
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI 

A.Amaçlar 

Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, tıp ve 

sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması 

ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir. Bununla birlikte 

sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri 

eğitmektir. 

B.Hedefler  

Programımızın hedefi uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir 

şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma gruplarında 

sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri 

takip edebilecek düzeyde, sağlık sektörüne alanında en iyi şartlarda yetişmiş  ve mesleğinin gerekliliklerini 

tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmektir. 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik kavramlarını anlama, mesleğinde karşılaşılabilecek 

sorunlara yaratıcı bir yaklaşımla etkili çözüm önerileri sunmak. 

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. Kısıtlı bir zaman diliminde soğukkanlı ve hızlı hareket ederek mevcut probleme ellerindeki 

araçlardan hareketle etkin çözümler üretebilme yeteneği kazanmak. 

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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Ön lisans derecesine sahip olunur.  

F. Kabul Koşulları 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

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

meslek liselerinden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. 20 kişilik kontenjanın açık kalması 



durumunda METEB dışından ve YGS-3 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 

öğrenci alınmaktadır.  

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Sekreter” unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli 

birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma 

e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehanelerinde 

çalışabilir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Sağlık Yönetimi”, “Sağlık 

Kurumları İşletmeciliği”, “Sağlık İdaresi” ve “İşletme” lisans programlarına geçiş yapabilirler.  

H. Mezuniyet Koşulları 

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

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

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

sonu sınavları vardır.  

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

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

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

  



K. Ders Planı – (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğretim Programı) 

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OSAG151 Tıbbi Terminoloji  2 0 2 2 5 

OTDS151 Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi 2 0 2 2 5 

OSAG155 Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları 2 0 2 2 4 

 TOPLAM   19 19 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OTDS152 Tıbbi Sekreterlik 2 0 2 2 5 

OSAG154 İlk ve Acil Yardım 2 0 2 2 4 

OTDS154 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2 5 

 TOPLAM    19 19 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTDS251 Tıbbi Sekreterlik Uygulama I 2 4 6 4 5 

OTDS253 Klavye Kullanımı I 1 2 3 2 3 

OTDS255 Yazışma ve Dosyalama Teknikleri  2 0 2 2 3 

OTDS257 Tıbbi Dokümantasyon  2 0 2 2 3 

OTDS259 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler 2 0 2 2 3 

OYDL253 Sağlık İngilizcesi 1 1 2 2 3 

OISL254 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2 2 3 

33 

 
OTDS263 Ofis Program Uygulamaları I 1 1 2 2 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   21 18 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTDS252 Tıbbi Sekreterlik Uygulama II 2 4 6 4 5 

OTDS254 Klavye Kullanımı II 1 2 3 2 4 

OSKİ252 Sağlık Mevzuatı 2 0 2 2 3 

OTDS256 Ofis Yönetimi  2 0 2 2 3 

OTDS258 Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 2 3 

OSKİ260 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 2 0 2 2 3 

OISG264 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 2 

OTDS260 Ofis Program Uygulamaları II 1 1 2 2 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   21 18 30 



L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 63 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAYISI 17 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ 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: 

BİRİNCİ YARIYIL 

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 

 



 

 

  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - Dersi  - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

x     

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

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. 

x     



Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

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

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

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

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

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

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

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

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

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

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

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

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

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

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

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

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

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

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

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

  



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 Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 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 

 

 

 

  



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 Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

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

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

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

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

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

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

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

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

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

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

 

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

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

  



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 Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

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

     

 

 

  



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 Ara Sınav 

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

ameliyat terimleri ) 

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 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Tıbbi Terminoloji  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

    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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

    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. 

     

 

 

  



Ders Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Kod OTDS151 

Course Hospital and Health Care Management Code OTDS151 

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

İçerik Bu ders kapsamında hastane yöneticisi, stratejik yönetim süreçleri, kalite kavramları, 

tedavi planları ve verimlilik konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, the hospital manager, strategic management processes, quality concepts, 

treatment plans and efficiency issues 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 sağlığın belirleyicileri 

2.Hafta Sağlık durumunu etkileyen etmenler 

3.Hafta Sağlık hizmetleri 

4.Hafta Koruyucu sağlık hizmetleri 

5.Hafta Sağlık hizmeti düzeyleri, Koruyucu sağlık hizmeti sunan kurumlar 

6.Hafta Tedavi hizmeti sunan kurumlar 

7.Hafta Sağlık sağlığın belirleyicileri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı 

10.Hafta Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı 

11.Hafta Sağlık bakanlığı merkez örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı 

12.Hafta Hastane organizasyonu 

13.Hafta Hastane yönetim kurulu 

14.Hafta Hastane yönetim kurulunun kapsamı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

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

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    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. 

    X 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

 

  



Ders Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları Kod OSAG155 

Course Medical Ethic and Patient Rights Code OSAG155 

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

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

ele alınacaktır. 

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

that will be discussed. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Meslek Kavramı 

2.Hafta Etik ve Ahlak Kavramı 

3.Hafta Etik Sistemleri 

4.Hafta Ahlak Faktörleri 

5.Hafta Temel Etik Değerler ve İlkeler 

6.Hafta Çalışma ve Meslek Etiği 

7.Hafta Etik ve Bilim Dalları İlişkisi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Yaklaşım ve Kuramlar 

10.Hafta Mesleki Yozlaşma 

11.Hafta Sosyal Sorumluluk Kavramı 

12.Hafta Etik Kod ve Davranış Kodları 

13.Hafta Tıp Etiği İlkeleri 

14.Hafta Örnek Vaka İncelemeleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

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

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

  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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

   x  

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    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. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

 

 

 

 

 

  



Ders Türk Dili  Kod OTRD152 

Course Turkish Language Code OTRD152 

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

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

noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları 

ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

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

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

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

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Türk Dili  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

x     

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

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. 

x     

 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 

 

 

 

 

 

 

  



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 Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 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 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Tıbbi Sekreterlik Kod OTDS152 

Course Medical Secretarial Code OTDS152 

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

İçerik Bu ders kapsamında, büro kavramı, büroların işlevleri, büro türleri, yönetim, yönetimin 

tarihsel gelişimi, yönetimin fonksiyonları, büro yönetimi, bürolarda; planlama, 

örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme, konrol. Bürolarda iş analizi ve iş değerlemesi. 

Büroların ve Büro İşlerinin Organizasyonu. Bürolarda Sistem İyileştirme Teknikleri, İş 

Etüdü, Hareket ve Zaman Ekonomisi, Verimlilik, Etkililik, Etkinlik gibi konular ele 

alınacaktır.  



İngilizce İçerik In this course, the concept of office , office functions , office types , management, 

historical development of management , functions of management, office management , 

office; planning, organizing, directing , coordination, checks . Job analysis and job 

evaluation in the office. Organization of the Office and Clerical . Office of Systems 

Improvement Techniques , Business Studies , Motion and Time Economy, Efficiency , 

Effectiveness, will be dealt with issues such event . 

 

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 Sekreterlik Kavramı 

2.Hafta Sekreterlik Mesleğinin Dünya'da ve Türkiye'de Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

3.Hafta Sekreterlik Türleri ve Organizasyondaki Yeri 

4.Hafta Sekreterin Kişisel Nitelikleri-1 - Dış Görünüş Özellikleri: Kıyafet, Uygun Makyaj, 

Temizlik Düzen, Oturuş ve Ayakta Duruş, Jest ve Mimikler, Zerafet ve Estetik 

5.Hafta Sekreterin Kişisel Nitelikleri-2 Karakter ve Davranış Özellikleri: Güler Yüzlü Olma, 

Sorumluluk Sahibi Olma, Yaratıcı ve Yeniliklere Açık Olma, Etkin Dinleme, İkna 

Edebilme, Sır Saklama 

6.Hafta Sekreterin Kişisel Nitelikleri-3 Karakter ve Davranış Özellikleri: İyimser Olma, 

Empati Kurabilme, Sempatik ve Ağırbaşlı Olma, Sabırlı ve Hoşgörülü Olma, Kendine 

Güven Duyma, Nezaket ve Görgü Kurallarına Uyma. 

7.Hafta Sekreterin Mesleki Özellikleri-1 Türkçe'yi Kusursuz Konuşma ve Yazma, Yabancı Dil 

Bilme, Yazışma Yeteneği'ne Sahip Olma, Temsil Etme Becerisi 

8.Hafta Sekreterin Mesleki Özellikleri-3 İş Hayatına Uyum Sağlama, Planlama Ve Organize 

Etme, Karar Alma, Risk Alma, Güvenilir Olma, Zamanı Etkin Kullanma 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Sekreterin Mesleki Özellikleri-4 İş ve Meslek Etiği, Sekreterin İş Etiği 

11.Hafta Sekreterin Mesleki Özellikleri-4 İş ve Meslek Etiği, Sekreterin İş Etiği 

12.Hafta Sekreterlik Hizmetleri için Gerekli Olan Büro Makina ve Malzemeleri 

13.Hafta Sekreterin Görevleri-1 Etkin İletişim, Kişisel ve Örgütsel İmaj Oluşturma 

14.Hafta Sekreterin Görevleri-2 Büro Hizmetleri, Toplantı Organizasyonu 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Tıbbi Sekreterlik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    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.     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. 

     

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. 

    X 

 

 

  



Ders İlk ve Acil Yardım Kod OSAG154 

Course First Aid Code OSAG154 

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

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

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

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

burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği. 

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

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

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

life support. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 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 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

İlk ve Acil Yardım Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

    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 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

    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. 

     

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. 

     

 

 

  



Ders Hastalıklar Bilgisi  Kod OTDS154 

Course Diseases Information  Code OTDS154 

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

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

yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya yönelik bilgileri içerir. 

İngilizce İçerik In this course, health , disease concepts systems and disease ways of protection from 

disease and contains information to provide healthy living habits. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,4,12 

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, Konjenitalanomaliler 

11.Hafta Parazit hastalıkları 

12.Hafta Kan hastalıkları 

13.Hafta Kanser, tedavi ve bakımı 

14.Hafta Duyu organları ve sinir sistemi hastalıkları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Hastalıklar Bilgisi  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    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. 

     

 

 

 

 

  



Ders Yazışma ve Dosyalama Teknikleri  Kod OTDS255 

Course Correspondence and Filing Techniques Code OTDS255 

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

İçerik Resmi yazı hazırlama kuralları ve resmi yazı türleri, iş yazısı hazırlama kuralları ve iş 

yazıları, özel yazılar ve türleri ile etkin bir dosyalama ve arşivleme sistemi kurmanın 

önemi ve ilkeleri, belge türleri, dosya türleri, dosyalama süreci işlemleri, dosyalama 

türleri, arşivleme süreci işlemleri, arşiv türleri, arşivlerde ayıklama ve imha süreci… 

İngilizce İçerik Official letter preparation rules and formal writing types, business writing, preparation 

rules and business papers , importance and principles of establishing efficient with 

special articles and types of filing and archiving systems , document types, file types, 

filing process transactions, filing types, archiving process transactions, archive types , 

sorting and disposal process in the archives ... 

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 İletişimin Temel Öğeleri 

2.Hafta İletişim Süreci 

3.Hafta İletişim Kanalları 

4.Hafta İletişim Biçimleri, İletişim Araçları 

5.Hafta Yazışma İlke ve Kuralları 
 

 

6.Hafta Yazışma İlke ve Kuralları 

7.Hafta Yazışmalarda İçerik Yönünden Düzenleme 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Yazışmalarda İçerik Yönünden Düzenleme 

10.Hafta Resmi yazı kavramı ve resmi yazılardaki şekli kurallar ile resmi yazı çeşitlerinden 

dilekçe ve rapor 

11.Hafta Resmi yazı kavramı ve resmi yazılardaki şekli kurallar ile resmi yazı çeşitlerinden 

dilekçe ve rapor 

12.Hafta Resmi yazı çeşitlerinden tutanak ve form yazıları ve Resmi yazı çeşitlerinden tutanak 

ve form yazıları 

13.Hafta Resmi yazı çeşitlerinden tutanak ve form yazıları ve Resmi yazı çeşitlerinden tutanak 

ve form yazıları 

14.Hafta Resmi yazı çeşitlerinden tezkere, müzekkere, mazbata ve genelge  ve iş yazısı kavramı 

ve iş yazılardaki şekli kurallar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Yazışma ve Dosyalama Teknikleri  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    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. 

    X 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

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

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek. 

     

 

 

 

  



Ders Tıbbi Dokümantasyon Kod OTDS257 

Course Medical Documentation Code OTDS257 

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

İçerik 

Bu ders kapsamında, sağlık mevzuatları ve protokol kuralları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, health regulations and protocol 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 Tıbbi Dokümanların Tarihçesi 

2.Hafta Tıbbi Dokümanların Tarihi 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, Sağlık Kayıt Sisteminin 

Kurulması 

14.Hafta Hasta Dosyaları Arşivinin Organizasyonu ve Bölümleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Tıbbi Dokümantasyon Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    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. 

   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. 

     

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. 

     

 

  



Ders Klavye Kullanımı I  Kod OTDS253 

Course Fast Writing Techniques I Code OTDS253 

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

İçerik 
Bu ders kapsamında, f klavyeyi üzerinden on parmak yazım teknikleri üzerinde 

durulacaktır. 

İngilizce İçerik This course will focus on the fast writing techniques through Turkish keyboard. 

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 Klavye Bilgisi, Doğru Oturuş ve Temel Sıra Öğretimi 

2.Hafta Temel Sırada İşaret Parmak Tuşlarının Öğretilmesi 

3.Hafta Temel Sırada Orta Parmak Tuşlarının Öğretilmesi 

4.Hafta Yüzük Parmak Tuşlarının Öğretilmesi 

5.Hafta Yüzük Parmak Tuşlarının Öğretilmesi 

6.Hafta Temel Sıra Tuşlarının Pekiştirilmesi Çalışması 

7.Hafta Resmi olmayan notlar, memorandumlar, ilanlar ve özgeçmiş 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Üst Sırada Orta Parmak Tuşlarının Öğretilmesi 

10.Hafta Üst Sırada İşaret Parmak Tuşlarının Öğretilmesi 

11.Hafta Üst Sırada Yüzük Parmak Tuşlarının Öğretilmesi 

12.Hafta Üst Sırada Serçe Parmak Tuşlarının ve Yan Tuşların Öğretilmesi 

13.Hafta Üst Sıra ve Alt Sıra Tuşlarının Pekiştirilmesi Çalışması 

14.Hafta Alt Sırada İşaret Parmak Tuşlarının Öğretilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Klavye Kullanımı I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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. 

  X   

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

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

mesleğe yönlendirebilmek. 

    X 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

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

düşüncelerini 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. 

     

 

 

 

 

  



Ders Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler Kod OTDS259 

Course Public Relations in Health Services Code OTDS259 

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

İçerik 
Bu ders kapsamında, temel Halkla ilişkiler kavramları, sosyal sorumluluk ve sağlık 

kurumlarında Halkla ilişkiler uygulamaları ve örnekler üzerinde durulacaktır. 

İngilizce İçerik I In this course, the basic concepts of public relations , social responsibility and health 

institutions will focus on public relations practices and examples. 

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 Halkla İlişkiler Kavramlarına Giriş,  

2.Hafta Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişim Süreci  

3.Hafta Halkla İlişkiler Modellerine Giriş  

4.Hafta Halkla İlişkiler Model ve Uygulamaları  

5.Hafta Türkiye’de Halkla İlişkiler Uygulamalarının Gelişim Süreçleri ve Örnekler  

6.Hafta Uluslar arası Halkla İlişkiler Organizasyonları, Ajanslar, Örnekler  

7.Hafta Kurum İçi Halkla İlişkiler Tanımı ve Uygulamaları, Misyon Vizyon Strateji Oluşturma  

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Halkla İlişkiler Ajanslarının Yapıları, Türkiye ve Dünyadan Örnekler  

10.Hafta Hedef Kitlenin Belirlenmesi 

11.Hafta Halkla İlişkiler Süreci ve Aşamaları, Örnek Uygulamalar  

12.Hafta Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk 

13.Hafta  Halkla İlişkiler ve İkna Etkili İletişim  

14.Hafta Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

     

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

    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 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

     

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. 

     

 

 

  



Ders Tıbbi Sekreterlik Uygulama I Kod OTDS251 

Course Professional Practice I Code OTDS251 

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

İçerik 
Bilgi sisteminin gelişimi, bilgisayarların hastanede kullanım alanları, hastane 

otomasyon sisteminin kullanımı. 

İngilizce İçerik The development of information systems, computer areas of the hospital , the use of 

hospital automation systems. 

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 Hasta kayıt ve hasta takibi programları  

2.Hafta Hasta kayıt ve hasta takibi programları 

3.Hafta Hasta kayıt ve hasta takibi programları 

4.Hafta Hasta kayıt ve hasta takibi programları 

5.Hafta Laboratuvar sistemleri 

6.Hafta Laboratuvar sistemleri 

7.Hafta Laboratuvar sistemleri 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Laboratuvar sistemleri 

10.Hafta Laboratuvar sistemleri 

11.Hafta Eczane bilgisi 

12.Hafta Eczane bilgisi 

13.Hafta Eczane bilgisi 

14.Hafta Tıbbi görüntüleme sistemi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Tıbbi Sekreterlik Uygulama I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

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

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

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

düşüncelerini 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. 

     

       

 

 

  



Ders Sağlık İngilizcesi Kod OYDL253 

Course Medical English Code OYDL253 

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

İçerik Bu ders kapsamında, anestezi ile ilgili temel kavramlar ve türkçe karşılıkları, anestezi 

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 anesthesia, the 

anesthesia machine 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, 4, 6, 12 

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 Anestezi ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları  

4.Hafta Anestezi ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları  

5.Hafta Anestezi cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması  

6.Hafta Anestezi cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması  

7.Hafta Anestezi  cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması  

8.Hafta ARA SINAV 

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 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık İngilizcesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

    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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

     

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. 

     

 

  



Ders İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  Kod OISL254 

Course  Code OISL254 

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

İçerik 
Bu derste 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 including the management and implementation of the 

Turkish health legislation, especially legislation on hospitals and health institutions and 

regulations are examined. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendi

rme ve 

Puanlama 

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

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

1, 4, 6, 12 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
İş hukuku kavramı, gelişimi ve kaynakları, İş hukukunun temel kavramları 

 

2.Hafta 
İş kanununun uygulama alanı 

 

3.Hafta 
İş sözleşmesi tanımı, unsurları, özellikleri ve türleri, 

 

4.Hafta 
İş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinden doğan borçlar 

 

5.Hafta 
İş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları 

 

6.Hafta Çalışma ve dinlenme süreleri 
 

7.Hafta Sendika ve konfederasyon kavramları, 
 

8.Hafta  Ara Sınav 

9.Hafta Sendika hürriyeti, sendikaların kuruluş ve işleyişi, 
 

10.Hafta Sendikaya üyelik, güvenceler, faaliyetler, gelir ve giderler, faaliyetlerin durdurulması ve sona ermesi 
 

11.Hafta Toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri ve uygulama alanı, sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları, 
 

12.Hafta Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, 
 

13.Hafta Sosyal güvenlikten sağlanan yararlar, sosyal gelirler ve sosyal güvenliğin finansmanı 
 

14.Hafta Sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, yöntemleri ve karşılanan riskler 
 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

    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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

     

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. 

     

 

  



Ders Ofis Program Uygulamaları I Kod OTDS263 

Course Office Programs Applications I Code OTDS263 

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

İçerik 

Bu ders kapsamında, Microsoft Office Word uygulaması anlatılır. 

İngilizce İçerik This course discusses the Microsoft Office Word application. 

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 Klavye Kısayolları, Yeni belge Açma 

2.Hafta Durum Çubuğu, Dosya, Giriş Menüleri 

3.Hafta Ekle, Tasarım Menüleri 

4.Hafta Sayfa Düzeni, Başvurular Menüleri 

5.Hafta Uygulamalar 

6.Hafta Uygulamalar 

7.Hafta Uygulamalar 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Uygulamalar 

10.Hafta Postalar, Gözden Geçir Menüleri 

11.Hafta Görünüm, Tasarım, Düzen Menüleri 

12.Hafta Uygulamalar 

13.Hafta Uygulamalar 

14.Hafta Uygulamalar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Ofis Program Uygulamaları I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

    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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

     

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. 

     

 

 

 

 

 

  



Ders Ofis Yönetimi Kod OTDS256 

Course Office Management Code OTDS256 

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

İçerik Bu derste, büro kavramı, büroların işlevleri, büro türleri, yönetim, yönetimin tarihsel 

gelişimi, yönetimin fonksiyonları, büro yönetimi, bürolarda; planlama, örgütleme, 

yöneltme, eşgüdümleme, kontrol. Bürolarda iş analizi ve iş değerlemesi. Büroların ve 

Büro İşlerinin Organizasyonu. Bürolarda Sistem İyileştirme Teknikleri, İş Etüdü, 

Hareket ve Zaman Ekonomisi, Verimlilik, Etkililik, Etkinlik. Büro Otomasyonu 

Sistemleri, Bilgi yönetimi ve güvenliği. Bürolarda Toplam Kalite Yönetimi, Bürolarda 

Performans Değerleme konuları işlenecektir. 

İngilizce İçerik In this course, the concept of office , office functions , office types , management, 

historical development of management, functions of management ,office management , 

office ; planning, organizing, directing , coordination, control . Job analysis and job 

evaluation in the office. Organization of the Office and Clerical . Office of Systems 

Improvement Techniques , Business Studies , Motion and Time Economy, Efficiency , 

Effectiveness , Efficiency . Office Automation Systems, Information management and 

security. Total Quality Management in Office , Office of Performance Evaluation topics 

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 Büro kavramı, büroların işlev ve fonksiyonları 

2.Hafta Büroların sınıflandırılması, klasik ve çağdaş bürolar 

3.Hafta Büro çalışanları, büro yönetimi ile işletme yönetimi arasındaki farklar 

4.Hafta Yönetim kavramı, yönetimin kaynakları, yönetsel düzeyler ve beceriler 

5.Hafta Yönetimin fonksiyonları, planlama, bürolarda planlama 

6.Hafta Örgütleme, yöneltme ve denetim 

7.Hafta Bürolarda iş analizi ve iş değerleme 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Bürolarda verimlilik, etkinlik, etkililik yönetimi. 

10.Hafta Büro organizasyonu ve sistem iyileştirme teknikleri, iş etüdü; metod etüdü, iş ölçümü 

11.Hafta Bilgi sistemleri ve büro otomasyonu 

12.Hafta Bürolarda toplam kalite yönetimi 

13.Hafta Bürolarda Performans Değerleme 

14.Hafta  Büroların ergonomik açıdan şekillendirilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Ofis Yönetimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    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.     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. 

     

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. 

    X 

 

 

 

  



Ders Tıbbi Sekreterlik Uygulama II Kod OTDS252 

Course Professional Practice II Code OTDS252 

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

İçerik 
Bilgi sisteminin gelişimi, bilgisayarların hastanede kullanım alanları, hastane 

otomasyon sisteminin kullanımı. 

İngilizce İçerik The development of information systems, computer areas of the hospital , the use of 

hospital automation systems. 

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 Hasta kayıt ve hasta takibi programları  

2.Hafta Hasta kayıt ve hasta takibi programları 

3.Hafta Hasta kayıt ve hasta takibi programları 

4.Hafta Laboratuvar sistemleri  

5.Hafta Laboratuvar sistemleri 

6.Hafta Laboratuvar sistemleri 

7.Hafta Laboratuvar sistemleri 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Laboratuvar sistemleri 

10.Hafta Eczane bilgisi 

11.Hafta Eczane bilgisi 

12.Hafta Eczane bilgisi 

13.Hafta  Eczane bilgisi 

14.Hafta Tıbbi görüntüleme sistemi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Tıbbi Sekreterlik Uygulama II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

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

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

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

düşüncelerini 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. 

     

 

  



Ders Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

Kod OTDS258 

Course Human Resources Management in Health 

Care 

Code OTDS258 

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

İçerik Bu ders kapsamında, örgütlerin yönetilmesinde insan kaynaklarının önemine vurgu 

yapılacaktır. İşgören tedariki ve daha sonraki aşamalarda işgöreni geliştirme konularının 

detayları, öğrencilere kavratılacaktır. Öğrencinin hem işgören hem de yönetici olduğu 

durumlarda, örgütlerle nasıl bir ilişki kurması gerektiği anlatılacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, emphasis will be given to the importance of human resources in the 

management of the organization. Employee supply and in the later stages of development 

issues requester details , will be taught to students. In cases where students manage both 

employee will be explained how the need to establish a relationship with the 

organization. 

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 Kaynakları Yönetimine Giriş; Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler 

2.Hafta İş Analizi ve İş Dizaynı 

3.Hafta İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Tedariki 

4.Hafta Eğitim ve Geliştirme 

5.Hafta Performans Değerlendirme 

6.Hafta Kariyer Geliştirme 

7.Hafta İş Değerleme 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Ücret Yönetimi 

10.Hafta İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi 

11.Hafta İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı  

12.Hafta İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutu  

13.Hafta Sendikal İlişkiler 

14.Hafta Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Değişimin Yönetilmesi. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

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

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

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

düşüncelerini 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. 

     

 

 

  



Ders Klavye Kullanımı II  Kod OTDS254 

Course Fast Writing Techniques II Code OTDS254 

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

İçerik 
Bu ders kapsamında, f klavyeyi üzerinden on parmak yazım teknikleri üzerinde 

durulacaktır. 

İngilizce İçerik This course will focus on the fast writing techniques through Turkish keyboard. 

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 Klavyenin gözden geçirilmesi alfabe ve yüksek sürat cümle çalışmaları 

2.Hafta Yanlış türleri değerlendirmesi ve hız hesaplama 

3.Hafta Kelime işlem prpgramını tanıma ve sayfa ayarları 

4.Hafta Paragraf ve satır aralıkları ayarlama 

5.Hafta Rakam, işaret ve sembollerin yazılması 

6.Hafta Rakam, işaret ve sembollerin yazılması 

7.Hafta Rakam, işaret ve sembollerin yazılması 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Metin çalışmaları 

10.Hafta Klavyenin alfabe kısmının tamamını ilgilendiren alıştırmalar 

11.Hafta Müddetli sürat arttırma ve hatasız yazı çalışmaları 

12.Hafta Müddetli sürat arttırma ve hatasız yazı çalışmaları 

13.Hafta Düz  yazı çalışmaları 

14.Hafta Metinde yanlışları bulma yazıları değerlendirme ve bununla ilgili uygulamaların 

yapılması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Klavye Kullanımı II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir 

biçimde hakim olabilir. 

    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. 

  X   

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim teknolojileri 

başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanacak 

bilgi ve beceriye sahip olma. 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

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

mesleğe yönlendirebilmek. 

    X 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

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

düşüncelerini 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. 

     

 

 

 

  



Ders Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Kod OSKİ260 

Course Quality and Accreditation in Health Code OSKİ260 

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, the evaluator effect Unsui issues such as the success 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 SINAV 

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 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

     

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. 

    X 

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

     

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. 

     

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. 

    X 

 

 

  



Ders İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kod OISG264 

Course Worker Health and Occupational Safety Code OISG264 

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

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

çeşitleri ve nedenleri, meslek hastalığı tanı yöntemleri, meslek hastalıklarından 

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

güvenliği uzmanının sorumlulukları, ölçüm ve kontrol yöntemleri konularını ele alınır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İş ve işçi sağlığı ile ilgili temel kavramlar 

2.Hafta İş kazaları, temel nedenleri ve sınıflandırılmaları 

3.Hafta Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi 

4.Hafta Sağlık gözetimi kavramı  

5.Hafta Sağlık gözetimi uygulanması 

6.Hafta Meslek hastalığı kavramı 

7.Hafta Meslek hastalığı çeşitleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Meslek hastalığı korunma yöntemleri 

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

etmenleri analiz eder. 

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

etmenleri analiz eder. 

12.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

13.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

14.Hafta Uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



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

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Ameliyathane 

Hizmetleri 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 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi 

ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini 

ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

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

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

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

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

10 İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahiptir. 

 

     

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

ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

 

  



Ders Sağlık Mevzuatı Kod OSKİ252 

Course Health Legislation Code OSKİ252 

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

İçerik 
Bu derste 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 including the management and 

implementation of the Turkish health legislation, especially legislation on hospitals and 

health institutions and regulations are 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 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Sağlık Mevzuatı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

    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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

     

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. 

     

 

 

  



Ders Ofis Program Uygulamaları II Kod OTDS260 

Course Office Programs Applications II Code OTDS260 

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

İçerik 

Bu ders kapsamında Microsoft Office Excel programı anlatılır. 

İngilizce İçerik In this course discusses Microsoft Office Excel program. 

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 Dosya, Giriş ve Ekle Menüleri 

2.Hafta Dosya, Giriş ve Ekle Menüleri 

3.Hafta Sayfa Düzeni ve Formüller 

4.Hafta Formüller ve Uygulamalar 

5.Hafta Formüller ve Uygulamalar 

6.Hafta Formüller ve Uygulamalar 

7.Hafta Formüller ve Uygulamalar 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Formüller ve Uygulamalar 

10.Hafta Veri, Gözden Geçir ve Görünüm Menüleri 

11.Hafta Veri, Gözden Geçir ve Görünüm Menüleri 

12.Hafta Uygulamalar 

13.Hafta Uygulamalar 

14.Hafta Uygulamalar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Ofis Program Uygulamaları II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanında kullanılan mesleki kavramlara, kuramlara ve uygulamalara 

etkin bir biçimde hakim olabilir. 

    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 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

    X 

4 Bu ders ile ilgili kavramlarını anlama, analitik düşünme, bilişim 

teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve 

teknolojilerini kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma. 

     

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. 

     

 

 

 

 

 


