
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 

A.Amaçlar 

Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği Programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik 

ve gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır. Böylece evrensel kalitede yetişecek olan 

öğrencilerin, ülkemizde ve dünyanın hemen her ülkesinde büyümekte olan bu sektörde istihdamını 

kolaylaştıracaktır. Program, öğrencilere Sağlık Kurumları işletebilmek için gerekli olan disiplinler arası bütüncül 

yaklaşım kazandırarak onların mezun olduklarında kaliteli hizmet veren, ekonomik anlamda da başarılı ve kalitede 

rekabet edebilen bir işletmecilik anlayışı ile sağlık kurumlarını işletmelerini sağlayacaktır. 

A.Purpose Of This Programme 

Health Institutions and Management Program has designed to educate the managers health care services needed 

and prepare candidates for applications in both the theoretical and practical field training. Thus, the students who 

will be trained in universal quality, will facilitate the employment in this sector in our country and almost every 

country in the world. Program, giving students a holistic interdisciplinary approach to health institutions that are 

required to operate their quality service when they graduate, will also provide economically successful business 

of health care with a management approach that can compete in quality. 

 

B.Hedefler  

Programın amacı; hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık 

sektörüne kazandırmaktır. İktisat ve işletme bilgisinin yanı sıra sosyo-psikolojik hizmetler de dikkate alınarak 

bütüncül bir yaklaşımla Sağlık kurumları işletmeciliği alanında uzmanlar yetiştirmektir. Ülkede bu alanda önemli 

bir ihtiyaç olan kalitede donanımlı eğitim vermek. Sağlık Kurumları İşletmeciliği konusunda yeterli uygulamalarla 

deneyim kazandırmaktır.  

B. Targets of The Programme  

The aim of the program is to provide candidates that have knowledge of management as well as the knowledge of 

hospital management. Also is to train specialists in the field of economics and business information as well as 

socio- psychological services with a holistic approach into the management of health institutions to provide quality 

education in the country equipped with an important need in this area. In addition  to provide sufficient practice 

to gain experience in the Management of Health Institutions to the students. 

 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar 

ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler.  

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

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

geliştirebilmek. 

3. Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi 

kazandırmak. 

4. Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma sahiptirler. 

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 yazılı 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. Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde çalışabilir. 

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

ve etik değerlere sahip olmak.  

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

konularına yeterli bilince sahip olmak. 

 

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 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

alanında (5. seviye) Ön lisans derecesine sahip olunur.  

F. Kabul Koşulları 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık Meslek 

Liseleri’nden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. Sağlık Meslek Liseleri’nin Sağlık 

Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümlerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir. 20 

kişilik kontenjanın açık kalması durumunda METEB dışından ve YGS-2 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM 

tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.  

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Hastane işletmelerinin diğer işletmelerden farklı özellikleri olması, hastane yönetimini de farklılaştırmakta ve 

dolayısıyla hastane yöneticilerinin niteliklerinin de çerçevesini belirleyip hastanelerin sağlık kurumlan 

işletmeciliği konusunda eğitim görmüş kişilerce yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu gereklilik 

doğrultusunda Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun olanlar; kamu, üniversite ve vakıf 

hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların 

sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında 

ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yılsonunda 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 – (Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Öğretim Programı) 

BİRİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 

2 Yabancı Dil  Kurulu I 8 1 9 12 

3 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 5 

4 Genel İşletme 3 0 3 5 

5 Temel Hukuk 3 0 3 4 

 TOPLAM 20 1 21 30 

BİRİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Türk Dili  4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 12 

3 Temel Ekonomi 3 0 3 4 

4 
Hastane ve Sağlık Kurumları 

Yönetimi I 
2 0 2 6 

5 İlk ve Acil Yardım 2 2 2 4 

 TOPLAM 19 3 20 30 

 

  



İKİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 
Hastane Ve Sağlık Kurumları 

Yönetimi II 
2 0 2 4 

2 Genel Muhasebe 3 0 3 4 

3 Sağlık Kurumlarında İnsan 

Kaynakları Yönetimi 

2 0 2 3 

4 Tıbbi Dokümantasyon  2 0 2 3 

5 Genel Sağlık Bilgisi 2 0 2 2 

6 Sağlık İngilizcesi  1 1 2 3 

7 
Sağlık Kurumlarında Mesleki 

Uygulama I 
2 4 6 4 

8 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2 3 

 Staj/ Bitirme Projesi    4 

 TOPLAM   21 30 

 İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI T U TOPLAM AKTS 

1 Sağlık Mevzuatı 2 0 2 3 

2 Sağlık Kurumlarında Mesleki 

Uygulama II 

2 4 6 5 

3 Tıbbi Etik ve Hasta Hakları 2 0 2 3 

4 Sağlık Kurumlarında Finansal 

Yönetim 

2 0 2 4 

5 Sağlıkta Kalite Ve Akreditasyon 2 0 2 3 

6 Sağlık Sigortacılığı 2 0 2 3 

7 Pazarlama Ve Halkla İlişkiler 2 0 2 3 

8 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 

 Staj/ Bitirme Projesi    4 

 TOPLAM   20 30 

 



L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 71 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 11 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAYISI  

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ  

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

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. 

**:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada 

ikişer ders saati olmak üzere, iki yarıyılda okutulur. 

**: 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 I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Programı hakkında ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve 

uygulayabilme bilgisine sahiptir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, knıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Programı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel katkıda bulunur. 

     

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 yazılı 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 Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında ilgili araç, cihaz ve 

teknikleri kullanabilme patoloğun denetiminde makroskopi ve histoteknoloji ile 

ilgili bütün rutin ve özel işlemleri yürütebilme 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

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

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

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Yabancı Dil Kurulu I Kod  OYLD151 

Course English I Code OYLD151 

Krediler Teori: 8 Uygulama: 1 Kredi: 9 AKTS: 12 

 

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 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak programı 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 Programı 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 yazılı 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 Programı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 



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 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak programı 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 Programı 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 yazılı 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 Program alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

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 verilmiştir. 

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 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Program 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 Program 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 yazılı 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 Program alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Tıbbi Terminoloji Kod OSAG151 

Course Medical Terminology Code OSAG151 

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. 

Ameliyat 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 (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

4.Hafta Sindirim sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

5.Hafta Hareket sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri) 

6.Hafta Sinir sistemi (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri ) 

7.Hafta Psikiyatri terimleri(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

8.Hafta Kardiovasküler sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri ) 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Endokrin sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

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

semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) 

12.Hafta Kan terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) 

13.Hafta Üriner sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 



14.Hafta Genital sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

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 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, 

değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 

x     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, knıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 x    

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel 

katkıda bulunur. 

 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.      

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

düşüncelerini yazılı 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 Sağlık kurumları bünyesindeki ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanabilme    x   

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

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

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

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Genel İşletme Kod  OSKİ151 

Course  Business Administration Code  OSKİ151 

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

İçerik  Öğrencilerin; işletme ana bilim dalıyla ilgili temel bilgilerini edinmeleri ve 

işletmecilikteki uygulamaları analiz edebilmelerini ve bu bilgileri kullanabilecek düzeye 

erişmelerini sağlayabilmektir. 

İngilizce İçerik  This course aims students to be able to analyze the companies’basic information on the 

acquisition and management practices related to the main branches of science and get to 

the level of access to be able to use this information. 

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 ve İşletme Yönetimi 

2.Hafta  İşletmenini amaçları ve Kaynakları, dış çevresi 

3.Hafta  İşletme Çeşitleri 

4.Hafta  İşletmeler arası anlaşmalar bakımından işletme çeşitleri 

5.Hafta  Hukuki Açıdan işletme çeşitleri 

6.Hafta  İşletmenin Kuruluş Çalışmaları 

7.Hafta  İşletme Büyüklüğü 

8.Hafta  Ara Sınav 

9.Hafta  İşletmenin Kuruluş Yeri Seçimi 

10.Hafta  Yönetim ve Liderlik 

11.Hafta  Toplam Kalite Yönetimi 

12.Hafta  İnsan kaynakları, Ar-ge 

13.Hafta  Üretim Sistemleri, planlaması ve denetimi 

14.Hafta  Pazarlama, fiyatlandırma ve tutundurma 

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 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, 

değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 

   x  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, knıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 x    

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     



4 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel 

katkıda bulunur. 

 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.      

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

düşüncelerini yazılı 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 Sağlık kurumları bünyesindeki ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanabilme    x   

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

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

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

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Temel Hukuk Kod OHUK151 

Course Introduction To Law Code OHUK151 

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

İçerik Hukukun ve Türk Hukuk Sisteminin temel özelliklerini incelemek, bu konularda 

öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 

İngilizce İçerik This course covers the basic terms and concepts related to law and Turkish Law 

System 



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 
Hukukun Temel Kavramları 

2.Hafta 
Hukuk Sistemleri 

3.Hafta 
Kamu Hukuku 

4.Hafta 
Hakkın Tanımı Ve Türleri 

5.Hafta 
Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması 

6.Hafta 
Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi 

7.Hafta 
Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta 
Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler 

10.Hafta 
Aile Hukuku Ve Hükümleri 

11.Hafta 
Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler 

12.Hafta 
Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil 

13.Hafta 
Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri 

14.Hafta 
İcra ve İflas İşlemleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Temel Hukuk Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 



1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, sağlık 

alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi 

olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama 

becerisine dönüştürebilirler. 

  x   

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

   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 yazılı 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 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 

çalışabilir. 

   x  

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     



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

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

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Türk Dili  Kod  OTRT152  

Course  Turkish Language Code  OTRT152  

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

İçerik  Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini 

ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yollarıdır.  

İngilizce İçerik  Turkish structure and semantic features, basic works within the community to express 

themselves, are ways to use the language correctly and effectively.  

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  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 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Program 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 Program 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 

yazılı 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 Program alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının 

duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket 

edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Yabancı Dil Kurulu II Kod OYLD152 

Course English II Code OYLD152 

Krediler Teori: 8 Uygulama: 1 Kredi: 9 AKTS: 12 

 

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 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Program 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 Program 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 yazılı 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 Program alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

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 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Program 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 Program 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 yazılı 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 Program alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

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 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Program 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 Program 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 yazılı 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 Program alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İlk ve Acil Yardım Kod OSAG154 

Course First Aid Code OSAG154 

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

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, 4, 12, 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 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, 

değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, knıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel 

katkıda bulunur. 

     

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 yazılı 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 Sağlık kurumları bünyesindeki ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanabilme       

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     



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

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

    x 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Temel Ekonomi Kod OIKT152 

Course Introduction to Economics Code OIKT152 

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

İçerik İktisadi politikaların makro açıdan değerlendirilmesi, ekonominin bir bütün olarak ele 

alınması ve işsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim konularının öğrenciye 

kavratılması. 

İngilizce İçerik Evaluation in terms of macro- economic policy, addressing the economy as a whole, 

unemployment, inflation, teaching students to total production and consumption issues. 

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  İktisadın Tanımı, Amacı, Araçları ve Konuları 

2.Hafta Milli Gelirin Hesaplanması ve Ölçülmesi, Gelir Harcama Akımı, Devletin Rolü, Dış 

Alem 

3.Hafta Nominal ve Reel Milli Gelir, Kişi Başına Gelir ve Uluslararası Karşılaştırmalar 

4.Hafta Arz ve Talep Eğrilerinin Makro Analizde Kullanılması. Klasik Analizin Gelişimi ve 

Varsayımları. Klasik Üretim Fonksiyonu, Emek Arz ve Talebi 

5.Hafta Klasik Analizde Toplam Arz. Klasik Yatırım Tasarruf Dengesi. Miktar Teorisi ve 

Miktar Teorisine Yöneltilen Eleştiriler 

6.Hafta Keynes’in Teorisinin Gelişimi ve Varsayımları. Keynes’gil Teoride Toplam Arz. 

Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonu. 

7.Hafta Yatırım Fonksiyonu, Denge Milli Gelir Düzeyinin Efektif Taleple ve Yatırım Tasarruf 

Eşitliği ile Belirlenmesi. 

8.Hafta Ara Sınav 



9.Hafta Toplam Harcamalardaki Değişmeler ve Çarpan Mekanizması. Fiyat Değişmelerinin 

Denge Toplam Talebine Etkileri. 

10.Hafta Tasarruf Paradoksu. Deflasyonist ve Enflasyonist Açık. 

11.Hafta AS Eğrisinin Eğimi ve AS Eğrisinde Kaymalar. AD Eğrisinin Eğimi ve AD Eğrisinde 

Kaymalar. Keynes’te ve Klasik Sistemde Toplam Arz. 

12.Hafta Toplam Arz ve Toplam Talebe Bağlı Olarak Gelir ve Fiyat Değişmeleri. Klasik, Yeni 

Klasik, Keynes’ci ve yeni Keynes’ci Politikaların Ana Hatları. 

13.Hafta Kamu Kesiminin Ekonomideki Rolü. Kamu Harcamaları ve Vergilerin Denge Gelir 

Düzeyine Etkileri.  

14.Hafta Denk Bütçe Çarpan Teoremi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Temel Ekonomi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, 

değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 

   x  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, knıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 x    

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel 

katkıda bulunur. 

 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.      

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

   X  

1

0 

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

    x 

1

1 

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

1

2 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

1

3 

Sağlık kurumları bünyesindeki ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanabilme    x   

1

4 

Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

1

5 

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

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

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi I Kod OSKİ152 

Course Hospital and Health Organizations 

Management 

Code OSKİ152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 6 

İçerik Bu ders kapsamında, temel yönetim kavramları, sağlık ve sağlığın belirleyicileri ve sağlık 

hizmetleri konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, basic management concepts of health and health determinants and health 

services 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 Sağlık Kurumlarına Giriş 

2.Hafta Yönetsel Düzey ve Beceriler 

3.Hafta Sağlık Kavramı 

4.Hafta Sağlık Kurumunu Etkileyen Etmenler 

5.Hafta Sağlık Hizmetleri 

6.Hafta Sağlık Hizmetleri Düzeyleri 

7.Hafta Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunan Kurumlar 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Tedavi Hizmeti Sunan Kurumlar 

10.Hafta Hastane Organizasyonların Tanımı ve İşlevleri 

11.Hafta Hastanelerin Sınıflandırılması ve Tarihsel Gelişimi 

12.Hafta Hastane Yönetim Kurulunun Kapsamları 

13.Hafta Türkiye’de hastane Yönetim Kurulu 

14.Hafta Tıp Hizmetleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, 

değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 

   x  



2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, knıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 x    

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel 

katkıda bulunur. 

 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.      

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

düşüncelerini yazılı 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 Sağlık kurumları bünyesindeki ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanabilme    x   

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

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

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

     

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Genel Sağlık Bilgisi Kod OSKİ259 

Course General Health Information Code OSKİ259 

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

İçerik Bu ders sağlık hastalık kavramları, sistemler ve hastalıkları, hastalıklardan korunma 

yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya yönelik bilgileri içerir. 

İngilizce İçerik This course health disease concepts, systems and diseases, prevention of disease 

pathways and contains information to provide healthy living habits will be learned. 

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 İnsan vücudu ve genel yapısı,  

2.Hafta Sağlık ve hastalık kavramı 

3.Hafta Hücre ve fonksiyonları, metabolizma,  

4.Hafta Homeostasis, sıvı-elektrolitler 

5.Hafta Organlar ve işlevleri 

6.Hafta Akut, kronik ve bulaşıcı hastalık; etiyoloji, semptom,  

7.Hafta Komplikasyon tanımları 

8.Hafta Ara sınav  

9.Hafta Hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemleri 

10.Hafta Hayati bulgular 

11.Hafta Konjenital anomaliler 

12.Hafta Parazit hastalıkları 

13.Hafta Kan hastalıkları 

14.Hafta Kanser, tedavi ve bakımı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Genel Sağlık Bilgisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, sağlık 

alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi 

olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama 

becerisine dönüştürebilirler. 

   x  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

    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. 

     

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 yazılı 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 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 

çalışabilir. 

    x 

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

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

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

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Genel Muhasebe Kod OSKİ255 

Course Accounting Code OSKİ255 

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

İçerik Öğrencilerin muhasebenin temel kavramlarını ve genel muhasebe uygulamalarını 

öğrenmesini sağlamak, bu dersin amacını oluşturmaktadır. 

İngilizce İçerik Students will learn the basic concepts of accounting and general accounting practices 

constitute in this course. 

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 Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları 

2.Hafta Muhasebenin Temel Kavramları 

3.Hafta Muhasebe Kayıt Yöntemleri 

4.Hafta Hesap Kavramı 

5.Hafta Yevmiye Defteri ve Büyük Defter Kayıtları 



6.Hafta Mizan 

7.Hafta Bilanço Hesaplarının İşleyiş Kuralları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyiş Kuralları  

10.Hafta KDV ve Muhasebeleştirilmesi  

11.Hafta Düzenleyici Hesaplar 

12.Hafta Amortisman 

13.Hafta Envanter İşlemleri 

14.Hafta Envanter Yöntemleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Genel Muhasebe Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

    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. 

çözüm yolları sunma becerisi kazanma 

     

4 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

    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 yazılı 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 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     

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

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile iletişimde 

temel tanım ve kavramları ayırt etmek. 

    X 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi II Kod OSKİ253 

Course Hospital and Health Services 

Management II 

Code OSKİ253 

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

İçerik Öğrencilerin; Günümüz sağlık kuruluşlarının yönetim anlayışını öğrenmesini 

sağlayarak çalıştıkları kurumları etkili ve verimli bir şekilde yönetmesini sağlamak, bu 

dersin amacını oluşturmaktadır. 

İngilizce İçerik Students  will be able to understand today's management approach by providing the 

learning of working effective and efficient management techniques. 

 

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 Hastane Yöneticisi 

2.Hafta Hastane Yönetiminin Sorumlulukları  

3.Hafta Sağlık Kurumlarının Yapısal Tasarımı 

4.Hafta Sağlık Kurumlarının Yapısal Tasarım Yaklaşımları 

5.Hafta Stratejik Yönetim Süreci 

6.Hafta Dış-İç çevre Analizleri 

7.Hafta Kalite Kavramları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Toplam Kalite Yönetimi 

10.Hafta Kullanım Yönetiminin Tanımı, Amaçları ve Süreçleri 

11.Hafta Kullanım İnceleme Yaklaşımları 

12.Hafta Tedavi Planlarının Gelişimi, Tanımı, Geliştirilmesi ve Uygulanması 

13.Hafta Tedavi Planlarının Yararları ve TKY İlişkisi 

14.Hafta Verimlilik Kavramı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, sağlık 

alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi 

olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama 

becerisine dönüştürebilirler. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 x    



3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

    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 yazılı 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 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 

çalışabilir. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

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

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

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Sağlık Kurumlarında Mesleki Uygulama I Kod OSKİ251 

Course Vocational Practise in Health 

Organizations I 

Code OSKİ251 



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

İçerik 
Çalışma hayatında öğrenciye faydalanacağı donanımlar kazandırmak. 

İngilizce İçerik To provide equipment that will benefit students working life. 

 

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 
Ofis uygulamaları ortak özellikleri  

2.Hafta 
MS Word –Grafik, üst bilgi, alt bilgi, sayfa numarası, başvuru ve nesneler eklemek 

3.Hafta 
MS Word –Grafik, üst bilgi, alt bilgi, sayfa numarası, başvuru ve nesneler eklemek 

4.Hafta 
MS Word – Değişiklikleri izle, Denklem oluşturma, Denetim eklemek 

5.Hafta 
MS Word – Değişiklikleri izle, Denklem oluşturma, Denetim eklemek 

6.Hafta  

MS Word – Stiller, İçindekiler tablosu ve kaynakça oluşturma, Adres Mektup 

Birleştirme 

7.Hafta  

MS Word – Stiller, İçindekiler tablosu ve kaynakça oluşturma, Adres Mektup 

Birleştirme 

8.Hafta 
Ara Sınav  

9.Hafta 
MS Power Point- Slaytlarla çalışma, ekleme, düzenleme, çıkarma 

10.Hafta 
MS Power Point- Yazılara Animasyon ekleme 

11.Hafta 
MS Power Point- Sunum Tasarımı hazırlama 

12.Hafta 
MS Power Point-Zamanlama provası, Asıl Slayt, Açıklama ekleme 

13.Hafta 
MS Power Point- Sunum Hazırlama 

14.Hafta 
MS Power Point- Sunum Hazırlama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık Kurumlarında Mesleki Uygulama I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, sağlık 

alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi 

olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama 

becerisine dönüştürebilirler. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 x    

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

    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 yazılı 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 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 

çalışabilir. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

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

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

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Sağlık İngilizcesi Kod OYDL253 

Course Medical English Code OYDL253 

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

İçerik Bu ders kapsamında, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili temel kavramlar ve 

Türkçe karşılıkları, hastane cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve 

anlaşılması, tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

gibi konular ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, basic concepts and Turkish provisions relating to helath care 

management, the hospital equipment to read the english manual and understanding of 

the issues such as turning the pieces in the middle and upper levels using translation 

techniques will be discussed. 

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 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 



4.Hafta Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

5.Hafta Sağlık Kurumlarındaki  cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve 

anlaşılması 

6.Hafta Sağlık Kurumlarındaki cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve 

anlaşılması 

7.Hafta Sağlık Kurumlarındaki 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 İngilizce Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi   

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

     

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. 

çözüm yolları sunma becerisi kazanma 

     

4 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

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. X     

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

düşüncelerini yazılı 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. 

 

 X    

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     

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

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

 

     

15 Hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile iletişimde 

temel tanım ve kavramları ayırt etmek. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Sağlık Mevzuatı Kod OSKİ254 

Course Health Law Code OSKİ254 

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



İçerik Bu ders kapsamında, sağlık ve hastane hizmetlerinin yönetimi ve uygulanmasını içeren 

Türk Sağlık Mevzuatındaki, özellikle hastane ve sağlık kurumlarıyla ilgili yasalar ve 

yönetmelikler incelenmektedir. 

İngilizce İçerik In this course, health and hospital services and the management of the Turkish Health 

Legislation, especially with hospital and health care laws and regulations will be 

examined. 

 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 4, 6, 12 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Hukukun yazılı kaynakları 

2.Hafta Türk Sağlık Mevzuatı ve konu başlıklarına 

göre sınıflandırılması, 

3.Hafta Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 

4.Hafta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

5.Hafta Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 

6.Hafta Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

7.Hafta Sağlık Alanında Meslekler Yetki Ve Sorumlulukları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Özel Hastaneler Kanunu 

10.Hafta Özel Hastaneler Yönetmeliği 

11.Hafta Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği  

12.Hafta  Hasta Hakları Yönetmeliği 

13.Hafta Sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili temel kanunlar 

14.Hafta Sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili temel yönetmelikler 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık Hukuku  - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

     

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 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

     

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. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış 

olmak. 

    X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

 

    X 

9 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

 

    X 

10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek. 

     



 

11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek. 

     

12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

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

 

    X 

13 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     

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

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

    X 

15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kod OISL254 

Course Vocational and Social Security Law Code OISL254 

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

İçerik Bu dersin konusu, ana hatları ile toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kavram, 

kural ve kurumlarıdır. Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak sosyal güvenlik hakkı, 

kapsamı, sosyal güvenlik ilke, kural ve organizasyonu, sosyal sigorta kavramı ve 

çeşitleri, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi ve yürürlükteki yasal düzenlemeler, 

ana esasları ile ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik This course is composed of the main lines of the concept of collective labor law and 

social security law, the rules and institutions. Social security social security rights in 

relation to the law, the scope of social security policies, rules and organization, social 

security concepts and types in the world and history in Turkey and the current 

legislation, will be discussed with the main principles. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 4, 6, 12 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Toplu iş hukukuna giriş ve tarihsel gelişim, sendika özgürlüğü ve hakkı 

2.Hafta İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri 

3.Hafta İşçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri, denetimleri, sona ermesi 

4.Hafta Sendika özgürlüğü ve iş güvencesi, toplu iş sözleşmesinin özellikleri ve yetki 

5.Hafta Toplu iş sözleşmesinin bağıtlanması ve hükümleri 

6.Hafta Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı ve dönem konularının gözden geçirilmesi 

7.Hafta Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi, toplu iş uyuşmazlıkları 

8.Hafta Arasınav  

9.Hafta Arabuluculuk, grev ve lokavt 

10.Hafta Grev, lokavt ve pratik çalışmalar 

11.Hafta Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenlik hukukunun temel ilkeleri 

12.Hafta Kısa vadeli sigorta kolları 

13.Hafta Uzun vadeli sigorta kolları 

14.Hafta Genel sağlık sigortası 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, 

verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları 

    X 



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. 

 

    X 

4 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

     

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. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış 

olmak. 

    X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

 

    X 

9 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

 

    X 

10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek. 

 

     

11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek. 

     

12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

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

 

    X 

13 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     

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

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

    X 



15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

    X 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim Kod OSKİ256 

Course Financial Management in Health 

Organizations 

Code OSKİ256 

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

İçerik Bu ders kapsamında, temel ekonomik kavramlar, firma teorisi, tüketici teorisi ve piyasa 

teorisi konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, basic economic concepts, theory of the firm, market theory and the 

theory of consumer issues will be discussed. 

 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 4, 6, 12 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Finans ve Finansal Yönetime Giriş 

2.Hafta Finansal tablolara Genel Bakış ve Finansal Tablolar Analizi 

3.Hafta Başa Baş Analizi- Finansal ve Faaliyet Kaldıracı  

4.Hafta Nakit Akımlarının Değerlemesi 

5.Hafta İşletme Sermayesi Yönetimi 

6.Hafta Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları  

7.Hafta Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Risk ve Getiri 

10.Hafta Risk ve Getiri 



11.Hafta Sermaye Maliyeti 

12.Hafta Sermaye Yapısı Kararları 

13.Hafta Sermaye Yapısı Kararları 

14.Hafta Borçlanma Kaynakları  

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim   - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

     

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 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

     

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. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış 

olmak. 

    X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

    X 



 

9 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

 

    X 

10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek. 

     

11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek. 

     

12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

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

 

    X 

13 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     

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

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

    X 

15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Kod OSKİ258 

Course Quality and Accreditation in Health Code OSKİ258 

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

İçerik Bu ders kapsamında, merkez değerlendirme süreci, değerlendiricilerin çalışma 

prensipleri, değerlendiricinin başarısını etkiyen unsular gibi konular ele alınacaktır 

İngilizce İçerik In this course, the central evaluation process, the principles of operation of the 

evaluator, issues such as the success of the evaluator effect will be discussed. 

 

Ön Koşul YOK 



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 4, 6, 12 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Merkezi değerlenmenin kurumsallaşma süresi    

2.Hafta Merkezi değerlendirme sürecinde kurumsal yapılanma 

3.Hafta Merkez Değerlendirme Süreci 

4.Hafta Değerlendiricilerin çalışma prensipleri 

5.Hafta Değerlendirme metodolojisi 

6.Hafta Değerlendirme anıları  

7.Hafta Değerlendirme Deneyimleri 

8.Hafta Ara Sınav  

9.Hafta Değerlendirici gözüyle  merkezi değerlendirmeler 

10.Hafta Bir sağlık yöneticisi gözüyle HKS ve değerlendirme 

11.Hafta Bir sağlık yöneticisi gözüyle HKS ve değerlendirme 

12.Hafta Başkanlık yetkilisi gözüyle değerlendirme süreci 

13.Hafta Değerlendiricinin başarısını etkiyen unsular 

14.Hafta Değerlendiricilerin Yenilikleri Takibi 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

     



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 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

     

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. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış 

olmak. 

    X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

 

    X 

9 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

 

    X 

10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek. 

 

     

11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek. 

     

12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

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

 

    X 

13 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     

14 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon dersinin gerektirdiği konularda yeterli 

alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilmek. 

 

    X 



15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları  Kod OSKİ257 

Course Human Resources In Health Organizations Code OSKİ257 

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

İçerik Bu dersin amacı öğrencilere insan kaynakları yönetiminin önemini vurgulamak ve 

temel insan kaynakları yönetim faaliyetlerini açıklamaktır. 

İngilizce İçerik The purpose of this course is to make students emphasize the importance of human 

resource management and explain the basic human resource management activities. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 4, 6, 12 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi - 

2.Hafta Sağlık Kurumlarında iş analizi ve Dizaynı 

3.Hafta Sağlık Kurumlarında İş kaynakları Planı- 

4.Hafta Sağlık Kurumlarında insan Kaynakları ilişkileri- 

5.Hafta Sağlık Kurumlarında Eğitim ve performans geliştirme- 

6.Hafta Sağlık Kurumlarında Performans geliştirme-  

7.Hafta Ara Sınav  

8.Hafta Sağlık Kurumlarında işçi Ücretlerinin Yönetimi- 

9.Hafta Sağlık Kurumlarında İş geliştirme- 

10.Hafta Sağlık Kurumlarında İş güvenliği ve işçi Sağlığı- 

11.Hafta Sağlık Kurumlarında Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması-  

12.Hafta Sağlık Kurumlarında İşçi ve İşveren ilişkileri- 



13.Hafta Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Bilgi Yönetimi- 

14.Hafta Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi - 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

     

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 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

     

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. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış 

olmak. 

    X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

 

    X 

9 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

    X 



 

10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek. 

 

     

11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek. 

     

12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

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

 

    X 

13 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     

14 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon dersinin gerektirdiği konularda yeterli 

alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilmek. 

 

    X 

15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

 

    X 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Pazarlama ve Halkla İlişkiler Kod OSKİ262 

Course Marketing and Public Relations Code OSKİ262 

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

İçerik Bu ders kapsamında, sağlık hizmetleri pazarlaması ile ilgili temel kavramlar, 

pazarlamanın tarihsel gelişimi ve pazarlamanın diğer işletme fonksiyonları açısından 

önemi öğrencilere anlatılacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, basic concepts related to the marketing of health services, the 

importance of the historical development and other business functions of marketing, 

will be explained. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 4, 6, 12 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Pazarlama ile ilgili temel kavramlar ve pazarlamanın tarihsel gelişimi 

2.Hafta Pazarlama çeşitleri 

3.Hafta Pazarlama fonksiyonlarının sınıflandırılması, 

4.Hafta Hizmet pazarlaması 

5.Hafta Hizmetlerin özellikleri ve sağlık hizmetleri pazarlamasının tarihsel gelişimi 

6.Hafta Sağlık hizmetlerinde pazarlamanın önem kazanmasına neden olan faktörler, 

7.Hafta Sağlık hizmetleri pazarlamasında ürün ve ürün (hizmet) politikaları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Sağlık hizmetleri pazarlamasında fiyat ve fiyat politikaları 

10.Hafta Sağlık hizmetleri pazarlamasında dağıtım politikaları 

11.Hafta Kişisel Satış, Doğrudan Pazarlama 

12.Hafta Ürün, Marka Geliştirme, Konumlandırma 

13.Hafta Tutundurma 

14.Hafta Halkla İlişkiler  

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlıkta Hizmetleri Pazarlaması - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

     

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 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

     

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. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış 

olmak. 

    X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

    X 

9 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

    X 

10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek. 

     

11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek. 

     

12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

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

    X 

13 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     

14 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon dersinin gerektirdiği konularda yeterli 

alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilmek. 

    X 

15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kod OISG264 

Course Occupational Health and Safety Code OISG264 

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



İçerik 
Bu ders kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı, risk analizi, 

riskleri önlemede alınan tedbirler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki 

olaylar işlenecektir. 

İngilizce İçerik In this course, the legal regulations on occupational health and safety, risk analysis, the 

measures taken to prevent risk, current events on occupational health and safety will be 

discussed. 

 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 4, 6, 12 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihi gelişimi 

2.Hafta 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihi gelişimi 

3.Hafta 
İş güvenliği kavramı 

4.Hafta 
İş kazalarının tanımı 

5.Hafta 
İş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi1 

6.Hafta 
İş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi2 

7.Hafta 
İş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi1 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta 
İş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi2 

10.Hafta 
İş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması 

11.Hafta 
İş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması 

12.Hafta 
Tehlikeler ve tehlike çeşitleri 

13.Hafta 
Tehlikeler ve tehlike çeşitleri 

14.Hafta 
Kazalar 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

İş Sağlığı ve Güvenliği- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 



Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

     

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 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

     

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. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış 

olmak. 

    X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

    X 

9 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

    X 

10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek. 

     

11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek. 

     

12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

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

    X 

13 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     

14 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon dersinin gerektirdiği konularda yeterli 

alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilmek. 

    X 

15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 



N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Sağlık Sigortacılığı Kod OSKİ260 

Course Health Insurance  Code OSKİ260 

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

İçerik 
Bu ders kapsamında, sağlık sigortacılığı ve geri ödeme istemleri kavramları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, health insurance and reimbursement requests will be discussed. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 4, 6, 12 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler 

2.Hafta Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri 

3.Hafta Sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı 

4.Hafta Sigortacılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri 

5.Hafta Sağlık sigortası türleri  

6.Hafta Özel sigorta ve sosyal sigorta 

7.Hafta Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı 

10.Hafta Zorunlu ve özel sağlık sigortasının sağlık üzerine etkisi 

11.Hafta Dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı 

12.Hafta Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar 

13.Hafta Reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri 

14.Hafta Hizmet maliyeti kullanımı ve sağlık üzerine etkileri 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık Sigortacılığı- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, 

sağlık alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi 

sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında 

uygulama becerisine dönüştürebilirler. 

     

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 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

     

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. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış 

olmak. 

    X 

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

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

    X 

9 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

    X 

10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde 

kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek. 

     

11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilmek. 

     

12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

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

    X 

13 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir. 

     



14 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon dersinin gerektirdiği konularda yeterli 

alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilmek. 

    X 

15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Tıbbi Etik ve ve Hasta Hakları Kod OSKİ264 

Course Medical Ethics and Patient Rights Code OSKİ264 

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

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 
Yaklaşım ve Kuramlar 

9.Hafta 
Ara Sınav 

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 ve Hasta Hakları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Program 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 Programı 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 

yazılı 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 Programı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının 

duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket 

edebilir. 

     

 

Ders Sağlık Kurumlarında Mesleki Uygulama 

II 

Kod OSKİ252 

Course Vocational Practise in Health 

Organizations II 

Code OSKİ252 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 4 Kredi: 4 AKTS: 5 

İçerik 
Çalışma hayatında öğrenciye faydalanacağı donanımlar kazandırmak. 

İngilizce İçerik To provide equipment that will benefit students working life. 

 

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 
MS Excel uygulama programı genel tanıtım 

2.Hafta 
MS Excel uygulama programında basit matematiksel işlemler yapma 

3.Hafta 
MS Excel uygulama programında basit matematiksel işlemler yapma 

4.Hafta MS Excel uygulama programında oluşturduğu çalışma kitabında ileri seviyede 

formüller oluşturur, bu formülleri istediği gibi düzenler. 

5.Hafta MS Excel uygulama programında oluşturduğu çalışma kitabında ileri seviyede 

formüller oluşturur, bu formülleri istediği gibi düzenler. 



6.Hafta MS Excel uygulama programında oluşturduğu çalışma kitabında ileri seviyede 

formüller oluşturur, bu formülleri istediği gibi düzenler. 

7.Hafta Hastane otomasyon sistemlerinin modülleri, fonksiyonları ve başarısını etkileyen 

unsurlar 

8.Hafta 
Ara sınav  

9.Hafta Uygulama yaparak veritabanı, tablo yapısının, veri türleri ve alan özelliklerinin 

incelenmesi 

10.Hafta 
Birincil anahtar ve ilişki türlerinin öğretilmesi 

11.Hafta 
Poliklinik modülü için gerekli tanım tablolarının oluşturulması 

12.Hafta 
Hasta dosyası gibi hasta kabul işlemi için gerekli tabloların oluşturulması 

13.Hafta Protokol ve işlem gibi fatura işlemleri için gerekli tablolarının oluşturulması, Muayene 

ve tanı gibi poliklinik işleri için gerekli tablolarının oluşturulması 

14.Hafta Oluşturulan tablolarda ilişki oluşturulması vb. öğrenilenlerin uygulanması, Mevcut 

tablolarla örnek sorgu oluşturulması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık Kurumlarında Mesleki Uygulama I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, sağlık 

alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi 

olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama 

becerisine dönüştürebilirler. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 x    

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

    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 yazılı 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 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 

çalışabilir. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

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

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

     

 

Ders Tıbbi Dokümantasyon Kod OTDS257 

Course Medical Documantation Code OTDS257 

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

İçerik Bu ders kapsamında, Tıbbi dokümanların tarihçesi, temel kavramlar, önemi, 

mülkiyet ve gizliliği ve sorumlulukları konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  

In this course, the history of medical documents, basic concepts, 



importance, ownership and confidentiality and responsibilities 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 Tıbbi Dokümanların Tarihçesi 

2.Hafta Tıbbi Dokümanların Tarihi Gelişimi 3.Hafta Türkiye’de Tıbbi Dokümantasyona 

İlişkin Gelişmeler 

3.Hafta Gelişimi 3.Hafta Türkiye’de Tıbbi Dokümantasyona İlişkin Gelişmeler 

4.Hafta Tıbbi Dokümanlarla İlgili Temel Kavram ve Tanımlar 

5.Hafta Tıbbi Dokümanların Önemi 

6.Hafta Tıbbi Dokümanlarda Mülkiyet ve Gizlilik 

7.Hafta Tıbbi Dokümanların Mahkemelerde Delil Olarak Kullanılması 

8.Hafta 
Ara sınav  

9.Hafta Tıbbi Dokümanlarda Sorumluluk 

10.Hafta Tıbbi Doküman Çeşitleri ve Kullanımı 

11.Hafta Tıbbi Dokümanlarda Standardizasyon 

12.Hafta Hasta Dosyalarının Kapsamı ve Düzenlenmesi 

13.Hafta Hasta Dosyalarının Güvenliği ve Gizliliğinin Sağlanması 

14.Hafta Sağlık Kayıt Sisteminin Kurulması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık Kurumlarında Mesleki Uygulama I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 



 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Sağlık kurumları işletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, sağlık 

alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi 

olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama 

becerisine dönüştürebilirler. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 x    

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Ekibiyle birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgi ve donanıma 

sahiptirler. 

    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 yazılı 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 Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 

çalışabilir. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

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

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

     

 


