
Dönem 1 Dersleri:  

Konu: Tıp ve Sanat 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 1 öğrencilerinin Tıp Eğitimi ve Uygulamaları ile Sanatın 
birlikteliği ve bakış açısını nasıl değiştirdiğini anlamarını sağlamaktır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 1 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Sanatsal alanda olan yeniliklerin tıp uygulamaları üzerine etkileri anlaşılacak 

Tıbbın tarihsel gelişiminde nasıl etkilerinin olduğunu anlayabilecek, 

Sanat kullanılarak hastaların tedavilerine ne tür katkılar sağlanabileceği 
değerlendirebilecetir. 

 

Konu: Alternatif Tıp Uygulamarı ve Tamamlayıcı Tıp 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 1 öğrencilerinin Modern Tıp Eğitimi ve Uygulamalarının 
tarihsel gelişimi ve günümüz insanının buna bakış açısının ne durumda olduğunun 
aktarılması. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 1 öğrencileri bu dersin sonunda, 

Tıbbın ilk uygulamaları olan alternatip tıp uygulamarı hakkında fikir sahibi 
olabilecektir. 

 Hastaların alternatip tıp uygulamarına bakış açısını kavrayabilecektir. 

Alternatif tıbbın modern tıp ile birlikte kullanımının hasta uyumuna nasıl etkilerinin 
olacağını değerlendirebilecektir. 

  

Dönem 5 Dersleri: 

Konu: Bası Yaraları 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin bası yaralarının oluşum mekanizmalarını 
ve nasıl önlenebileceğinin anlaşılması. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

Bası yaralarının etyolojisini anlayabileceklerdir. 



Evreleme ve başlangıç tedavilerini öğreneceklerdir. 

Önlemede alınacak tedbirleri bileceklerdir. 

 

 

Konu: Dudak ve Damak yarıkları 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin doğumsal anaomali olan dudak ve damak 
yarıklarının etyoloji, tedavi ve takip süreci hakkında bilgilenmeleridir. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Dudak yarıklarının etyoloji ve epidemiyolojisini bileceklerdir. 

 Tedavi yöntemleri ve tedavi zamanlamasını bileceklerdir. 

 Ameliyat sonrasındaki takip sürecini bileceklerdir. 

  

 

Konu: Plastik Cerrahiye Giriş 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin Plastik Cerrahinin alanına giren konuları 
anlayabileceklerdir. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

Plastik Cerrahinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır, 

Plastik Cerrahin alanına giren hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. 

 Hangi hastaları Plastik cerrahiye sevk etmeleri gerektiğini bileceklerdir. 

 

Dönem 5 Dersleri:  

Konu: Yanıklar 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin yanıklar ve acil tedavi yaklaşımlarını 
öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   



Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

Yanıklar ve donmaların etyoljik nedenleri ve etyolojiye göre tedavi seçeneklerinin 
değiştiğini bileceklerdir. 

 Yanıkta acil yaklaşım ve sıvı elektrolit tedavisini bileceklerdir. 

 Yanık komplikasyonlarını bileceklerdir. 

 Geç dönem komplikasyonları önlemede alınacak tedbirleri bileceklerdir. 

 

 

 

Konu: Maksillofacial Travmalar 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin Maksillofacial travmaların tanısının 
konulduğunu öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Maksillofacial travmaların muayenesini bileceklerdir. 

 Görüntüleme yöntemlerini bileceklerdir. 

 Tedavi yöntemleri ve takip sürecini bileceklerdir. 

 

 

Konu: El Cerrahisi ve Muayenesi 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin El yaralanmasının tanısını koyabilmeleri 
amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 El yaralanmalarında muayeneyi öğreneceklerdir. 

 Ampute parçanın transportunun nasıl yapılması gerektiğini bileceklerdir. 

  

 



 

 

Konu: Malign Deri Tümörleri 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin malign deri kanserlerini türlerini bilmeleri 
ve ayırıcı tanı yapabilmeleri amaçlanmaktedır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Malign deri tümörlerinin tiplerini bileceklerdir ve ayırıcı tanı koyabileceklerdir. 

 Tedavi yöntemlerini bileceklerdir. 

 Erken tanı ve tedavinin hastalığın seyrini olumlu etkilediğini bileceklerdir. 

 

 

Konu: Yara İyileşmesi 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin yara iyileşmesinin aşamalarını bilerek 
uygun yara takibi yapmaları amaçlanmaktaddır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Yara iyileşmesinin aşamalarını bileceklerdir. 

 Yara iyileşmesini bozan nedenleri bileceklerdir. 

Pansuman yöntemlerini ve yara iyileşmesine etkilerini bileceklerdir. 



Dönem 5 Dersleri:  

Konu: Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye Giriş, Gelişimi ve Tarihçesi 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin Plastik Cerrahinin alanına giren konuları 
anlayabileceklerdir. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

Plastik Cerrahinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır, 

Plastik Cerrahin alanına giren hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. 

 Hangi hastaları Plastik cerrahiye sevk etmeleri gerektiğini bileceklerdir. 

 
Konu: Derinin fiziksel özellikleri, İnsizyon teknikleri, Normal Yara İyileşmesi, Yara iyileşmesi 
bozuklukları, Tendon ve Sinir iyileşmesi, Greftler ve uygulamaları (deri, kemik, kas 
vb. greftler), Flepler sınıflandırılması ve uygulamaları (Deri, Kas, kas-kemik-deri flebleri, 
serbest flebler), 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin yara iyileşmesinin aşamalarını bilerek 
uygun yara takibi yapmaları, yarar kapatım tekniklerini bilmeleri amaçlanmaktadır. 
amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Yara iyileşmesinin aşamalarını bileceklerdir. 

 Yara iyileşmesini bozan nedenleri bileceklerdir. 

Pansuman yöntemlerini ve yara iyileşmesine etkilerini bileceklerdir. 

 

 

Konu: Yüzün embiryolojik gelişimi, Yarık damak ve dudak, 
 
Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin doğumsal anaomali olan dudak ve damak 
yarıklarının etyoloji, tedavi ve takip süreci hakkında bilgilenmeleridir. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Dudak yarıklarının etyoloji ve epidemiyolojisini bileceklerdir. 



 Tedavi yöntemleri ve tedavi zamanlamasını bileceklerdir. 

 Ameliyat sonrasındaki takip sürecini bileceklerdir. 

 

Konu: Benign deri tümörleri, Hemanjiomlar, Malign deri tümörleri, Malign 
melanom, 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin benign ve malign deri kanserlerini türlerini 
bilmeleri ve ayırıcı tanı yapabilmeleri amaçlanmaktedır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Beningn ve Malign deri tümörlerinin tiplerini bileceklerdir ve ayırıcı tanı 
koyabileceklerdir. 

 Tedavi yöntemlerini bileceklerdir. 

 Erken tanı ve tedavinin hastalığın seyrini olumlu etkilediğini bileceklerdir. 

 

Konu: Maksillofasiyal travmalar-1 (yumuşak doku travmaları), Maksillofasiyal travmalar-2 
(yüz kemik krıkları), 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin Maksillofacial travmaların tanısının 
konulduğunu öğrenmeleri ve tedavi prensiplerini bilmeleri amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Maksillofacial travmaların muayenesini bileceklerdir. 

 Görüntüleme yöntemlerini bileceklerdir. 

 Tedavi yöntemleri ve takip sürecini bileceklerdir. 

 

Konu: Termal yaralanmalar ve Kimyasal madde yanıkları, 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin yanıklar ve acil tedavi yaklaşımlarını 
öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 



Yanıklar ve donmaların etyoljik nedenleri ve etyolojiye göre tedavi seçeneklerinin 
değiştiğini bileceklerdir. 

 Yanıkta acil yaklaşım ve sıvı elektrolit tedavisini bileceklerdir. 

 Yanık komplikasyonlarını bileceklerdir. 

 Geç dönem komplikasyonları önlemede alınacak tedbirleri bileceklerdir. 

 

Konu: Konjenital Anomaliler (el, kulak, genitoüriner anomaliler), 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin konjenital anomalilerin oluşum 
mekanizmalarını anlatabilmesi ve anomalilerin tanısını koyabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 El anomalilerinin sınıfandırmasını öğreneceklerdir. 

 Kulak ve genitoürüner anomalilerin tedavi zamanlamasını ve ayırıcı tanısını 
anlatabileceklerdir. 

 

 

Konu: Bası Yaraları 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin bası yaralarının oluşum mekanizmalarını, 
bası yaarsından korunmayı açıklayabileceklerdir.  

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

Bası yaralarının etyolojisini anlayabileceklerdir. 

Evreleme ve başlangıç tedavilerini öğreneceklerdir. 

Önlemede alınacak tedbirleri bileceklerdir. 

 

 

Konu: Postonkolojik Rekonstrüksiyon ve Doku Genişletilmesi Uygulamaları, 
, 
Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin kanser sonrası rekonstrüksion 
yönteemlerini ve doku genişletici uygulamasının endikasyonlarını sayabileceklerdir. 



Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Doku genişletici uygulaması ndikasyonalrını sayabileceklerdir. 

 Tedavi yöntemleri ve tedavi zamanlamasını bileceklerdir. 

 Ameliyat sonrasındaki takip sürecini bileceklerdir. 

  

 

 

 

 

 

Konu: Temporomandibular Eklem Hastalıkları, 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin temporomandibular eklem hastalıklarının 
tanısını koyabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Temporomandibular eklem  muayenesini öğreneceklerdir. 

 Medikal cerrahi tedavisini sayabileceklerdir. 

  

 

 

Konu: Sütür materyalleri ve Sütür Teknikleri 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin sütür materayallerini tanıması ve 
sütürasyon tekniklerini uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Emilebilir ve emilmeyen sütür materyallerini tanıyabileceklerdir. 

 Sütürasyonda hangi sütürü kullanabileceklerine karar verebileceklerdir. 



Ne tür sütürasyon teknikleri olduğunu ve uygulamarını bileceklerdir.  

 

 

 

Konu: El cerrahisi ve Mikrocerrahi Uygulamaları 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin El yaralanmasının tanısını koyabilmeleri 
ve mikrocerrahi endikasyonlarını sayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 El yaralanmalarında muayeneyi öğreneceklerdir. 

 Ampute parçanın transportunun nasıl yapılması gerektiğini bileceklerdir. 

Mikrocerrahi uygulamaları hakkkında fikir sahibi olacakalrdır. 

 

 

Konu: Kozmetik Cerrahi 

Amaç: Bu dersin sonunda Dönem 5 öğrencilerinin kozmetik cerrahi uygulamarının neler 
olduğunu sayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Öğrenim Hedefleri:   

Dönem 5 öğrencileri bu dersin sonunda, 

 Kozmetik cerrahi presniplerini sayabileceklerdir. 

 Uygulama alanlarını sayabileceklerdir. 
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