
Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri – 1. Sınıf 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I 

 

AKTS Kredisi 2 

 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı,  

I. ve II. Meşrutiyet,  Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 

 I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması,  

Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum,  

Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı,  

TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu,  

I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz,  

Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması,  

Saltanatın Kaldırılması,  

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk 

alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler,  

1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin 

İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici 

İlkeler. 

 

 

BİYOKİMYA 

 

AKTS Kredisi 

 

2 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

Su ve Makromoleküller -Karbonhidratlar -Yağlara Genle Giriş ve Hormonlar -Vitaminler -Aminoasit, 



Protein,enzim ve koenzimler -Metabolizmanın Temel Kavramları -Karbonhidrat Metabolizması -Lipit 

Metabolizması -Aminoasit Metabolizması -Metabolizma Entegrasyonu 

 

 

TÜRK DİLİ I 

 

AKTS Kredisi 

 

2 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri 

arasındaki Yeri;  

Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi;  

Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye 

Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ;  

Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu 

( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük 

ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları;  

Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu.  

Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler 

(yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, 

fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, 

anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle 

tahlilleri. 

 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I 

 

AKTS Kredisi 

 

4 

Ulusal Kredisi 3 

İçeriği 

Bu ders öğrencilere ana kavramlarla ilgili altyapı sağlar ve öğrencilerin farkındalık oluşturması ve dili 

gerçek hayat uyarlamalarında kullanabilmeleri için fırsat sağlar. Reading: Hospital and Staff 

Vocabulary: Hospital staff definitions/sentence-level exercises Listening and speaking: listening 



to a conversation and acting out roles Writing: writing a hospital directory., Reading: Rooms and 

Equipment Vocabulary: Rooms and Equipment definitions/sentence-level exercises Listening 

and speaking: listening to a conversation and acting out roles Writing: filling in a new nurse's 

notes, Reading: Assessing new patients Vocabulary: The body definitions/sentence-level 

exercises Listening and speaking: listening to a conversation and acting out roles Writing: filling 

in a patient form, Reading: The Digestive System Vocabulary: The Digestive System 

definitions/sentence-level exercises Listening and speaking: listening to a conversation . 

 

 

ANATOMİ 

AKTS Kredisi 

 

6 

Ulusal Kredisi 4 

İçeriği 

 

Bu ders; İnsan organ ve sistemlerinin anatomik lokalizasyonları ve özelliklerini içeren konuları 

kapsamaktadır.  

Anatomiye giriş ve terminoloji, columna vertebralis kemikleri anlatım 

Thorax kemikleri Üst extremite Kemikleri Alt extremite Kemikleri anlatım 

Nörocranium kemikleri (kafa kemikleri) Splanchnocranium kemikleri (yüz kemikleri) anlatım 

Eklemlere giriş, Axial ve Appendiküler iskelet eklemleri anlatım 

Baş, boyun ve göğüs kasları Sırt, karın ve pelvis kasları Üst ve Alt extremite kasları anlatım 

Kalp anatomisi anlatım 

Arterler, Venler ve Lenfatikler anlatım 

Burun ve farenks anatomisi, Larenx, akciğer ve mediastinum anatomisi Ağız, yemek borusu ve mide anatomisi İnce ve kalın 

bağırsak, Karaciğer, V.porta, pankreas 

anlatım 

Üriner sistem anatomisi, Endokrin sistem anatomisi anlatım 

Erkek genital sistem anatomisi Kadın genital sistem anatomisi anlatım 

Telencephalon ve diencephalon anatomisi Beyin sapı ve cerebellum anatomisi anlatım 

Medulla spinalis anatomisi, Beyin ventrikülleri ve zarları anlatım 

Kranial Sinirler anlatım 

Otonom sinir sistemi anatomisi, Duyu organlarının anatomisi 

 
 

 

 

MİKROBİYOLOJİ/ PARAZİTOLOJİ 



AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 3 

İçeriği 

Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri, bakterilerin Hücre Yapısı, Beslenmesi, 

Çoğalması,Genetiği, Mikroplar Arası ve Mikrop Organizma İlişkisini öğrenmek, İnsan Vücudunun 

Doğal Florası, Özel Çevrelerin Mikrobiyolojisi, Numunelerin Alınma Kuralları Ve Numunelerde 

Bulunan Mikroorganizmalar, İnfeksiyon ve Bulaşma Yolları, Antibiyotiklerin Bakterilere Etkileri, 

Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Yöntemleri. 

 

 

HİSTOLOJİ 

 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

Histolojide Kullanılan Metodlara Genel Bakış -Hücre ve Genel Özellikleri -Epitel Dokusunun Genel 

Yapısı ve Fonksiyonu -Bağ Dokusunun Genel Yapısı ve Fonksiyonu -Kas Dokusunun Genel Yapısı 

ve Fonksiyonu -Sinir Dokusunun Genel Yapısı ve Fonksiyonu -Derinin Genel Yapısı 

 

HEMŞİRELİĞE GİRİŞ 

 

AKTS Kredisi 

 

2 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

Hemşirelik Bilimi Meslek Olarak Hemşirelik Dünyada Hemşireliğin Gelişimi Ülkemizde 

Hemşireliğin Gelişimi Türkiye’deki Hemşirelik Eğitiminin Tarihsel Gelişimi Ulusal ve Uluslararası 

Hemşirelik Örgütleri Hemşire Liderler :Florence Nightingale ve Modern Hemşirelik Hemşireliğin 

Yapısı, Hemşirenin Rol ve İşlevleri, Hemşirelik Fonksiyonları Hemşirelikte Temel Kavramlar; 

Yaşam Süreci ve Temel İnsan Gereksinimleri Hemşirelikte Temel Kavramlar; İnsan,Çevre, Sağlık-

Hastalık, Hemşirelik Yasa ve Yönetmelikler Ulusal ve Uluslararası Hemşirelik Örgütleri Hemşirelikte 



kuram ve kuramcılar Sağlık bakım sistemleri ve bütüncül sağlık kavramı, ekip çalışması 

 

 

FİZYOLOJİ-I 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

,Hücreler,Uyarilabilen dokular, Kas, Sinir Sistemi (merkezi ve periferik), Otonom sinir sistemi, Kan, 

Dolasim, solunum, Uriner sistem,  refleks, duyu fizyolojisi. 

 

 

KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ 

 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

Kendini Tanıma, Kendini Tanımanın Yolları, Kendini tanıma uygulamaları İletişimin tanımı önemi ve 

temel işlevleri Hemşire-hasta ilişkisi ve iletişim, İletişim türleri, İletişimi etkileyen faktörler İletişimi 

engelleyen yöntemler, Empati ve Hastanın Davranışını Anlamak Davranış Türleri, Atılgan 

(Asörtif)Davranış, Pasif Davranış, Manüpülatif Davranış, Özel durumlarda iletişim: Beden İmajı 

bozulan hastalarla ilişkiler, ağrı çeken hastalarla ilişkiler Yalnızlık ve ümitsizlik içindeki hastalarla 

ilişkiler, Ölümü yaklaşan hastalarla ilişkiler. Anksiyete, stres, kriz, yaşayan hastalarda ilişkiler 

 

 

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ VE TIBBİ ANTROPOLOJİ 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 



Bilim,  bilimi niteleyen özellikler, bir bilim dalı olarak sağlık sosyolojisi, hastalık ve sağlığa ilişkin 

kavramsal tartışmalar, hastalık ve sağlığı etkileyen başka sosyal etmenler, Türkiye'deki sağlık 

sosyolojisinin ve sisteminin tarihçesi, günümüz sağlık hizmetlerinin örgütlenme biçimi, sağlık 

sosyolojisinde temel yaklaşımlar ve teorik çerçeve, beden sosyolojisi ve postmodernizm, sağlıkta 

endemik ve pandamik sorun ve hastalıklar, toplumsal cinsiyet ve mesleki rol çatışması, sağlık 

sosyolojsi ve sosyal politika, insan türünün geldiği yer ve geleceği konusundaki yaklaşımlar 

 

 

BİLİM TARİHİ 

 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

Öğrencinin bilim ve bilimsel süreç hakkında yeterlik kazanmasını sağlamak. Bilim, bilim tarihi bilim 

insanı çağlara göre bilimdeki gelişmeler. Bilim nedir, bilimsel yöntem, eski çağ, helenistik çağ, 

Roma, islam, Rönesans, yeniçağ, modern çağ. 

 

 

 

DRAMA 

 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

Dramanın sosyolojik, psikolojik boyutları, Dramanın tarihi ve eğitimde uygulamaları, Eğitimde 

drama, rol oynama ve doğaçlama terimlerini ve dramanın yaratıcılık ve iletişim kavramlarıyla ilişkisi, 

Drama uygulamaları ve farklı derslerin öğretiminde drama etkinliklerinden nasıl yararlanılacağı 

incelenecektir. Program sonunda öğrenci; • Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu 

tutum geliştirir. • Yaratıcılık, drama, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol 

oynama, doğaçlama vb. temel kavramları kazanır. • Dramayı uygularken sahip olunması gereken 

yeterlikler ve sorumlulukları kavrar. • Bireylerin tüm gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre drama 



öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur. 

 

 

TÜRK DİLİ II 

 

AKTS Kredisi 

 

2 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük 

harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon 

(kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, 

Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım 

bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım 

biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım 

çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, 

münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş 

mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, 

röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) . 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

 

AKTS Kredisi 

 

2 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler 

seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler 

taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik 

sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin 

ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele 

alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli 

seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve 



kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin 

düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de 

referans ve karşılaştırma alanı  

 

 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)-II 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 3 

İçeriği 

 

Bu ders, öğrencilerin dil becerilerini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 3 saatlik bir 

derstir. Öğrencilerin İngilizce dilbilgisini, temel kelimeleri, cümle yapılarını, diyalogları, görsel ve 

işitsel dil örneklerini ve okuma becerilerini geliştirir. İleri derecede Communicative methodu 

kullanılır. Sağlıkla ve hemşirelik alanları ile ilgili dil terminoloji geliştirilir. Reading: Cold or Flu 

Vocabulary: Symptoms definitions/sentence-level  exercises Listening and speaking: listening to a 

conversation and acting out roles Writing: fill out a patient's report, Reading: Pain Assessment Sheet 

Vocabulary: Describing Pain definitions/sentence-level exercises Listening and speaking: listening to 

a conversation and acting out roles Writing: filling out a pain assessment sheet. Reading: Patients and 

Medication Vocabulary: Types of Medication definitions/sentence-level exercises Listening and 

speaking: listening to a conversation and acting out roles Writing: filling out a revised list.  

 

TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 

 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 3 

İçeriği 

 

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve 

sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders 

yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi. 

Windows dosya ve klasör işlemleri, BT kavramları, Döküman yaratmak, kaydetmek ve düzenlemek, 

metin kopyalamak ve taşımak, yazım ve dilbilgisi denetimi, Sayfa düzeni, dipnot eklemek, liste 



yaratmak ve düzenlemek, üstbilgi ve altbilgi eklemek, sütunlarla çalışmak, çıktı seçenekleri, Tablolar 

yaratmak ve biçimlendirmek, resim, sembol ve denklem eklemek ve düzenlemek, Power Point 

sunumları yaratmak ve düzenlemek, Geçiş efektleri, özel animasyonlar ve bağlantılar eklemek, Basit 

formül, fonksiyon ve hasaplamalar, Formül, fonksiyon ve hasaplama uygulamaları. 

 

 

 

FİZYOLOJİ II 

AKTS Kredisi 

 

2 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

 

Hücre fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Sinir fizyolojisi, Dolaşım sistemi fizyolojisi, 

Solunum sistemi fizyolojisi, Sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisi, Boşaltım sistemi fizyolojisi, 

Endokrin sistem fizyolojisi, Duyu sistemi fizyolojisi, Bağışıklık sistemi fizyolojisi, Merkezi sinir 

sistemi fizyolojisi, Üreme sistemi fizyolojisi, Vücut sıvıları ve elektrolitler 

 

 

 

 

 

HEMŞİRELİK ESASLARI 

 

AKTS Kredisi 

 

10 

Ulusal Kredisi 9 

İçeriği 

 

Hastane ortamı hasta kabulü taburculuk işlemleri . Beden mekanikleri,i hareket ve pozisyonlar. 

Pozisyonlar . Uyku dinlenme öz bakım ve hijyen uygulamaları. Sıcak soğuk uygulamalar ve diğer 

uygulamalar .Hemşirelik süreci ve uygulamaları . Sıvı elektrolit denge ve dengesizlikleri.Aldığı 

çıkardığı takibi ve uygulaması .Yaşam bulguları .İlaç uygulamaları.Solunum sistemi uygulamaları. 



Üriner sistem uygulamaları .Gastrointestinal sistem uygulamaları . 

 

 

BEDEN DİLİ VE ETKİLİ ETKİLEŞİM 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

Kültür ve kültürel farklılıkların beden diline etkisi,Baş hareketleri, ayak ve bacakların duruşu,Kol 

kavuşturmaları, jest ve mimikler,Dinleme,değerlendirme,Bacakların kullanışı ve oturma 

biçimleri,oturma düzenleri,Elin yüze ve bedene temas jestleri,Kişilerarası mesafe,kişisel alan,kişisel 

bölge ,güvenlik alanları,Yalan ,samimiyetsizlik,şüphe ve tereddüt,İşaret dili,Bazı önemli duygulara ait 

jest ve mimikler,Statü sembolleri,renklerin anlamları.İş görüşmelerinde beden dili kullanımında 

dikkat edilmesi gerekenler,Beden hareketlerini topluluk önünde kullanma becerilerini geliştirme. 

 

 

TOPLUMSAL DUYARLILIK 

AKTS Kredisi 

 

3 

Ulusal Kredisi 2 

İçeriği 

Toplum ve toplumun yapısı, toplumsal duyarlılığın gerekliliği ve önemi, örnek çalışmalar, öğrenci 

planları, serbest çalışma, sunumlar ve tartışmalar 

 


