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anatomi uygulama laboratuvarı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde bulunan Anatomi Uygulama Laboratuvarı’nda, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Ebe-
lik ve Diş Hekimliği Fakültesi lisans öğrencilerinin anatomi 
uygulama eğitimleri geçekleştirilmektedir. Sinir, iskelet, 
eklem, kas, solunum, sindirim, üriner, genital, dolaşım, duyu, 
endokrin ve lenf sistemine ait yüzlerce 3B anatomik maket 
modeller ana eğitim materyalleri olarak kullanılmaktadır. 
Sistem organlarına ait tasarlanmış anatomik modellerin 
yanında, kesitsel ve tüm vücut modellerden eğitimlerde aktif 
olarak yararlanılmaktadır. Özellikle kesitsel açıdan izlenmesi 
ve anlaşılması zor olan anatomik yapıların, kullanılan mod-
eller sayesinde öğrenciler tarafından daha kolay bir şekilde 
anlaşılması sağlanmaktadır.
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KALP ve DOLAŞIM SİSTEM
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SİNİR SİSTEMİ

7



DUYU ORGANLARI ANATOMİSİ
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visible body 3b insan anatomi atlası

2020 yılında Üniversitemiz tarafından kullanımına imkân 
sağlanan Visible Body 3B İnsan Anatomi Atlası; sinir, iskel-
et, eklem, kas, solunum, sindirim, üriner, genital, dolaşım, 
duyu, endokrin ve lenf sistemi olmak üzere 11 adet sis-
teme ait binlerce 3B dijital anatomik modeller sayesinde 
oldukça etkin bir eğitim aracı konumundadır. Program 
ile 3B olarak simule edilmiş kadavralar üzerinde diseksi-
yon yapma imkanının yanında, yüzeyel ve derin anatomik 
yapıların izlenmesinde modelleri döndürme, yakınlaştırma 
ve uzaklaştırma seçenekleriyle öğrenciler ile eğiticilere ciddi 
kolaylık sağlanmaktadır. Aynı zamanda, 3B Anatomi Atlası, 
arttırılmış gerçeklik özelliği sayesinde bilgisayar ortamının 
yanında akıllı telefon uygulamasıyla nerede olursanız olun 
merak ettiğiniz anatomik bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme 
imkânı sunmaktadır.
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