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 YB 209  YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR                          

Sinir Sistemi işleyişi. Beyin fonksiyonları. Periferik sinir sistemine yönelik tanımlamalar. Sinir siteminin normal 

fonsiyonlarında bozulmaya yol açan durumlar. Alhzimer hastalığı ve nedenleri. Serebrovasküler olay sıklığı ve nedenleri. 

Anevrizmalar. Kanamalar.  Felç nedenleri sonuçları. Parkinson hastalığı nedenleri, sıklığı, sonuçları ve destek hizmetleri. 

Multipl skleroza nedenleri, sıklığı, sonuçları ve destek hizmetleri. Nörolojik hastalıklarda destek hizmetlerinin önemi ve 

rehabilitasyon. 

YB 215   YAŞLIDA ROMATOLOJİK HASTALIKLAR 

Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri. Romatizmal hastalıkları önleme ve erken tanının önemi. Romatizma. Romatoid 

artrit. Osteoporoz. Yaşlılarda düşme. Yaşlılarda görülen kırıklar. Ankilozan spondilit. Gut Hastalığı. Yaşlılarda kas-iskelet 

sistemi ağrıları. Yaşlılarda ayak sorunları. Romatizmal hastalıklarda kullanılan ortez uygulamaları. 

YB 217  YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI III 

 Yaşlıda nörolojik hastalıklarda bakım ve uygulamaları. GİS hastalıklarında bakım uygulamaları. İskelet sistemi 

hastalıklarında bakım uygulamaları. Yaşlıda düşmeler ve bakım. Yaşlıda göz ve kulak hastalıkları ve bakımı. Yaşlı 

bakımında acil durum uygulamaları. 

YB 219  İLK YARDIM 

İlk yardımın önemi ve kuralları. Yaralanma ve kanamalarda ilkyardım. Solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım 

uygulamaları.  Şok,  yanık, donma, zehirlenmelerde ilk yardım. Kurtarma vetaşıma yöntemleri. 

 

YB 233  YAŞLIDA KRONİK HASTALIKLAR 

Sağlık, hastalık,  çevre, insan , stres vb. temel kavramların tanıtılması,  tartışılması. Solunum sistemi hastalıkları.  Dolaşım 

sistemi ve hastalıkları. Sindirim ve boşaltım sistemi hastalıkları.  İskelet sistemi hastalıkları .  Bağ dokusu ve hastalıkları 

.Deri ve hastalıkları. Sinir sistemi  hastalıkları .Duyu organları ve hastalıkları. Endokrin sistem ve hastalıkları.  Kanserler ve 

kan hastalıkları. 

YB221 ÜREME SAĞLIĞI 

Üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi . Aile planlaması yöntemleri. Cinsel sağlık . İnfertilite nedenleri ve tedavi yöntemleri . 

Üreme sistemi enfeksiyonları. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Üreme sistemi kanserleri. Üreme sistemi hastalıkları. 

YB 223 TOPLUM SAĞLIĞI 

Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi. Halk sağlığı hizmetlerinin felsefesi. Her yaş grubundan bireylerin sağlığının; 

geliştirilmesi, korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu. Sağlık eğitimi, sağlığın geliştirilmesi, kültürel farklılıklar ve toplum 

temelli sağlık hizmetleri. 

YB 225 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ  

Yaşlılık ve Yaşlılıkla ilgili temel kavramların verilmesi. Egzersiz nedir. Egzersiz öncesi ısınmalar. Metabolik enerji ve 

egzersizler. Toparlama kasları ve egzersizler. Kalp-Dolaşım sistemi ve egzersizler. Sinir sistemi ve egzersizler. Solunum 

sitemi ve egzersizler. Hareket, germe ve eklem hareketleri. Dirsek ve omuz yaralanmaları sonrası egzersizler. Kireçlenmeler 

ve önleme jimnastiği. Yaşlı bireyler için egzersiz reçetesi hazırlama 

YB 229 TİYATRO VE YARATICI DRAMA I 

Yaratıcı drama ile ilgili bazı kavramlar. Yaratıcı drama sürecinde liderin uyması gereken genel ilkeler. Yaratıcı drama 

sürecinde katılımcının uyması gereken genel ilkeler. Yaratıcı dramanın kullanım biçimi. Yaratıcı dramanın yapılandırma 

aşaması. Dramatik kurgunun bileşenleri. Yaratıcı dramanın gelişimi ve ilk öncüleri. Ses çalışması. Hareket çalışma. Rol –

performans değerlendirme. 

YB 231  GÜZEL SANATLAR I 

Müzik ve Toplum Kavramlarına Genel Bir Bakış. Besteci, yorumcu ve dinleyici arasındaki ilişki. Müzik topluluklarındaki 

sosyal ilişkiler. Kimlik ve müzik. Popüler kültür ve müzik. Kimlik ve müzik. 
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YB 210  EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ 

Yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi. Evde yaşlı bakımında yaşanan sorunlar.Türkiye’de ve 

dünyada evde bakım hizmetlerinin durumu. Aile sağlığı açısından evde yaşlı bakımının yeri ve önemi. Evde yaşlı bakımında 

yaşanan psikolojik sorunlar ve baş etme yöntemleri. Yaşlı istismarının önlenmesi.Fiziksel engelli yaşlının evde bakımı. 

Zihinsel engelli yaşlının evde bakım. Evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi. 

YB 216  FİZİKSEL REHABİLİTASYON 

Hücre yapısı ve insan vücudundaki sistem ve fiziksel yapılar. Metabolik enerji ve egzersiz. Yaşlılık fizyolojisi. Yaşlanmanın 

sistemlere etkisi. Yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkisi. Yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler. 

Fiziksel aktivite ve kas iskelet sistemi hastalıkları. Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programları. Solunum sistemi 

egzersizleri. Su terapisi. Havuz jimnastiği. 

 

YB 218  SOSYAL REHABİLİTASYON 

 

Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı. Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon. Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini 

korumasını sağlama. Özel ev egzersiz programları. Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri. Yaşlı için güvenli 

çevre hazırlama. Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal sorunlar. Yaşlı bakım teknikerinin yaşlıya yönelik tutum ve davranışları. 

Yaşlılara yönelik hizmet modelleri. Yaşlılarda sosyal hizmetler. 

 

YB 220  UĞRAŞ TERAPİSİ 

 

Meşguliyet terapisinde temel prensipler ve planlama. Malzemelerin tanıtımı. Sırlı karo ve tabakların üzerine desen çalışması. 

Çanak tabak yapımı ve plaka yöntemi ile çeşitli objelerlerin yapımı. Çeşitli ahşap objeler ve ahşap boyama teknikleri. Plastik 

akrilik boyalar ve uygulama.Sinema, tiyatro, konser ve müze ziyaretleri gibi kültür aktiviteleri. Resim, şiir, roman ve heykel 

gibi güzel sanatlarla ilgili aktiviteler.Ev bitkisi yetiştirme ve bakımı. Ev hayvanı besleme ve bakımı. Nörogelişimsel tedavi 

yöntemleri. Meşguliyet terapisinde amaca yönelik aktiviteler. Meşguliyet terapisinde biyomekanik yaklaşımlar. Ekonomik 

değer yaratabilecek meşguliyet terapileri. 

 

YB 222 GERİATRİK PSİKİYATRİ 

 

Tedavi edici ortam/çevre, tedavi edici iletişim, tedavi edici ilişki. Yaşlılıkta kişilik değişiklikleri. Yaşlılık döneminde bipolar 

bozukluk. Yaşlılık depresyonu. Yaşlılıkta görülen psikotik bozukluklar. Yaşlılıkta anksiyete bozuklukları. Yaşlılıkta demans. 

Yaşlılıkta intihar. 

 

 

 

YB 224   GİRİŞİMCİLİK 

 

Girişimcilik türleri.Girişimcilik kişilik özellikleri ve becerileri.Girişimcilik kültürü.Yenilik, yaratıcılık ve iş fikri.İş kurma 

süreci geliştirme ve aşamaları. 

YB 230 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, amacı. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı. İş yerinde 

sağlığı etkileyen fiziksel faktörler. İş yerinde sağlığı etkileyen kimyasal ve biyolojik faktörler. İş kazası ve nedenleri.Meslek 

Hastalığı tanımı, sınıflaması. Yangın ile mücadele yöntemleri. Risk değerlendirmesi. 

YB 240 PALYATİF BAKIM 

Palyatif bakım tanım,felsefe,Temel ilkeler.Yaşam sonu bakım.Multidisipliner yaklaşım.Ekip üyelerinin rolleri.Yaşam kalitesi 

modeline göre bireysel değerlendirme.Ağrı yönetimi.Semptom yönetimi.Yaklaşan ölüm bulguları ve bakım 

girişimleri.Yas,kayıp ,yoksunluk kavramları.Yas tipleri.Yasın değerlendirilmesi.Yaşamın sonunda hasta ve aile ile 

iletişim.Yaşamın sonundaki bakımda karşılaşılan etik sorunlar ve etik kararlar. 

YB 228  SAĞLIK YÖNETİMİ 

Yönetim Kavramı ve Yönetimin Tarihsel Gelişimi. Sağlık, Hastalık Kavramları ve Hastanelerin İşlevleri. Türkiye’de Sağlık 

Hizmetlerinin gelişimi. Sağlık Sistemi ve Dış Çevre İle İlişkiler. Sağlıkta Dönüşüm Programı. Sağlık Kurumlarında İnsan 

Kaynakları Yönetimi. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi. 

 

 



YB 234  GÜZEL SANATLAR II 

 GTSM nin kökleri ve tarihsel gelişimi. Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemi. Makam ve Seyir, Dörtlü ve Beşliler. Tam ve yarım 

kalışlar. Formlar, Çalgılar, Besteciler ve İcracılar. Basit ve kolay ezgilerden başlamak üzere halk türkülerini makamlarla 

ilişkilendirerek sözlü ve sözsüz olarak seslendirme. Çeşitli yörelerden türkü örnekleri, Halk Türkülerinin doğru icra 

edilmesini destekleyici otantik ve karakteristik ezgi örnekleri dinleme.Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan Hüseyni ve 

Uşşak makamları başta olmak üzere makamlar. 

YB 236 TİYATRO VE YARATICI DRAMA II 

 

Yaratıcı drama ile ilgili bazı kavramlar. Yaratıcı drama sürecinde liderin uyması gereken genel ilkeler. Yaratıcı drama 

sürecinde katılımcının uyması gereken genel ilkeler. Yaratıcı dramanın kullanım biçimi. Yaratıcı dramanın yapılandırma 

aşaması. Dramatik kurgunun bileşenleri. Yaratıcı dramanın gelişimi ve ilk öncüleri. Yaratıcı drama çalışması.Ses 

çalışması.Hareket çalışma.Rol-performans değerlendirme. 

YB 238 İŞARET DİLİ 

Türkçe işaret dili (TİD) in tanımı.El ve parmak şekilleri,ellerin vücuda göre konumu,Mimiklerin fonksiyonu.Selamlaşma hal 

hatır sorma.TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma.Duygu ve düşünceleri aktarma.Karşı tarafı anlama. 


