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Dersin Amacı Evcilmemelihayvanvücudununmorfolojiközelliklerinigenelbölgeveözel alt 
bölgelereayıraraköğretmek.   

Dersin Öğrenme Çıktıları  Bu dersin sonunda öğrenci;  
1. Evcil memeli hayvan vücudunun morfolojik özelliklerini genel bölge ve özel alt 

bölgelere ayırarak detaylı olarak öğrenir.  
2. Hayvan türlerine göre, önemli operasyon bölgelerinin anatomisini amaca uygun 

olarak detaylarıyla birlikte öğrenir.  
3. Klinik muayenelerde esas alınabilecek organların yerleşimini, bu organlara dışarıdan 

ulaşmayı ve yakın organlarla olan komşuluk ilişkilerini öğrenir.  
4. Tanı ve operatif uygulamalarda sıkça kullanılan sinirlerin innervasyon bölgelerinin ve 

anestezi için seçim yerlerinin anatomik özelliklerini öğrenir.  
5. Radyografik görüntülerle organların normal yapı ve konumlarını öğrenir.  
6. Klinik tanı, operasyon ve genel eksenterasyon ve benzeri uygulamalarda 

kullanabilecekleri pratik bilgileri öğrenerek pratikte uygulamayı öğrenir.  
7. Anatomik yapılar ile fonksiyonel ilişkilerin bağlantısı kurup, yorumlar yapar. 

Dersin İçeriği Vücutbölgelerininkapsadıklarıanatomikoluşumlarhakkındabilgiaktarmak.  

Haftalar Konular 

1 TopografikAnatomi’nin tanımı, sistematik anatomiden farklılıkları, klinik önemi, bazı genel anatomik terimler, 
vücudun bölgelere ayrımı. 

2 Regionescranii’nin alt bölgeleri, sinusfrontalis, boynuz ve kulağın topografisi ve klinik önemi. 

3 Regionesfaciei; ağız ve burun boşluklarındaki anatomik yapılar ve klinik önemleri, göz, sinusmaxillaris. 

4 Regioincisuravasorumfacialium ve baş bölgesi sinir anestezi seçim yerleri ve topografileri. 

5 Regiocollidorsalis, ligametumnuchea, spatiumatlanto-occipitale, kas içi enjeksiyon noktaları, regioparotidea, 
sulcusjugularis’intopografisi. 

6 Esophagotomi bölgesi, regioprescapularis ve topografisi, regiolaryngea ve kornaj operasyon yeri ile topografisi, 
regiotrachealis ve tracheatomi operasyon yeri ile topografisi. 

7 Gövde, thorax’ın sınırları, regiosternalis, sulcuspectoralis, regiocostalis ve detaylı topografisi, pulmonun hayvan 
türlerine göre muayene sahası ile topografisi. 

8 Cor’un hayvan türlerine göre muayene sahası ile topografisi, thoracocentesis noktaları ile intercostal aralığın 
topografisi, regiointerscapularis, regiolumbalis’in anatomik yapı ve klinik önemi ile paravertebral anestezi yer ve 
topografileri. 

9 Epigastrium ile regiohypochondriaca ve regioxiphoidea’nın, mesogastrium ile regioumbilicalis, 
regiofossaparalumbalis ve regioplicalateris’intopografi ve klinik önemleri. 

10 Hypogastrium ile regiopubica’da yer alan önemli anatomik yapılar ve klinik önemleri ile 
regioinguinalis’intopografisi, sindirim organlarının topografik önem ve konumları. 

11 Pelvis; canalispelvis’in anatomik yapısı ve klinik önemi, regiosacralis ve spatiumlumbosacrale’nin klinik önemi, 
regioglutea, regioclunis, regiotuberisischiadica. 

12 Regioradicescaudae’nıntopografik yapısı ve klinik önemi, epidural anestezi yerleri ve anatomileri, regioperinealis ve 
urethratomi seçim yeri ile topografisi, regioscrotalis’in anatomisi. 

13 Regio art. humeri, regiobrachii, regioantebrachii’nintopografisi ve klinik önemleri, n. radialis, n. ulnaris ve n. 
medianus’uninnervasyon bölgeleri, anestezi seçim noktaları ve klinik önemleri. 

14 Regiocarpi, regiometacarpi, phalanx’lar ve eklemlerinin topografileri, tırnağın anatomik yapısı ve klinik önemi, 
regiomembripelvini; regio art. coxae, regiofemoris’intopografi ve klinik önemleri, Regiopatella’nın anatomik yapısı 
ve klinik önemi, regiopoplitea,n. tibialis ve n. fibularis’ininnervasyon sahaları, anestezi seçim yerleri ve klinik 
önemleri. 

Kaynaklar 

1. Yıldız H., Yıldız B., Bahadır A. (2007): Topografik Anatomi.  
2. Dursun N. (2001): Veteriner Topografik Anatomi. 
3. Ashdown, R.R., Done, S. (1984). Color Atlas of VeterinaryAnatomy, Vol:I 
4. Ashdown, R.R., Done, S. (1987). Color Atlas of VeterinaryAnatomy, Vol:II 
5. Done, S.H.,Goody, P.C., Evans, S.A., Stickland, N.C. (1999). Color Atlas of VeterinaryAnatomy. 

Değerlendirme Sistemi 

Ara sınav:  Yazılı / Sözlü/ Uygulamalı (%40)   
Final        :  Yazılı / Sözlü/ Uygulamalı (%60)   

 


