
EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

A.Amaçlar 

Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek. İngilizce kullanım 

becerisine, temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, 

optisyenlik paket programlarını kullanabilen, göz ve insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini 

planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, 

işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, 

girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, 

mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili 

sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe'dir. 

 

B.Hedefler  

Optisyenlik ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri 

kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri 

gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. Optisyenlik ile ilgili uygulamalar için gerekli 

teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı 

öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme 

becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine 

sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir. 

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine 

sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli 

yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan 

işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Optisyenlik alanındaki güncel bilgileri içeren 

ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir.  

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

3. Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme 

becerisine sahip olmak. 

4. Optisyenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi 

alarak sorumluluk alabilmek. 

6. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

7. Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

8. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. 

9. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü 

iletişim yoluyla aktarabilmek. 

 



10. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan 

kişilerle paylaşabilmek. 

11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme 

ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

12. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 

13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel 

ve etik değerlere sahip olmak.  

14. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve 

güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

15. Optisyenlik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir.  

 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, 

başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini 

arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 



10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

 

 

E. Alınacak Derece 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında öğrenciye ön lisans diploması verilir. 

Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve 

istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. 

 

F. Kabul Koşulları 



Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından 

belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda 

öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir 

öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye 

giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.  

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında 

yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.  

 

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

 

Optisyenlik Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda kendisine ait bir optik 

müessese açabilir veya bir optik müessesesinde mesul müdür olarak istihdam edilebilir. 

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Bu ön lisans programını başarı ile bitirenler, 

ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; Fizik bölümüne geçiş yapabilirler. 

 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın 

tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl 

içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu 

sınavları vardır.  

J. Ölçme-Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

K. Ders Planı – (OptisyenlikBölümü Öğretim Programı) 

BİRİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OSAG151 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 2 5 

OOPT151 Mesleki Matematik 3 0 3 3 5 

OSAG155 Tıbbi Etik ve Hasta Hakları 2 0 2 2 4 

TOPLAM   20 20 30 

 

BİRİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OOPT152 Göz Anatomisi ve Fizyolojisi  2 0 2 2 5 

OSAG154 İlk ve Acil Yardım 2 0 2 2 4 

OOPT154 Optik Aletler 2 0 2 2 5 



TOPLAM     19 19 30 

 

İKİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OOPT251 Optisyenlikte Mesleki Uygulama I 2 2 4 3 6 

OOPT253 Geometrik Optik I 2 0 2 2 4 

OOPT255 Görme Optiği ve Refraksiyon I 2 0 2 2 3 

OOPT257 Paket Program Uygulamaları 1 1 2 2 4 

OYDL253 Sağlık İngilizcesi 1 1 2 2 3 

OOPT261 İşletme  

 

3 0 3 3 4 

OISG263 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 2 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   17 16 30 

 

İKİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

Ders Kodu DERS ADI T U Ders 

Saati 

Kredi AKTS 

OOPT252 Optisyenlikte Mesleki Uygulama II 2 2 4 3 6 

OOPT254 Geometrik Optik II 2 0 2 2 4 

OOPT256 Görme Optiği ve Refraksiyon II 2 0 2 2 3 

 
OOPT258 Satış ve Pazarlama Teknikleri 2 1 3 3 3 

OOPT260 Kontakt Lensler 2 0 2 2 3 

OOPT262 Göz Hastalıkları 2 0 2 2 4 

OSAG254 Sağlıkta İletişim 2 0 2 2 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 
 TOPLAM   17 

 

16 

 

30 

 
 

L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 64 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 9 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 0 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 0 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 4 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

 

 



M. AÇIKLAMALAR 

**: Yüksekokulda okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil zorunlu dersleri ile birlikte, 

ilgili yükseköğretim kurumunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim ve öğretim çalışmalarını ihtiva eden ve 

tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim ve öğretim çalışmalarının bütünü eğitim ve öğretim 

planlarında gösterilir ve Yüksekokulda eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi 

saatlerinin gösterildiği bu öğretim planlarına göre yapılır. 

 
**: Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 

Yönetim Kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, Meslek Yüksekokulu ve program adı 

belirtilmek suretiyle önlisans diploması verilir. 

 

**: Öğrencilerin almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmeleri için; derse devam, dönem içi çalışmalar, ara sınav 

ve yarıyıl sonu (final) sınavları göz önüne alınır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi 

oranda etkili olacağı ve ölçme ve değerlendirme yöntemi, dersle ilgili kaynaklar o dersin müfredatında belirtilir ve 

yarıyıl başlarında dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur. Dersin ham başarı 

notunun hesaplanmasında dersin ölçme ve değerlendirme kriterleri; her ders için, program başkanının teklifi, 

Yüksekokul Kurulunun onayı ile her program için ayrı ayrı belirlenir. 

 

 

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles  

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini 

öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih 

sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar 

Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini 

öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma 

Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk 

Siyasi Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. x     

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

  X   

 



Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     



4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    x 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir      



yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    x 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 



3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 1Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    x 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

     



kullanabilmek. 

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

 

Ders Tıbbi Terminoloji Kod OSAG 151 

Course Medical Terminology Code OSAG 151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının 

genel kullanımı.Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler. 

Optisyenlik terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. 

Dolaşım sistemine ilişkin terimler.Sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapan 

organlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin 

terimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. Kulağa ilişkin terimler. 

Deriye ilişkin terimler. Tıbbı kısaltmalar. Rapor içeriklerinin çözümlenmesi ve yazılması 

sırasında tıbbı terminoloji kullanımı. 

İngilizce İçerik Introduction to Medical Terminology. Roots. Prefixes. Suffixes. Singular and terms 

related to the general system of plural noun form kullanımı.hareket. Anatomical terms. 

Diagnostic terms. Operative terms. Terms of symptoms 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Giriş, temel tanım ve kavramlar. Kökler, Önekler , Sonekler 

2.Hafta İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve 

hastalıkların sınıflandırılması 

3.Hafta Solunum sistemi terimleri  

4.Hafta Sindirim sistemi terimleri  

5.Hafta Hareket sistemi terimleri  

6.Hafta Sinir sistemi  

7.Hafta Psikiyatri terimleri 

8.Hafta Ara Sınav 



9.Hafta Kardiovasküler sistem terimleri  

10.Hafta Endokrin sistem terimleri  

11.Hafta Duyu organları terimleri (göz, kulak ve deriye ilişkin terimler(anatomik terimler, 

semptom terimleri, tanı terimleri) 

12.Hafta Kan terimleri  

13.Hafta Üriner sistem terimleri  

14.Hafta Genital sistem terimleri  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Tıbbi Terminoloji  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

  x   

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  x   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

 x    

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

  x   

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

  x   

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x   

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

 x    

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

    x 

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

     



olmak. 

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 x    

 

 

Ders Mesleki Matematik  Kod OOPT 151 

Course Professional mathematics 

 

Code OOPT 151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, temel kavramlar, ticari matematik hesaplamaları ve uygulamaları 

ele alınacaktır 

İngilizce İçerik  

In this course, basic concepts, commercial mathematics calculations and applications 

will be covered.. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ondalık sayılar ve Rasyonel sayılarda temel işlemler 

2.Hafta Birinci dereceden denklemler 

3.Hafta Oran ve Orantı problemleri 

4.Hafta Ortalama çeşitleri ve hesaplama teknikleri 

5.Hafta Yüzde ve Binde kavramları ve hesaplamaları 

6.Hafta Maliyet, Satış ve Kar kavramları 

7.Hafta Maliyet ve satış hesaplamaları  

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Maliyet ve satış hesaplamaları  

10.Hafta Basit faiz hesaplamaları 

11.Hafta Basit faiz hesaplamaları 

12.Hafta Bileşik faiz hesaplamaları 

13.Hafta Bileşik faiz hesaplamaları 

14.Hafta İskonto hesaplamaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mesleki Matematik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  x   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

  x   

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x   

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

  x   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

 



 

Ders Tıbbi Etik ve Hasta Hakları Kod OSAG 155 

Course Medical Ethics and Patient Rights Code OSAG 155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, etik ve ahlak kavramları, etik dalları, etik dışı davranış şekilleri ele 

alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, the concepts of ethics and morality, ethics branches, unethical behavior 

that will be discussed. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Meslek Kavramı 

2.Hafta Etik ve Ahlak Kavramı 

3.Hafta Etik Sistemleri 

4.Hafta Ahlak Faktörleri 

5.Hafta Temel Etik Değerler ve İlkeler 

6.Hafta Çalışma ve Meslek Etiği 

7.Hafta Etik ve Bilim Dalları İlişkisi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Yaklaşım ve Kuramlar 

10.Hafta Mesleki Yozlaşma 

11.Hafta Sosyal Sorumluluk Kavramı 

12.Hafta Etik Kod ve Davranış Kodları 

13.Hafta Tıp Etiği İlkeleri 

14.Hafta Örnek Vaka İncelemeleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Tıbbi Etik ve Hasta Hakları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.    x  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

    x 

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

    x 

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 



Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course  Code OTRD 152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım 

bozuklukları, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, 

hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta 
Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Türk Dili  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x   

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

    x 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

     



inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    x 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

     



bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    x 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

     



kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 2- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    x 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

     



kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

 

Ders Göz Anotomisi Ve fizyolojisi Kod OOPT 152 

Course  

Eye Anatomy And Physiology 

Code OOPT 152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik Anatomiye giriş ve temel kavramlar, yardımcı görme organları, görme yolları.  

İngilizce İçerik  

Introduction to the anatomy and basic concepts, auxiliary visual organs, visual pathways 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Anatomiye giriş, temel kavramlar 

2.Hafta Lokomotor sistem anatomisi: Kemikler ve eklemler 

3.Hafta Orbita kemikleri 

4.Hafta Lokomotor sistem anatomisi: Kaslar 

5.Hafta Göz kasları ve periorbital mimik kasları 

6.Hafta Dolaşım sistemi anatomisi: Göz ve çevre yapılarının beslenmesi 

7.Hafta Solunum –Sindirim, Boşaltım ve Üreme organları  

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Sinir sistemi 

10.Hafta Göz ve Göz çevresi sinirleri 

11.Hafta Endokrin sistem ve Duyu organları 

12.Hafta Göz 

13.Hafta Yardımcı görme organları 

14.Hafta Görme yolları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 Göz Anatomisi ve Fizyolojisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

   x  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  x   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

    x 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  x    

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

   x  

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

     



inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

 

Ders İlk ve Acil Yardım Kod OSAG 154 

Course First Aid Code OSAG 154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, 

Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Şok 

ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve 

burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği. 

İngilizce İçerik First aid entry and general characteristics, evaluation of basic life function, respiratory 

and circulatory system, first aid injury, bleeding in first aid, shock and first aid, burns 

and first aid, poisoning and first aid, fracture-dislocations and sprains first aid, basic life 

support. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,6,12,14,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İlkyardıma giriş ve genel özellikleri 

2.Hafta Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

3.Hafta Solunum ve dolaşım sistemi 

4.Hafta Yaralanmalarda ilkyardım. 

5.Hafta Kanamalarda ilkyardım. 

6.Hafta Şok ve ilkyardım. 

7.Hafta Yanıklar ve ilkyardım 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Zehirlenmeler ve ilkyardım 

10.Hafta Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım 

11.Hafta Temel yaşam desteği 

12.Hafta Temel yaşam desteği 

13.Hafta Geriatrik aciller 

14.Hafta Pediatrik aciller 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İlk ve Acil Yardım Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x   

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

    x 

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

 

Ders Optik Aletler  Kod OOPT 154 

Course Optical instruments 

 

Code OOPT 154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik Teknik terim ve tanımlar, Optik aletlerin temel elemanları, optik aletlerin temel 

karakteristikleri, lensometre (fokometre) esası, fokometre tanımı, çeşitleri. Merceklerin 

fokometredeki görüntüleri, merceklerin diyoptrik güçlerinin belirlenmesi, pupillametre, 

büyüteçler, dürbünler, mikroskoplar, teleskoplar, kamera (fotoğraf makinası), oftalmik 



optik aletler, gözle ilgili şikayetler ve göz hastalıklarının semptomatolojisi, az görme 

(düşük görüş) optik aletleri, göz muayenesi, gözün rutin muayenesi ve yardımcı alet ve 

yöntemlerle muayenesinde kullanılan optik araç-gereçler ve esasları, oftalmaskoplar, 

retinoskoplar, fundus kameraları, refraktometreler, tonometreler, yarık lambaları ve 

ameliyat mikroskop çeşitleri, fotoğraf koyulaştırıcı. 

İngilizce İçerik Technical terms and definitions, Basic elements of optical instruments, Basic 

characteristics of optical instruments, Lensometer (focometer) principle, Focometer 

definition, types. Optic instruments, eye examinations, eye examinations, eye 

examinations, eye examinations, pupilometer, magnifiers, binoculars, microscopes, 

telescopes, camera, ophthalmic optic instruments, eye complaints and symptomatology 

of eye diseases Optic instruments and principles used in routine examination and 

auxiliary instruments and methods, ophthalmoscopes, retinoscopes, fundus cameras, 

refractometers, tonometers, slit lamps and surgical microscope types, photo thickener. 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Teknik terim ve tanımlar, Optik aletlerin temel elemanları, 

2.Hafta Optik aletlerin temel karakteristikleri, 

3.Hafta Lensometre (fokometre) esası, fokometre tanımı, çeşitleri, 

4.Hafta Merceklerin fokometredeki görüntüleri, merceklerin diyoptrik güçlerinin belirlenmesi, 

 

5.Hafta Pupillametre, büyüteçler, dürbünler, mikroskoplar, teleskoplar, kamera (fotoğraf 

makinası), oftalmik optik aletler, 

 

6.Hafta  

Pupillametre, büyüteçler, dürbünler, mikroskoplar, teleskoplar, kamera (fotoğraf 

makinası), oftalmik optik aletler, 

 

7.Hafta Pupillametre, büyüteçler, dürbünler, mikroskoplar, teleskoplar, kamera (fotoğraf 

makinası), oftalmik optik aletler, 

8.Hafta Arasınav 

9.Hafta Gözle ilgili şikayetler ve göz hastalıklarının semptomatolojisi, 

10.Hafta Az görme (düşük görüş) optik aletleri, 

11.Hafta Göz muayenesi, gözün rutin muayenesi ve yardımcı alet ve yöntemlerle muayenesinde 

kullanılan optik araç-gereçler ve esasları, 

12.Hafta Oftalmaskoplar, retinoskoplar, refraktometreler, 

13.Hafta Fundus kameraları, tonometreler, yarık lambaları, 

14.Hafta Ameliyat mikroskop çeşitleri, fotoğraf koyulaştırıcı. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 Optik Aletler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

   X  

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

X     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. X     

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

    X 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

 X    

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

    X 



inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

Ders Optisyenlikte Mesleki Uygulama I  Kod OOPT 251 

Course  

In Opticianty Professional Practice I   

Code OOPT 251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 6 

İçerik Mesleki uygulama ile ilgili etkinlikler; öğrencinin kurumundaki danışmanları ve mesleki 

uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, 

mesleki uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili 

yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik 

öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. 

İngilizce İçerik Activities related to professional practice; With the counselors of the student's institution 

and with the workplace practitioner. These activities include learning and practicing 

activities for students to gain practical experience by taking part in the activities carried 

out in the field of the students, depending on the work environment of the professional 

practice. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Rekraksiyon kusurları ve Lenslerle Düzeltme Teknikleri, 

2.Hafta Transpoze 

3.Hafta Sferometre ile Lens Ölçme Prosedürü 

4.Hafta Sferometre ile Lens Ölçme Prosedürü 

5.Hafta Fokometre Uygulamalar 

6.Hafta Fokometre Uygulamalar 

7.Hafta Lens çeşitlerinin özelliklerinin tanınması, 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Lens çeşitlerinin özelliklerinin tanınması, 

10.Hafta Reçete yazım kuralları, 

11.Hafta Yüz tipine göre optik çerçeve ve lens seçimi, 

12.Hafta Yüz tipine göre optik çerçeve ve lens seçimi, 

13.Hafta Az görme ve rehabilitasyonu 

14.Hafta Az görme ve rehabilitasyonu 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 Optisyenlikte Mesleki Uygulama I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

    x 

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

    x 

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

 x    

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

    x 

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

    x 

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

    x 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

    x 



kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

Ders Geometrik Optik I Kod OOPT 253 

Course Geometric Optics I Code OOPT 253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Işığın doğası, ışığın dalga modeli (dalgaboyu, frekans, elektromagnetik spektrum), ışığın 

tanecik modeli (foton enerjisi), yansıma ve kırılma kanunları, prizmalar ve prizmalarda 

dağınım, tam yansıma, düzlem ve küresel aynalarda yansıma kanunları, küresel kırıcı 

yüzeylerde kırılma, ince mercek bağıntısı, ince mercek sistemleri, kalın mercekler. 

İngilizce İçerik  

Reflection laws in planar and spherical mirrors, refraction on spherical grinding 

surfaces, thin lens (spherical, spherical, spherical, spherical, and spherical) 

Fixtures, thin lens systems, thick lenses. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Işığın doğası, ışığın bir ortamda yayılması, ışık hızının ölçülmesi, ışığın foton özelliği 

(Foton, foton enerjisi, Planck sabiti) 

2.Hafta Işığın doğası, ışığın bir ortamda yayılması, ışık hızının ölçülmesi, ışığın foton özelliği 

(Foton, foton enerjisi, Planck sabiti) 

3.Hafta Dalga teorisi, elektromagnetik dalgalar, titreşen elektrik ve magnetik alanlar (amplütüd, 

dalga uzunluğu, frekans, elektromagnetik dalga spektrumu, görülebilir ışık), 

elektromagnetik dalgaların taşıdığı enerji, 

4.Hafta Dalga teorisi, elektromagnetik dalgalar, titreşen elektrik ve magnetik alanlar (amplütüd, 

dalga uzunluğu, frekans, elektromagnetik dalga spektrumu, görülebilir ışık), 

elektromagnetik dalgaların taşıdığı enerji, 

5.Hafta Dalga-parçacık ikilemi, ışığın tanecik modeli (Fotoelektrik etkisi, Compton olayı....), 

ışığın dalga özelliği (girişim, kırınım...), Maxwell denklemleri 

6.Hafta Dalga-parçacık ikilemi, ışığın tanecik modeli (Fotoelektrik etkisi, Compton olayı....), 

ışığın dalga özelliği (girişim, kırınım...), Maxwell denklemleri 

7.Hafta Elektromagnetik dalgaların spektrumu, radyo dalgaları, mikro-dalgalar, kızılötesi 

dalgalar, morötesi dalgalar (ultraviyole), x-ışınları, gama ışınları 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Elektromagnetik dalgaların spektrumu, radyo dalgaları, mikro-dalgalar, kızılötesi 

dalgalar, morötesi dalgalar (ultraviyole), x-ışınları, gama ışınları 

10.Hafta Geometrik optikte ışın yaklaşımı, yansıma, kırılma, yansıma ve kırılma kanunları, 



kırılma indisi ve ışığın dalga özelliği, tam iç yansıma, tam iç yansımanın uygulamaları 

11.Hafta Geometrik optikte ışın yaklaşımı, yansıma, kırılma, yansıma ve kırılma kanunları, 

kırılma indisi ve ışığın dalga özelliği, tam iç yansıma, tam iç yansımanın uygulamaları 

12.Hafta Beyaz ışığın renklerine ayrılması ve prizmalar, renksiz prizma ve mercekler, büyüteçler, 

fotometreler, mercek-ayna kombinasyonları, Huygens prensibi, Gölge, 

13.Hafta Beyaz ışığın renklerine ayrılması ve prizmalar, renksiz prizma ve mercekler, büyüteçler, 

fotometreler, mercek-ayna kombinasyonları, Huygens prensibi, Gölge, 

14.Hafta İnterferans, koherens, polarizasyon konstrüktif ve derstrüktif interferans, kırınım 

(difraksiyon), saçılım, yansıma, ışınların iletim ve emilimi, aydınlanma ışığının 

özellikleri, laser kaynakları, laser çıkışı, 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Geometrik Optik I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

   x  

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

   x  

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

   x  

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

  x   

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

   x  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     



12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

Ders Görme Optiği ve Refraksiyon I Kod OOPT 255 

Course Vision Optics and Refraction I 

 

Code OOPT 255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Gözdeki kırıcı ortamları kavratmak, pupilla ve görevleri aynı zamanda anomalileri 

hakkında bilgi vermek, görme mekanizması hakkında bilgi vermek, görmenin duyu 

organı olan gözden beyine aktarımı beyinden göze aktarımı hakkında bilgi vermek, tek 

gözde ve iki gözde görme kalitelerini saptamak, uzak nokta, yakın nokta ve nodal nokta 

kavramlarının tanıtılması, gözdeki kırma kusurlarının anlatılması, anormal gözde uzak 

nokta, yakın nokta ve nodal nokta kavramlarının tanıtılması, insan gözünde görülebilen 

ve görülemiyen alanların tanıtılması ile ilgili teorik bilgilerin kavratılmasıdır. 

İngilizce İçerik To give information about the anatomical features of the pupil and its tasks at the same 

time, to give information about the visual mechanism, to give information about the 

transmission of visual information from the brain, which is the sensory organs of the eye, 

to determine the visual quality of one eye and two eyes, Introduction of nodal point 

concepts, description of refractive errors in the eye, introduction of the distant point of 

the abnormal eye, near point and nodal point concepts, introduction of the visible and 

visible areas in the human eye 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gözün anatomik yapısı 



2.Hafta Mercekler ve merceklerdeki görüntü oluşumu 

3.Hafta Aberasyonlar 

4.Hafta Gözün optik özelliği 

5.Hafta Pupilla (Normal pupilla,pupilla yolları,pupilla refleksleri, pupillanın konjenital 

anomalileri) 

6.Hafta Gözün fizyolojisi 

7.Hafta Görme mekanizması 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Renkli görme, renk körlüğü, karanlık adaptasyonu, ışığa adaptasyon 

10.Hafta Görme yolları 

11.Hafta Görme keskinliği 

12.Hafta Gözün optik sistemi ve şematik göz 

13.Hafta Refraksiyon kusurları 

14.Hafta Anormal gözün optik sistemi, Görme alanı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Görme Optiği ve Refraksiyon I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

   x  

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

  x   

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

  x   

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     



7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

    x 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

Ders Paket Program Uygulamaları Kod OOPT 257 

Course  

Package Program Applications 

Code OOPT 257 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik İşletim sistemlerine giriş (Windows ve Linux işletim sistemleri…), programlama dilleri, 

optik paket programlar, paket programların kurulumu, basit algoritma, değişkenler, 

değişmezler, aritmetik işlemler, formüller ve fonksiyonlar, basit giriş işlemleri, basit 

çıkış işlemleri. İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Elektronik 

Ticaret, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı 

Materyal Hazırlama. 

İngilizce İçerik Introduction to operating systems (Windows and Linux operating systems ...), 

programming languages, optical package programs, installation of package programs, 

simple algorithms, variables, invariants, arithmetic operations, formulas and functions, 

simple input operations, simple output operations. Internet and Internet Browser, 

Electronic Mail Management, Electronic Commerce, Business Interview Preparation, 

Transaction Table, Graphics, Presentation Preparation, Introductory Material 

Preparation. 

 



Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İşletim sistemlerine giriş (Windows ve Linux işletim sistemleri…) 

2.Hafta Programlama dilleri, 

3.Hafta Optik paket programlar, 

4.Hafta Paket programların kurulumu, 

5.Hafta Basit algoritma, değişkenler, değişmezler, 

6.Hafta Aritmetik işlemler, 

7.Hafta Formüller ve fonksiyonlar, basit giriş işlemleri, basit çıkış işlemleri. 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta İnternet ve İnternet Tarayıcısı, 

10.Hafta Elektronik Posta Yönetimi, 

11.Hafta Elektronik Ticaret, 

12.Hafta İşlem Tablosu, Grafikler, 

13.Hafta Sunu Hazırlama, 

14.Hafta İş Görüşmesine Hazırlık, Tanıtıcı Materyal Hazırlama. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 Paket Program Uygulamaları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

  x   

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  x   



3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

   x  

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

   x  

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

 x    

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

  x   

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

   x  

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    x 

 

 

 

 

 

 



Ders Sağlık İngilizcesi Kod OYDL 253 

Course Health English 

 

Code OYDL 253 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Gerekli kaynak ve ortam sağlandığında öğrenci mesleği ile ilgili İngilizce doküman 

okuyabilecek ve hazırlayabilecektir. 

İngilizce İçerik When the necessary resources and environment are provided, they will be able to 

read and prepare English documents related to the student's profession. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gramer konularına genel bakış, comparisons, conditionals, imperatives 

2.Hafta Gramer konularına genel bakış, passive voice, realtive clauses, reported speech 

3.Hafta Optisyenlik ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

4.Hafta Optisyenlik ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

5.Hafta Optisyenlik cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

6.Hafta Optisyenlik cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

7.Hafta Optisyenlik cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

10.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

11.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

12.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

13.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

14.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Sağlık İngilizcesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     



2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  x   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    x 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

Ders İşletme Kod OOPT 261 

Course Business Code OOPT 261 



Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Pazar analizi, ürün ve ürünle ilgili temel kavramlar, pazarlama karmasında 

fiyatın yeri ve önemi, pazarlama kanallarının önemi ve tanımı. Perakendeci ve 

toptancı kavramları ve işlevleri, tutundurma kavramı ve özellikleri, kişisel satış 

ve satış yönetimi, reklam ve halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama ve 

pazarlamada yeni gelişmeler ve uygulamalar konusunda öğrencilere temel 

bilgiler kazandırmak. İşletme ile ilgili temel kavramlar. Ekonomik yaşam ve 

işletmecilik bilgisi, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme yönetimi kavramı, 

sistem yaklaşımı ve durumsallık yaklaşımı, işletmelerin kuruluş araştırmaları ve 

işletmelerin kuruluşu, işletmelerin hukuki yapıları. Pazarlama kavramı tanımı ve 

önemi, müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları, pazar türleri ve pazarlama 

karması elemanları, perakendecilik ve perakendeciliğin gelişimi, mağaza yeri 

seçimi ve mağaza içi düzenlenmesi, birebir pazarlama-ilişkisel pazarlama, 

müşteri ilişkileri yönetimi kavramının ortaya çıkışı, pazarlama kavramının 

gelişimi ve günümüzdeki pazarlama kavramı.. 

İngilizce İçerik Market analysis, basic concepts about product and product, place and importance of 

price in marketing mix, importance and definition of marketing channels. Retailer and 

wholesaler concepts and functions, concept and characteristics of entrustment, personal 

sales and sales management, advertising and public relations, new developments and 

applications in international marketing and marketing. Basic concepts about business. 

Information on economic life and business, purposes and types of businesses, concept of 

business management, approach to system and conditionality, establishment studies of 

enterprises and establishment of enterprises, legal structures of businesses. Definition 

and importance of marketing concept, customer relations management practices, market 

types and marketing mix elements, development of retailing and retailing, store location 

selection and in-store organization, individual marketing-relational marketing, 

emergence of concept of customer relationship management, development of marketing 

concept and present marketing Concept. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İşletme biliminin ve işletmelerin ekonomik sisteme katkılarını anlatmak, insanların 

gereksinmelerini, bunlar sonucunda ortaya çıkan talep ve arz kavramını ve işletmeler için 

anlamını açıklamak, pazarlamanın konusu ve ekonomideki rolü, pazarlamanın gelişim 

süreci, pazarlama fonksiyonları, pazarlama planlaması süreci, pazarlama araştırmaları, 

tüketici pazarları, endüstriyel pazarlamaya ilişkin genel bilgiler, 

2.Hafta Pazar analizi, ürün ve ürünle ilgili temel kavramlar, pazarlama karmasında fiyatın yeri ve 

önemi, pazarlama kanallarının önemi ve tanımı. 

3.Hafta Perakendeci ve toptancı kavramları ve işlevleri, tutundurma kavramı ve özellikleri, 

kişisel satış ve satış yönetimi, 

4.Hafta Reklam ve halkla ilişkiler, 

5.Hafta Uluslararası pazarlama ve pazarlamada yeni gelişmeler ve uygulamalar konusunda 



öğrencilere temel bilgiler kazandırmak. 

6.Hafta İşletme ile ilgili temel kavramlar, 

7.Hafta Ekonomik yaşam ve işletmecilik bilgisi, 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta İşletmelerin amaçları ve türleri, işletme yönetimi kavramı, sistem yaklaşımı ve 

durumsallık yaklaşımı, işletmelerin kuruluş araştırmaları ve işletmelerin kuruluşu, 

işletmelerin hukuki yapıları, 

10.Hafta Pazarlama kavramı tanımı ve önemi, 

11.Hafta Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları, pazar türleri ve pazarlama karması elemanları, 

12.Hafta Perakendecilik ve perakendeciliğin gelişimi, 

13.Hafta Mağaza yeri seçimi ve mağaza içi düzenlenmesi, birebir pazarlama-ilişkisel pazarlama, 

14.Hafta Müşteri ilişkileri yönetimi kavramının ortaya çıkışı, 

                                       Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İşletme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  x    

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     



12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

    x 

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    x 

 

Ders İşçi Sağlığı ve güvenliği Kod OISG 263 

Course Occupational Safety and Health Code OISG 263 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması, meslek hastalığı kavramı, meslek hastalığı 

çeşitleri ve nedenleri, meslek hastalığı tanı yöntemleri, meslek hastalıklarından korunma, 

meslek hastalığı istatistikleri, iş hijyeni tanımı, iş hijyeni konusunda iş güvenliği 

uzmanının sorumlulukları, ölçüm ve kontrol yöntemleri konularını ele alınır. 

İngilizce İçerik The concepts of health surveillance and its application, the concept of occupational 

disease, types and causes of occupational diseases, methods of diagnosis of occupational 

diseases, protection from occupational diseases, occupational disease statistics, definition 

of occupational hygiene, responsibilities of occupational safety specialist about 

occupational hygiene, measurement and control methods are discussed 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İş ve işçi sağlığı ile ilgili temel kavramlar 

2.Hafta İş kazaları, temel nedenleri ve sınıflandırılmaları 

3.Hafta Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi 

4.Hafta Sağlık gözetimi kavramı  

5.Hafta Sağlık gözetimi uygulanması 



6.Hafta Meslek hastalığı kavramı 

7.Hafta Meslek hastalığı çeşitleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Meslek hastalığı korunma yöntemleri 

10.Hafta İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan 

etmenleri analiz eder. 

11.Hafta İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan 

etmenleri analiz eder. 

12.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

13.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

14.Hafta Uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Optisyenlik 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Optisyenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 İş güvenliği ekipmanlarını tanır ve kullanımı hakkında bilgi sahibidir.     X 

9 İş güvenliği alanında, genel ahlaki ve mesleki etik değerleri benimsemiştir.     X 

10 İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahiptir.      

11 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve 

yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     



13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Optisyenlik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders Optisyenlikte Mesleki Uygulama II Kod OOPT 252 

Course In Opticianry Professional Practice II 

 

Code OOPT 252 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 6 

İçerik Mesleki uygulama ile ilgili etkinlikler; öğrencinin kurumundaki danışmanları ve mesleki 

uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, 

mesleki uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili 

yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik 

öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.  

İngilizce İçerik Activities related to professional practice; With the counselors of the student's institution 

and with the workplace practitioner. These activities include learning and practicing 

activities for students to gain practical experience by taking part in the activities carried 

out in the field of the students, depending on the work environment of the professional 

practice. 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gözlük camının tanınması 

2.Hafta Gözlük camının tanınması 

3.Hafta Gözlük camının tanınması 

4.Hafta Gözlük camı kesilmesi 

5.Hafta Gözlük camı kesilmesi 

6.Hafta Gözlük camının odaklanması, 

7.Hafta Gözlük camının odaklanması, 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Gözlük camının çerçeveye tutturulması 



10.Hafta Gözlük camının çerçeveye tutturulması 

11.Hafta Lensler çeşitlerinin tanınması 

12.Hafta Lenslerin İşlevleri 

13.Hafta Lens Üretimi ve Aşamaları. 

14.Hafta Lens Odaklama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Optisyenlikte Mesleki Uygulama II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

    x 

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

    x 

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

    x 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

    x 

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

    x 

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

    x 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

    x 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

    x 

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması      



aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

Ders Geometrik Optik II Kod OOPT 254 

Course Geometric Optics II Code OOPT 254 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Işığın doğası, ışığın dalga modeli (dalgaboyu, frekans, elektromagnetik spektrum), ışığın 

tanecik modeli (foton enerjisi), yansıma ve kırılma kanunları, prizmalar ve prizmalarda 

dağınım, tam yansıma, düzlem ve küresel aynalarda yansıma kanunları, küresel kırıcı 

yüzeylerde kırılma, ince mercek bağıntısı, ince mercek sistemleri, kalın mercekler. 

İngilizce İçerik Reflection laws in planar and spherical mirrors, refraction on spherical grinding surfaces, 

thin lens (spherical, spherical, spherical, spherical, and spherical) Fixtures, thin lens 

systems, thick lenses. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İnterferans, koherens, polarizasyon konstrüktif ve derstrüktif interferans, kırınım 

(difraksiyon), saçılım, yansıma, ışınların iletim ve emilimi, aydınlanma ışığının 

özellikleri, laser kaynakları, laser çıkışı, 

2.Hafta Düzlem yüzeyde kırılma ve yansıma, düzlem aynalarla oluşturulan görüntüler, düzlem 

aynada özel durumlar, 

3.Hafta Düzlem yüzeyde kırılma ve yansıma, düzlem aynalarla oluşturulan görüntüler, düzlem 

aynada özel durumlar, 

4.Hafta Küresel aynalar, çukur aynalar (iç bükey), 

5.Hafta Küresel aynalar, çukur aynalar (iç bükey), 



6.Hafta Tümsek (dış bükey) aynalar, 

7.Hafta Tümsek (dış bükey) aynalar, 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Küresel yüzeyde yansıma, küresel aynalarla oluşturulan görüntüler, nokta cismin 

görüntüsü, küresel ayna, odak noktası ve odak uzaklığı 

10.Hafta Küresel yüzeyde yansıma, küresel aynalarla oluşturulan görüntüler, nokta cismin 

görüntüsü, küresel ayna, odak noktası ve odak uzaklığı 

11.Hafta Optik elemanlar ve Optik gereçler 

12.Hafta Optik elemanlar ve Optik gereçler 

13.Hafta Aynalar için grafik yöntemi, kırılma ile oluşan görüntüler, düzlem kırıcı yüzeyler, kırıcı 

optik elemanlar, yansıtıcı optik elemanlar 

14.Hafta Aynalar için grafik yöntemi, kırılma ile oluşan görüntüler, düzlem kırıcı yüzeyler, kırıcı 

optik elemanlar, yansıtıcı optik elemanlar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 Geometrik Optik II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

   x  

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

  x   

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

    x 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

   x  



10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

   x  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    x 

 

Ders Görme Optiği ve Refraksiyon II Kod OOPT 256 

Course Vision Optics and Refraction II 

 

Code OOPT 256 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Akamodosyon, akamodasyon sırasında meydana gelen dioptrik değişiklikler, presbiyopi 

ve diğer akomodasyon bozukluklarının düzeltilmesi, ametropi, ametropi çeşitleri, 

hipermetropi, hipermetropi çeşitleri, miyopi, miyopi çeşitleri, astigmatizma, 

astigmatizma çeşitleri, anizometropi, anizometropi çeşitleri, anizokonia, anizokonia 

çeşitleri, refraksiyon kusurlarının cerrahi yolla düzeltilmesi, refraksiyon kusurlarının 

gözlük ile, kontakt lens ile ve cerrahi yolla düzeltilmesinin karşılaştırılması, az görüş, az 

görenlerin rehabilitasyonu, katarakt, afak. Ametropi Korreksiyonu: Gözlük, kontakt lens, 

kontakt lens prensipleri, intraoküler lens. Refraktif kusurların cerrahi tedavi teknikleri, 

oftalmolojide lazer, laser teknikleri, katarakt cerrahisinde cerrahi teknikler katarakt 

ameliyatının rehabilitasyonu, 

İngilizce İçerik Acromodosis is a surgical procedure in which the dioptric changes during acamodation, 

correction of presbyopia and other accomodation disorders, ametropia, types of 

ametropia, hypermetropia, hypermetropia, myopia, types of myopia, astigmatism, types 

of astigmatism, anisometropia, anisometropia, anisoconia, anisoconia, Correction of 

refraction defects with glasses, contact lens and surgical correction, less vision, less 

vision rehabilitation, cataract, afak. Ametropia Correction: Glasses, contact lens, contact 

lens principles, intraocular lens. Surgical techniques of refractive defects, laser in 

ophthalmology, laser techniques, surgical techniques in cataract surgery rehabilitation of 

cataract surgery, 



Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Akamodosyon, akamodasyon sırasında meydana gelen dioptrik değişiklikler, 

2.Hafta Presbiyopi ve diğer akomodasyon bozukluklarının düzeltilmesi, 

3.Hafta Ametropi, ametropi çeşitleri, hipermetropi, hipermetropi çeşitleri, miyopi, miyopi 

çeşitleri, astigmatizma, astigmatizma çeşitleri, 

4.Hafta Anizometropi, anizometropi çeşitleri 

5.Hafta Anizokonia, anizokonia çeşitleri, 

6.Hafta Refraksiyon kusurlarının cerrahi yolla düzeltilmesi, refraksiyon kusurlarının gözlük ile, 

kontakt lens ile ve cerrahi yolla düzeltilmesinin karşılaştırılması, 

7.Hafta Az görüş, az görenlerin rehabilitasyonu, katarakt, afak. 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Ametropi ve emetropi, 

10.Hafta Ametropi Korreksiyonu 

11.Hafta Gözlük, kontakt lens, kontakt lens prensipleri, intraoküler lens 

12.Hafta Refraktif kusurların cerrahi tedavi teknikleri, 

13.Hafta Oftalmolojide lazer, laser teknikleri, 

14.Hafta Katarakt cerrahisinde cerrahi teknikler, katarakt ameliyatının rehabilitasyonu, 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Görme Optiği ve Refraksiyon II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

   x  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

   x  

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

   x  

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin    x  



kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

    x 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

  x   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

 

Ders Satış  ve Pazarlama Teknikleri Kod OOPT 258 

Course  

Sales and Marketing Techniques 

Code OOPT 258 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Modern Pazarlamanın Gelişimi, Marka Kavramına Giriş. Markanın Yapısı ve Marka 

Türleri, Marka İle İlgili Kavramlar, Marka Kişiliği, Marka İmajı, Marka Tercihi, Marka 

Sadakati, Marka Değeri, Öz-Marka Değeri, Öz Marka Mesajı, Marka İkonları, Marka 

Denkliği, Markalaşma Süreçleri, Marka Yönetimi Kavramı ve Önemi. Marka Yönetimi 

Süreci, Marka Yöneticisi, Marka Yönetiminde Çevresel Koşullar (Pazar Yapısı, Rekabet 

Koşulları, Tüketici Yapısı, Küreselleşme ve Marka İlişkisi, Teknolojik Gelişmeler ve 



Marka Yönetimi, Yeni Pazarlama Anlayışları), Marka Stratejisinin Belirlenmesi (Temel 

Marka Stratejisi, Marka Konumlandırma, Marka-Tüketici Etkileşimi, Rakip Marka 

Analizleri, Marka İçin SWOT Analizi). Örnek Marka Konumlandırmaları, Marka 

Tanıtımı, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka (Reklam-Halkla İlişkiler- Müşteri 

İlişkileri Yönetimi- Sosyal Sorumluluk- Satış Geliştirme- Kişisel Satış- Medya Tabanlı 

Tanıtım Faaliyetleri- Web Tabanlı Tanıtım Faaliyetleri- Diğer Tanıtım Çabaları ve 

Marka Yönetimi). Marka Yönetiminde Araştırma ve Ölçümleme, Marka Yol Haritası 

Oluşturma, Marka Kararlarının Belirlenmesi, Marka Tescilinin Önemi, Markanın İç-Dış 

Pazarda Korunması ve Rekabeti, Tescil Süreçleri(Formlar, Ücretler, Marka Vekilleri, 

Sınıflandırma, Özel Korunan Markalar, Mevzuat, İstatistikler), Marka Tescili Örnek 

Olayları. Optik Sektöründe Markalaşmanın Önemi. Marka Yaratmada İzlenebilecek 

Yollar, Marka Yaratmada Karşılaşılacak Güçlükler ve Çözümleri, Örnek Sektör 

Olaylarının İncelenmesi 

İngilizce İçerik Development of Modern Marketing, Introduction to Brand Concept. Brand Structure and 

Brand Types, Brand Concepts, Brand Personality, Brand Image, Brand Preference, 

Brand Loyalty, Brand Value, Self-Brand Value, Self Brand Message, Brand Icons, Brand 

Equity, Branding Processes, Brand Management Concept and Precaution. (Brand 

Strategy, Brand Positioning, Mark-to-Brand Marketing, Brand Marketing Process, Brand 

Manager, Brand Manager, Environmental Conditions in Brand Management (Market 

Structure, Competition Conditions, Consumer Structure, Globalization and Brand 

Relations, Technological Developments and Brand Management, New Marketing 

Approaches) Consumer Interaction, Competitive Brand Analysis, SWOT Analysis for 

Brand). Example Brand Locations, Brand Promotion, Integrated Marketing 

Communication and Brand (Advertising - Public Relations - Customer Relations 

Management - Social Responsibility - Sales Development - Personal Sales - Media 

Based Promotional Activities - Web Based Promotional Activities - Other Promotion 

Activities and Brand Management). Trademark Protection, Trademark Protection, 

Trademark Protection, Trademark Protection, Trademark Protection, Trademark 

Protection, Trademark Protection, Trademark Protection, Trademark Protection, 

Trademark Law, Trademark Law, Trademark Law, Trademark Law, Trademark 

Decision, Trademark Decision, Proprietary Case Studies. The Importance of Branding in 

the Optical Sector. The Paths to be Followed in Brand Creation, Difficulties and 

Solutions in Brand Creation, Examination of Case Sector Events. 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Modern Pazarlamanın Gelişimi, Marka Kavramına Giriş, 

2.Hafta Marka İle İlgili Kavramlar, Marka Kişiliği, Marka İmajı, Marka Tercihi, Marka Sadakati, 

3.Hafta Marka Değeri, Öz-Marka Değeri, Öz Marka Mesajı, Marka İkonları( Görsel, Ses, 

Dokunsal, Koku, Lezzet), Marka Denkliği, Markalaşma Süreçleri, 



4.Hafta Marka Yönetimi Kavramı ve Önemi, Marka Yönetimi Süreci, Marka Yöneticisi, 

5.Hafta Marka Yönetiminde Çevresel Koşullar (Pazar Yapısı, Rekabet Koşulları, Tüketici 

Yapısı, Küreselleşme ve Marka İlişkisi) 

6.Hafta Marka Yönetiminde Çevresel Koşullar …Teknolojik Gelişmeler ve Marka Yönetimi, 

Yeni Pazarlama Anlayışları) 

7.Hafta Marka Stratejisinin Belirlenmesi (Temel Marka Stratejisi, Marka Konumlandırma, Örnek 

Marka Konumlandırmaları, 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Marka-Tüketici Etkileşimi, Rakip Marka Analizleri, Marka İçin SWOT Analizi, Marka 

Yol Haritası Oluşturma. 

10.Hafta Marka Tanıtımı ve Bilinirliliği, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka (Reklam-

Halkla İlişkiler- Müşteri İlişkileri Yönetimi- Sosyal Sorumluluk…) 

11.Hafta Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka …Satış Geliştirme- Kişisel Satış- Medya 

Tabanlı Tanıtım Faaliyetleri- Web Tabanlı Tanıtım Faaliyetleri- Diğer Tanıtım Çabaları 

ve Marka Yönetimi) 

12.Hafta Marka Yönetiminde Araştırma ve Ölçümleme, Marka Kararlarının Belirlenmesi, Marka 

Tescilinin Önemi, Markanın İç-Dış Pazarda Korunması ve Rekabeti, 

13.Hafta Tescil Süreçleri(Formlar, Ücretler, Marka Vekilleri, Sınıflandırma, Özel Korunan 

Markalar, Mevzuat, İstatistikler), Marka Tescili Örnek Olayları 

14.Hafta Optik Sektöründe Markalaşmanın Önemi, Marka Yaratmada İzlenebilecek Yollar, Marka 

Yaratmada Karşılaşılacak Güçlükler ve Çözümleri, Örnek Sektör Olaylarının 

İncelenmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Satış  ve Pazarlama Teknikleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     



5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

  x   

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    x 

 

Ders Kontakt Lensler Kod OOPT 260 

Course  

Contact Lenses. 

Code OOPT 260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Kontakt lensin tanımı, uygulandığı kornea ile ilişkisi, kontakt lensler için gerekli 

muayeneler ve kontakt lenslerin optik özellik ve prensipleri, kontakt lenslerin kullanım 

amaçları, kontakt lenslerde istenilen aranılan özellikler, kontakt lenslerle gözlüğün 

kıyaslanması, sert kontakt lensler, yumuşak kontakt lensler, hidrojel lensler, silikon 

lensler, hidrid kontakt lensler, disposblkontakt lensler, teropatikkontakt lensler, 

afakikkontakt lensler, pediatrik oftolmolojide kontakt lensler, temizleme solüsyonları, 

durulama solüsyonları içerikleri kullanım alanları, dezenfektanlar, ıslatma solüsyonları, 

lens kapları ve diğer malzemelerin içerikleri, kullanım alanları, kozmetikler ve kontakt 



lenslerle kullanımı, adaptasyon semptomları, kontakt lenslerin toksit-enfeksiyöz-alerjik 

ve diğer komplikasyonları, kontakt lens konusunda uyulması gereken kurallar, kontakt 

lenslerin manüplasyonu. 

İngilizce İçerik Definition of contact lens, relationship with applied cornea, examinations required for 

contact lenses, optical properties and principles of contact lenses, purpose of contact 

lenses, desired characteristics of contact lenses, eye contact comparison with contact 

lenses, hard contact lenses, soft contact lenses, hydrogel lenses, silicone The use of 

disinfectants, wetting solutions, lens containers and other materials content, uses, 

cosmetics and contact lenses, disposable contact lenses, disposable contact lenses, 

disposable contact lenses, disposable contact lenses, terapeutic contact lenses, aphakic 

contact lenses, pediatric oftolmology contact lenses, Adaptation symptoms, toxic-

infectious-allergic and other complications of contact lenses, rules that must be observed 

on contact lenses, manipulation of contact lenses 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kontakt lensin tanımı, uygulandığı kornea ile ilişkisi, 

2.Hafta Kontakt lensler için gerekli muayeneler ve kontakt lenslerin optik özellik ve prensipleri, 

3.Hafta Kontakt lenslerin kullanım amaçları, kontakt lenslerde istenilen aranılan özellikler, 

4.Hafta Kontakt lenslerle gözlüğün kıyaslanması, sert kontakt lensler, yumuşak kontakt lensler, 

5.Hafta Sert kontakt lensler, yumuşak kontakt lensler, 

6.Hafta Hidrojel lensler, silikon lensler, hidrid kontakt lensler, disposblkontakt lensler, 

teropatikkontakt lensler, afakikkontakt lensler, pediatrik oftolmolojide kontakt lensler, 

7.Hafta Hidrojel lensler, silikon lensler, hidrid kontakt lensler, disposblkontakt lensler, 

teropatikkontakt lensler, afakikkontakt lensler, pediatrik oftolmolojide kontakt lensler, 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Temizleme solüsyonları, durulama solüsyonları içerikleri kullanım alanları, 

dezenfektanlar, ıslatma solüsyonları, 

10.Hafta Lens kapları ve diğer malzemelerin içerikleri, kullanım alanları, kozmetikler ve kontakt 

lenslerle kullanımı, 

11.Hafta Adaptasyon semptomları, 

12.Hafta Kontakt lenslerin toksit-enfeksiyöz-alerjik ve diğer komplikasyonları, 



13.Hafta Kontakt lens konusunda uyulması gereken kurallar, 

14.Hafta Kontakt lenslerin manüplasyonu, 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Kontakt Lensler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

   x  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

   x  

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

    x 

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

   x  

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

x     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

 x    

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

  x   

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

     



olmak. 

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    x 

 

Ders Göz Hastalıkları  Kod OOPT 262 

Course Eye diseases Code OOPT 262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Göz hastalıkları, semptomlar, gelişim anomalileri, kapak, gözyaşı sistemi, konjuvtiva, 

kornea, uvea, retina, optik sinir ve orbita hastalıkları, katarakt, glokom, şaşılık, sistemik 

hastalıklar. Göze lokal uygulama ilaçların sistemik emilimi ve görme üzerine etkileri. 

İngilizce İçerik Eye diseases, symptoms, development anomalies, valve, tear system, conjunctiva, 

cornea, uvea, retina, optic nerve and orbital diseases, cataract, glaucoma, strabismus, 

systemic diseases. Systemic absorption of eye-topical topical medications and their 

effects on vision. . 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Göz anatomisi ve fizyolojisi, 

2.Hafta Oftolmolojide muayene yöntemleri ve gözün refraktif durumu, Oftalmik muayene, 

semiyoloji ve Oftalmolojik aciller, 

3.Hafta Göz hastalıklarında hikaye alma ve semptomlar, gelişim onomalileri, kapak, gözyaşı 

sistemi, Kapak ve konjonktiva hastalıkları, konjuktiva ve sklera hastalıkları, 

4.Hafta Lens hastalıkları ve Orbita hastalıkları, 

5.Hafta Kornea hastalıkları, 

6.Hafta Glokom, 

7.Hafta Optik sinir hastalıkları, lens ve göz içi cerrahisi, Vitreus, Retina ve Makula hastalıkları, 

8.Hafta ARA SINAV 



9.Hafta Üvea hastalıkları & Şaşılık 

10.Hafta Diabetes Mellitus 

11.Hafta Kornea anatomisi ve fizyolojisi 

12.Hafta Kontakt lens muayenesi 

13.Hafta Kontakt lens kullanım alanları, Kontakt lens uygulama teknikleri 

14.Hafta Kontakt lens terminolojisi Kontakt lens tipleri, Kontakt lens bakımı, Kontakt lens 

komplikasyonları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Göz Hastalıkları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

    x 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

   x  

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

    x 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

  x   

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

x     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x   

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     



12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

   x  

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

   x  
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O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Sağlıkta İletişim Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Optik terimler, optik aletler ve optisyenlik ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Göz yapısı ve özelliklerinin temel kavramlarını anlama, optik aletlerin 

kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin teknik alt yapısını kavrama, 

konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

  x   

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     



13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, işletme yönetimi, genel 

muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmenin yanında 

kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    x 

 

 

 


