel türler (makale, fıkra, deneme), işlevsel türler (gezi yazısı, anı, günlük 

vb.), yazışmalar (mektup, dilekçe, tutanak, rapor), dinleme, konuşma, etkili ve güzel konuşmanın 

ilkeleri, konuşma türleri (konferans, panel, bilgi şöleni vb.), Türk ve dünya edebiyatlarından ve 

düşünce tarihinden, seçilmiş metinler üzerinde incelemeler yapma 

9900000214 YABANCI DİL - II 2 0 2 2 
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Simple Present Tense, Frequency Adverbs, Present Continuous Tense, Negative, Positive and (Yes/No 

and -wh) Question forms, Simple Present Tense Versus, Present Continuous Tense, Simple Past Tense 

(was/were), Negative, Positive and (Yes/No and -wh) Question Forms, Simple Past Tense (Did, v2), 

Negative, Positive and (Yes/No and -wh) Question Forms, Past Continuous Tense, Negative, Positive 

and (Yes/No and -wh) Question Forms, General Review of Tenses 

SEÇMELİ DERS GRUBU 2 

192201002105 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 3 

Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma 

sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma. 

192201002106 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 0 2 3 

Hareket, kardio-vasküler, solunum,sindirim,ürogenital,psikiyatrik,endokrin,sinir ve duyu sistemlerine 

ilişkin terimlerin öğrenilmesi ve doğru okunması. 

 

2.SINIF 1.YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

192201003100 AİLE EĞİTİMİ 2 0 2 4 

Engelli çocuğa sahip aileler ve ailelerin karşılaştığı yaşadığı sorunlar, Aile eğitim programları ve 

yaklaşımlar, Ailelerin desteklenmesi, Ailelerin bilgilendirilmesi. 

192201003101 ENGELLİ BAKIMI VE REH. 

UYGULAMALARI I 

2 8 6 6 

Özel gereksinimi olan bireyler için hazırlanan bakım programını tanımak, Bakım Programına uygun  

hazırlanmış etkinlikleri uygulamak, bireylerin akademik gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak, 

akademik gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, , bilişsel gelişim etkinliğini planlamaya destek 

olmak, gelişim alanlarını yönelik etkinlikleri uygulamaya destek olmak, dil ve iletişim etkinlikleri 

planlamaya ve uygulamaya destek olmak. 

192201003102 FARMAKOLOJİ 2 0 2 2 

Farmakolojide temel ilkeler, ilaçların şekilleri ve uygulama yolları, genel farmakoloji, farmakokinetik, 

farmakodinamik, otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar, kardiyovasküler sistem ilaçları, düz kas 

üzerine etkili ilaçlar, endokrin sistem farmakolojisi, ağrı, ateş ve inflamasyon farmakolojisi ve iskelet 

kası gevşeticileri, gastrointestinal sistem farmakolojisi, hemopoetik sistem farmakolojisi, toksikoloji, 

santral sinir sistemi etki eden ilaçlar, ilaç bağımlılığı – reçeteler, kemoterapi, antisepsi, klinik 

farmakoloji, solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, hamilelikte ve emzirirken 

ilaç kullanımı ,kby’de ilaçlar böbrek ve diyaliz etkileşimi 

192201003103 SOSYAL REHABİLİTASYON 4 0 4 4 

Sosyal rehabilitasyon tanımı ve kapsamı, engellilerde sosyal rehabilitasyon ,yaşlının sosyal yaşamını 

sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama,engelliye günlük yaşam becerileri kazandırma, özel ev 

egzersiz programları ,hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri ,engelli için güvenli çevre 

hazırlama 

192201003104 ZİHİNSEL ENGELLİLERİN 

REHABİLİTASYONU 

4 0 4 4 

Zihin engelli çocuklar ve gelişimi, zihinsel gelişim dönemleri, zihinsel engelli bireyler ve 

sınıflandırılması, zihin engelli bireylerin özellikleri, zihin engelli bireylerin gelişimlerinin 

desteklenmesi.zihinsel engelli bireylere yönelik rehabilitasyon uygulamaları 

192201003105 HALK SAĞLIĞI 3 0 3 4 
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Halk sağlığının   bileşenleri, psikososyal  sağlık,   koruyucu sağlık uygulamaları sağlık eğitimi hakkında 

temel bilgiler. 

SEÇMELİ DERS GRUBU 3 

192201003106 ENGELLİ HAKLARI 2 0 2 3 

Temel insan hakları,ulusal ve uluslararsı düzeyde insan hakları,pozitif ayrımcılık,sağlık ve koruyucu 

hizmetler,sosyal yardım ve eğitim,mesleki rehabilitasyon. 

192201003107 SAĞLIK İLETİŞİMİ 2 0 2 3 

Türkiye ve Dünya'da sağlık sektörü ve sağlık iletişimi,kamu sağlık kuruluşları ve yönetimi,hasta-kurum 

ilişkileri,sağlık sektörü ve reklam. 

192201003108  BİYOKİMYA 2 0 2 3 

Biyofiziksel kimya,karbonhidratlar,disakkaritler ve polisakkaritler,lipitler,proteinler,nükleik 

asitler,enzimler,mineraller,vitaminler,hormonlar. 

2.SINIF 2.YARIYIL     

192201004100 ENGELLİ BAKIMI VE REH.  

UYGULAMALARI II 

2 8 6 6 

Özel gereksinimli çocuklar için psiko-motor gelişim etkinliği planlamaya destek olmak, psiko-motor 

gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, özel gereksinimli bireyler için öz bakım geliştirecek 

etkinliği planlamak, öz-bakım becerisi geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak, toplumsal uyum 

becerileri etkinliği planlamaya destek olmak, toplumsal uyum becerileri geliştirecek etkinliği 

uygulamaya destek olmak, duyuşsal gelişime uygun etkinlikleri planlamak, duyuşsal becerileri 

geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak. 

192201004101 EVDE BAKIM  4 0 4 4 

Engelliler için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, evde bakım hizmetlerinde vaka 

yönetimi. Aile sağlığı açısından evde engelli bakımının yeri ve önemi. Evde engelli bakımında yaşanan 

psikolojik sorunlar ve baş etme yöntemleri. Türkiye’de ve dünya’da evde bakım hizmetleri veren 

kuruluşlar ve çalışma esasları. 

192201004102 FİZİKSEL ENGELLİLERİN 

REHABİLİTASYONU 

3 0 3 5 

Fiziksel engelli çocuklar ve gelişimi, fiziksel engelli çocukların sınıflandırılması, özel eğitim ihtiyaçları, 

gelişimlerinin desteklenmesi. Fiziksel engellilere yönelik  rehabilitasyon uygulamaları 

192201004103 İŞARET DİLİ  3 0 3 4 

Mimiklerin fonksiyonu,tek ve çift el kullanımı,el-beden uyumu,yüz ifadesi,işaret diliyle sözlü anlatımı 

beraber kullanma,duygu ve düşünceleri aktarma,karşı tarafı anlama. 

192201004104 GÖRME, İŞİTME VE KONUŞMA 

ENGELLİLERİN REH. 

4 0 4 5 

Dil gelişimi, dil gelişimini açıklayan kuramlar, konuşma ve gelişimi, konuşmada görev alan organlar, 

konuşma bozuklukları ve düzeltilmesi. Görme engelli çocuklar ve özellikleri, görme engelli çocukların 

yaşam becerileri ve karşılaştıkları sorunlar, sorunların giderilmesi. İşitme engelli çocuklar ve özellikleri, 

görme engelli çocukların yaşam becerileri ve karşılaştıkları sorunlar, sorunların giderilmesi 
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192201004105 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ  2 0 2 3 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:86604682-100-E.717 ve Barkod Num.:605952 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 

 

  Yaşlılıkta uğraş terapisi, psikomotor ve zihinsel aktiviteler,egzersiz ve sportif aktiviteler,çevre,ev ve 

işyeri değerlendirmesi,hobi ve müzik ile ilgili aktiviteler. 

192201004106 PALYATİF BAKIM  2 0 2 3 

Primer hastalığın kontrolü,fiziksel ve psikolojik semptomların değerlendirilmesi,tedavinin planlanması 

ve uygulanması,bakım süreci,yas dönemiyle baş etme yöntemleri. 

192201004107 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2 0 2 3 

Sağlık hizmetlerinin özellikleri,sağlık hizmetlerinde ihtiyaç,talep,arz ve öncelik belirleme,sağlık 

sistemi ve yönetimi,sağlık hizmetlerinin finansmanı,Türkiye'de sağlık sistemi ve sağlık istatistikleri. 

192201004108 GİRİŞİMCİLİK  2 0 2 3 

Giriş ve Temel Kavramlar, Girişimci Özellikleri, Girişimcilik Kültürü,Girişimcilik Türleri, Girişimcilik 

ve Liderlik, Girişimcilik Ağı 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:86604682-100-E.717 ve Barkod Num.:605952 bilgileriyle erişebilirsiniz.


