
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMİNOLOJİSİ 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
 Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Tıbbi 
Cihaz Üretim Terminolojisi ile ilgili bilgi ve becerilerini kazandırılması 
amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Tıbbi literatüre göre tıbbi cihazları ayırt eder. 
2. Vücudun temel yapısını ayırt eder. 
3. Hareket sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder  
4. Tıbbi cihazlarla ilgili yabancı dil terimlerini kullanır. 

 
EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Anatomi Teknik laboratuvarı, 
Donanım: Etkileşimli  tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,tıbbi 
cihaz örnekleri. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir.Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 
sağlanabilir.  

KAZANIM SAYISI VE 
SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

Vücudun Temel 
Yapısı 3 8 11,1 

Hareket Sistemleri 7 24 33,3 

Tıbbi Cihazlar 2 24 33,3 

Yabancı Dilde 
Tıbbi Cihazlar 4 16 22,2 

TOPLAM 16 72 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM  
AÇIKLAMALARI 

Vücudun Temel 
Yapısı 

1. Anatomi ve fizyoloji ile 
ilgili temel terim ve 
kavramlar 

2. Hücre yapı ve işlevleri 
3. Dokuların yapı ve 

işlevleri 

A-Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramları 
açıklar. 
1. Tıbbi terimleri tıbbi terminolojiye uygun açıklar. 
2. Maket üzerinde vücudun bölümlerini gösterir. 
3. İskelet üzerinde vücut boşluklarını gösterir. 
4. Anatomik düzlemleri ve vücut eksenlerini şekil ile gösterir. 
5. Anatomik duruşları kendi üzerinde gösterir. 
6-   İnsan vücudundaki yer ve yön bildiren terimlerle ilgili                      
bulmaca hazırlar. 
B-Hücre yapı ve işlevlerini açıklar. 
1. Hücre organellerini açıklar. 
2. Hücre zarının  ve çekirdeğinin yapı ve fonksiyonlarını 
açıklar. 
3. Hücre bölünmesini ,gelişimi ve ölüm mekanizmalarını            
açıklar. 
4- Hücre organellerini çizerek gösterir. 
5- Mitoz bölünme safhalarını şema ile gösterir. 
6- Mayoz bölünme safhalarını şema ile gösterir. 
7- Dersin konusu ile ilgili öğrencilerden sunum hazırlanması 
istenir. 
C-Dokuların yapı ve işlevlerini açıklar. 
1. Doku çeşitlerini gösteren bir resimde istenen dokuyu 

seçer. 
2. Nöronun bölümlerini şekil ile gösterir. 
3-   Vücuttaki zarlarla ilgili sunu hazırlar. 

Hareket Sistemi 

1. Kemik yapı 
2. Baş kemikleri 
3. Gövde kemikleri 
4. Üst ekstremite 

kemikleri 
5. Alt ekstremite 

kemikleri 
6. Eklemler 
7. Vücuttaki kaslar 

A- Kemik yapıyı açıklar. 
1. Kemik tiplerini iskelet üzerinde gösterir. 
2. Kemik tiplerinin yapısını çizer. 
3. Verilen iskelet kemikleri listesinden istenilenleri iskelet 

üzerinde gösterir.  
4-   Verilen bir iskelet resmi üzerinde işaretlenmiş kemiklerin 
isimlerini doğru yazar. 
B- Baş kemiklerini açıklar. 
1. Kafa ve yüz kemiklerinin yerlerini kendi üzerinde tarif eder. 
2. Sinüs ve paranazal sinüslerin yerlerini iskelet üzerinde 

gösterir. 
3. Kafatası üzerinde suturları gösterir. 
4-  Yeni doğan kafatasındaki fontanelleri şekil çizerek tarif 
eder. 
C- Gövde kemiklerini açıklar. 
1. Omurganın bölgelerini ve omurlarını iskelet üzerinde 

gösterir. 
2-   Göğüs kafesi kemiklerini iskelet üzerinde gösterir. 
D- Üst ekstremite kemiklerini açıklar. 
1-  Üst ekstremite kemiklerini ve önemli yapıları açıklar. 
2-  Üst ekstremite kemiklerinin Latince ve Türkçe isimlerinin 
karışık olarak yer aldığı bir listede terimleri doğru olarak 
eşleştirir. 
3-  Üst ekstremite kemiklerini iskelet üzerinde gösterir. 

 
E-  Alt ekstremite kemiklerini açıklar. 
1. Alt ekstremite kemiklerini ve önemli yapıları açıklar. 
2. Alt ekstremite kemiklerini tanımlayan bir bulmaca hazırlar. 
3. Alt ekstremite kemiklerini iskelet üzerinde gösterir. 



F-Eklemleri açıklar. 
1. Eklem çeşitlerini sınıflandırır. 
2. Oynar eklemleri açıklar. 
3. Oynar eklemlerin yapısında bulunan oluşumları açıklar. 
4. Oynar eklem hareketlerini açıklar. 
5-  Eklem çeşitlerini iskelet üzerinde gösterir. 
6-  Eklem çeşitlerine örnekler verir. 
7-  Oynar eklemlerin hareketlerini kendi üzerinde gösterir. 
G-Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar. 
1. İskelet kaslarının yardımcı elamanları ile ilgili kelime oyunu 

hazırlar. 
2. Kas eğitim plakası üzerinde baş, boyun, göğüs, karın sırt 

kaslarını Latince isimlerini söyleyerek gösterir.  
3. Üst ekstremite kaslarının yerlerini kendi vücudu üzerinde 

gösterir.  
4-   Alt ekstremite kaslarını gruplandırarak Latince isimleri ile 
birlikte bir tablo oluşturur. 

 

Tıbbi Cihazlar 

1. Ameliyathanede 
kullanılan Tıbbi 
cihazlar 
 

2. Tıbbi implantlar ve 
işitme cihazları  

A-Tıbbi literatüre göre ameliyathanede kullanılan tibbi 
cihazları ayırt eder. 
1-Cerrahi el aletlerini sınıflandırır. 
2. Cerrahi el aletlerinin kullanım amaçlarını sıralar. 
3. Cerrahi alet literatürünü açıklar.(Katalog broşür) 
4. Cerrahi motorların tıp alanında kullanım amacını açıklar. 
5-Dersin konusu ile ilgili öğrencilerden sunum hazırlanması 
istenir. 
B-Tıbbi literatüre göre tıbbi implant aletlerini ve işitme 
cihazlarını ayırt eder. 
1-Tıbbi implant aletlerini sıralar. 
2. Tıbbi implant aletlerini özelliklerini açıklar. 
3. İşitme cihazlarının özelliklerini açıklar 
4-Dersin konusu ile ilgili öğrencilerden sunum hazırlanması 
istenir. 
 

Yabancı Dilde 
Tıbbi Cihazlar 

1-Ölçü birimlerinin 
İngilizce terminolojisi 

 
2-Teknik çizim terimlerinin 

İngilizce terminolojisi 
 
3-Malzemelerin İngilizce 

terminolojisi 
 
4-Tıbbi cihazların İngilizce 

terminolojisi 

A- İngilizce dil bilgisine uygun olarak ölçü birimlerini 
İngilizce tanımlar. 
 
1-İngilizce dil bilgisine uygun olarak ölçü birimlerini İngilizceye 
çevirir. 
2-İngilizce dil bilgisine uygun olarak ölçü birimlerini İngilizce 
sıralar. 
 
 
B -İngilizce dil bilgisine uygun olarak teknik çizim 
terimlerini İngilizce tanımlar. 
 
1-İngilizce dil bilgisine uygun olarak teknik çizim terimlerini 
İngilizce yazılı olarak açıklar. 
2-İngilizce dil bilgisine uygun olarak teknik çizim terimlerini 
İngilizce sözlü olarak ifade eder. 
C-Tıbbi cihaz üretiminde kullanılan malzemeleri İngilizce 
tanımlar. 
1-Cerrahi alet üretiminde kullanılan hammadde malzemeleri 
sıralar. 
2-Ortopedik implant üretiminde kullanılan hammadde 
malzemeleri sıralar 
3-Cerrahi alet üretiminde kullanılan hammadde malzemeleri 
sıralar. 



 
D-Tıbbi cihazları İngilizce tanımlar. 
 
1-Tıbbi cihazları İngilizce sıralar. 
2-Tıbbi cihazları İngilizceye  çevirir. 
3-Tıbbi cihazları tanıtım amacıyla yabancı dilde sunum 
hazırlatır. 

 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz 
önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu 
tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin 
uygulanmasına karar verilebilir. 

Vücudun Temel 
Yapısı 

• Maket üzerinde vücudun bölümlerini göstermek 
• İnsan vücudundaki yer ve yön bildiren terimlerle ilgili  bulmaca hazırlamak 
• Bölünme safhalarını şema ile göstermek 
• Vücuttaki zarlarla ilgili sunu hazırlamak 

 
 

Hareket Sistemi 
• Omurganın bölgelerini ve omurlarını iskelet üzerinde göstermek 
• Alt ekstremite kaslarını gruplandırarak Latince isimleri ile birlikte bir tablo oluşturmak. 
• Üst ekstremite kemiklerini iskelet üzerinde göstermek. 
• Alt ekstremite kemiklerini tanımlayan bir bulmaca hazırlamak. 
• İskelet kaslarının yardımcı elamanları ile ilgili kelime oyunu hazırlar. 

 
 

 

Tıbbi Cihazlar 

• Dersin konusu ile ilgili sunum hazırlanmak 
 

 
Yabancı Dilde Tıbbi 
Cihazlar 

• Tıbbi cihazları tanıtım amacıyla yabancı dilde sunum hazırlamak. 

 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
1. Bu dersin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirebilmek için gerekli araç gereç temin edilmelidir. 
2. Bu dersin işlenişinde insan maketi insan iskeleti hazır bulundurulmalıdır. 
3. Öğretmen, öğrencilerin kullanacağı ders araç gereçlerini amacına uygun şekilde kullanmalarını sağlamalıdır. 
4. Öğrenme kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun hareket edilmelidir. 
5. Öğretmenler tarafından dersin öğrenme kazanımlarına göre ölçme araçları geliştirilmeli ve öğrenme birimleri  

öğrenci başarısı ve başarısızlığı değerlendirilmelidir. 
6. Bu dersin işlenişi sırasında; verilen görevi yapma, yardımlaşma ve işbirliği, kendini tanıma, kanaatkâr olma ve 

şükür, emanete sahip çıkma, sözlü ve bedensel iletişim değer tutum ve davranışları ön plana çıkaran 
etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde grup çalışması, düz anlatım, beyin fırtınası, soru-cevap, örnek olay 
incelemesi, gösterip- yaptırma, bireysel çalışma, araştırma-inceleme gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir. 

 



 


