
TIBBİ SEKRETERLİK VE DOKÜMANTASYON 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 

 

 DOK 101 TIBBİ DOKÜMANTASYON I 

Dokümantasyon, tıbbi dokümantasyon, sekreter ve tıbbi sekreter kavramları. Tıbbi 

dokümantasyonun tarihçesi. Sağlık kayıtları ve kayıtların özellikleri. Sağlık Bakanlığına Bağlı 

Hastanelerde Kullanılan Formların İncelenmesi ve Karşılaştırılması. Hasta Dosyalarının 

Önemi. Veri kalitesi/ Kalitesizliği. Veri kalitesizliğinin önlenmesi. Tibbi dokümanlarda 

sorumluluk. Tıbbi sekreterin bilmesi gereken terimler. Tibbi sekreterin hak ve sorumlulukları. 

Hasta hakları 

DOK 105 HALKLA İLİŞKİLER  

Halkla ilişkiler kavramı. Halkla ilişkilerin tarihçesi.  Halkla ilişkilerin kuruma sağladığı 

faydalar. Hedef kitle, Örgüt kavramı ve örgüt imajı. Halkla ilişkiler uygulamasında 

başvurulan araçlar. Reklam ve propaganda kavramları ve kuruma sağladığı faydalar. İletişim 

kavramı. İletişimin işlevleri ve süreci. Halkla ilişkilerde sosyal sorumluluk. Halkla ilişkilerde 

kriz yönetimi 

DOK 129 ON PARMAK YAZIM TEKNİKLERİ  

On parmak düzeyinde klavye kullanımı. Yazı yazma alıştırmaları 

DOK 113 TIBBİ TERMİNOLOJİ 

Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler ve terimlerin telaffuzları. vücuttaki sistemlere ait 

anatomik terimler. sistem hastalıklarının semptomatik terimleri. sistem hastalıklarının tanısal 

terimleri. sistem hastalıklarının ameliyatlarına ilişkin terimleri. 

DOK 115 ANATOMİ 

 Anatomi genel bilgiler. hareket  sistemi. Hareket sistemi .Solunum sistemi. Dolaşım sistemi.  

Sindirim sistemi . Üriner ve üreme sistemi. Endokrin sistemi . Sinir sistemleri ve duyu 

organları. 

DOK 131 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 

Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri),bilgisayar donanımı (anakart, 

işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket 

sürücü, klavye, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, tarayıcı, çizici), Yazılım (yazılım 

türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri), İşletim sistemi 

yazılımları (DOS işletim sistemi uygulamaları, Windows XP işletim sistemi. 

İNG 185 YABANCI DİL I 

İsimler ve meslekler, ilişkiler, yönler ve ulaşım, kişiler, olaylar ve saatler, elbiseler, ev ve iş 

hakkında İngilizce okuma/dinleme/konuşma ve yazma alıştırmaları 

AİT 191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 

 

 Temel kavramlar, 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, I. Dünya Savaşı ve 

Kurtuluş Savaşı,  



Mondros Ateşkes’inden 19 Mayıs 1919’a Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar. Mustafa 

Kemal’in Samsun’a Çıkışı. Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi. TBMM’nin 

kuruluşu ve milli mücadele süreci. Lozan anlaşması 

TDİ 195 TÜRK DİLİ I 

 Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin 

Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi 

gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm 

Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern 

Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu 

Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük 

ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece 

yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından 

kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri 

bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, 

fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, 

kelimenin anlam çerçevesi. 

 

 

DOK 119 FONETİK-DİKSİYON 

Diksiyon Sanatı hakkında bilgi verme… Kaynakça kitap ve yazılı metinlerin önerilmesi… 

Diksiyon dersinin içeriği ve önemi hakkı öğrenciye bilgi verilmesi. Dil ve Diksiyon başlığı 

altında; Dilin tanımı.Diksiyonun tanım. Diksiyonun amacı. Konuşmanın tanımı Üslup 

çeşitleri; Üslup çeşitleri hakkında örnekleme yöntemiyle sınıf içi tartışma ve 

yorumlama.Fonetiğin tanımı. Ses nedir? Sesin ortaya çıkışı. Ses yolu. Ses kirişleri. Sesin 

nitelikleri. Diksiyon açısından ses başlığı altında ünlüler ve ünsüzler.  

DOK 121 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 

Psikolojinin tanımı. Psikolojide temel yaklaşımlar. Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi. 

Bilişsel Psikoloji ve öğrenme. Algı ve algılamanın duyumsal temelleri. Algılamada 

öğrenmenin rolü. Güdülenme, Sosyal Biliş, Kişilik Kavramları. Stres ve Çatışma, Anormal 

Davranışlar 

DOK 123 TOPLUM SAĞLIĞI 

Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, halk sağlığı hizmetlerinin felsefesi, her yaş grubundan 

bireylerin sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavisi ve rehabilitasyonunda sağlık 

hizmetlerini, sağlık eğitimi, sağlığın geliştirilmesi, kültürel farklılıklar ve toplum temelli 

sağlık hizmetleri konularını içerir. 

DOK 125 SAĞLIK MEVZUATI 

 Dünyada ve ülkemizde sağlık ve sağlık yönetimi ile ilgili temel yasal düzenlemeler ve 

bunların gerekçeleri, sağlık hukuku alanında yapılan düzenlemeler, sağlık personelinin yasal 

ve etik sorumlulukları, Türkiye’de sağlık hizmetleri örgütlenmesi 

DOK 109 HALK OYUNLARI I 



 Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, 

Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği 

türleri, yöresel halk müziği örnekleri 

DOK 127 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

Beden eğitimi ve spor, Spor türleri, Yaşam boyu spor, Tenis ve beslenme, voleybol, masa 

tenisi, rekreasyon, basketbol, badminton, hentbol, doping.  

DOK 114 TIBBİ DOKÜMANTASYON II 

Tıp sekreterlerinin bilmesi gereken terimler, tıp sekreterlerinin hak ve sorumlulukları, 

sekreterlik andı, Hastalıkların Uluslar arası Sınıflandırılması Hakkında Genel Bilgiler,tıp 

sekreterlerinin özellikleri, hasta dosyalarının sınıflandırılması ve numaralandırılması, tıbbi 

arşivler 

DOK 116 BİOİSTATİSTİK 

 Sağlık hizmetlerinde biyoistatistiğin kullanılması, verilerin sınıflandırılması, frekans, merkezi 

eğilim ölçüleri, tablo ve grafik yapım yöntemleri, teorik dağılımlar, veri toplama ilkeleri, 

parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri, regresyon ve korelasyon 

DOK 118 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I 

MS Ofis programlarının genel yapısı ve tanıtımı, Excel’e giriş, çalışma sayfası ve verilerle 

ilgili işlemler, otomatik hesaplama işlevleri, Biçimlendirme işlemleri, hücreye formül girişi, 

“mutlak” ve “göreceli” hücre adreslerinin kullanımı, “Eğer” ve “Ara” işlevlerinin 

kullanılması. Koşullu biçimlendirme, verileri sıralama, süzme, Tablo biçimlendirme, sayfa 

yapısı özelliklerini ayarlama, Grafik hazırlama Access programına giriş, temel kavramlar, 

Excel’de hazırlanmış veri tabanını Access’e aktarma, sorgu hazırlama 

DOK 120 HALK SAĞLIĞI VE TIBBİ DEONTOLOJİ 

Halk sağlığına giriş, sağlığı etkileyen etmenler, sağlık hizmetleri ve örgütlenmesi, sağlık 

yönetimi, sağlık deney ölçütleri, sağlığın korunması, çevre ve insan ilişkisi, nufüs sorunları, iş 

sağlığı ve güvenliği, ergonomi, sağlıkta ekip çalışması ve toplumu tanıma 

İNG 186 YABANCI DİL II 

 Etkinlikler, hava ve devam eden olaylar, yiyecek, geçmiş olaylar, görünüm ve sağlık, 

yetenekler ve ricalar, geçmiş,şu anki ve gelecek planları hakkında İngilizce okuma/ 

yazma/dinleme/konuşma alıştırmaları. 

 

 

AİT 192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

Türk İnkılabı; siyasi, hukuki, sosyal, kültürel, eğitim öğretim alanlarındaki inkılaplar. Çok 

partili sisteme geçiş, ekonomik alanda gelişmeler, Türk dış politikası, II. Dünya Savaşı ve 

Türkiye, Atatürk ilkeleri 

TDİ 196 TÜRK DİLİ II 



 Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, 

dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, 

deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu 

ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri 

DOK 124 PROTOKOL BİLGİSİ 

Protokol’ün tarihsel gelişimi, anlam ve önemi, protokol türleri, makam protokolü, taşıt 

protokolü, toplantı protokolü, yönetsel davranış protokolü, iş görüşmesi protokolü, sekreterlik 

protokolü, davet ve ziyafet protokolü, ziyaret protokolü, kıyafet protokolü, konuşma 

protokolü. 

DOK 126 MALİYET MUHASEBESİ 

Maliyet Muhasebesinin Tanımı, maliyet hesapları, 7/A Seçeneği Maliyet Hesapları, 7/B 

Seçeneği Maliyet Hesapları, Malzeme Değerleme Yöntemi, Ortalama Maliyet Yöntemi, FİFO 

Yöntemi, LİFO Yöntemi, Giderlerin 1., 2. Ve 3. Dağılımı, ilk madde ve malzeme,satışların 

maliyet tablosu 

 

DOK 128 HALK OYUNLARI II 

 Bar yapısına uygun ısınma hareketlerinin uygulanması. Erzurum yöresinden Başbar, Dello, 

Uzundere, İkincibar, Sekme, Koçeri, Sallama, Ördek, Ahşahtan gelirem, Çiftbeyaz Güvercin, 

Tersine ve Kavak. Verilen repertuar ile örnek sahne uygulaması. 

DOK 130 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR II 

Beden eğitimi ve spor, Spor türleri, Yaşam boyu spor, Tenis ve beslenme, voleybol, masa 

tenisi, rekreasyon, basketbol, badminton, hentbol, olimpiyat oyunları. 

DOK 132 GÜZEL SANATLAR I 

Müziği kültürün bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek, Çağdaş gelişmelere paralel 

olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek. Avrupa 

Müziği ve Türk Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve 

Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmek. 

DOK 207 TIBBİ DOKÜMANTASYON III 

Tıbbi sekereterin polikliniklerde, ameliyathanelerde, kayıt birimlerindeki görevleri, arşiv 

belgelerinde bulunan bilgiler, tıbbi dokümanların yasal durumu, tıbbi dokümantasyon 

bölümünün özellikleri, hastane orgasnizasyonları, organizasyon şeması, hasta dosyasının 

tekrar istenme nedenleri 

DOK 209 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (HBYS), Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Modül Kavramı, 

HBYS 'de Ağ Yapısı, HBYS Standartları, HBYS Mevzuatı, HBYS 'de Karşılaşılabilecek 

Problemler, (hasta dosyaları, e hasta dosyaları, klinik karar destek sistemi, laboratuar bilgi 

destek sistemi, hasta izleme sistemi, tele tıp, vaka bileşimi sistemleri, akıllı kart uygulamaları, 

klinik kılavuz ve bakım haritaları) Türkiye’de sağlık bilgi sistemi. 



DOK 215 HASTALIKLAR BİLGİSİ I 

Hastalıklar ve terminolojisi hakkında genel bilgi,sağlık ve hastalığın 

tanımlanması,gastrointestinal sistem hastalıkları,kardiyovaskuler sistem hastalıkları,üriner 

sistem hastalıkları,hematolojik hastalıklar,genital sistem hastalıkları 

DOK 217 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I 

Büro yönetim kavramları, yönetim, yönetimin tarihçesi, resmi yazışma kuralları mevzuatı, 

personel değerleme koşulları, iletişim kavramı ve işlevleri, yazışma çeşitleri, resmi yazışma 

kuralları, resmi yazıların türleri. 

DOK 219 FARMAKOLOJİ 

Farmakolojinin tanıtımı ve yaşlı bakımındaki işlevsel rolü, homestaz bilgileri, hastalık halinin 

tanımı, progresif ve non-progresif hastalıkların genel özellikleri. İlaç kavramının tanımı, 

tedavi ve ilaçla tedavi tipleri,  İlaç kullanımına bağlı yan etkiler ve toksik etki tipleri, yalın ve 

özel toksik etkiler, beklenmeyen (adverse) etkiler, idiyosenkrazi, allerji, karsinojenez, 

teratojenez, mutajenez, gebelikte güvenli ilaç kullanımı. Sınıflandırmalı olarak ilaç etkisini 

değiştiren faktörler: Farmasötik faktörler  fizyopatolojik faktörler ,plasebo etkiler, hastanın 

uyuncu, ilaç bağımlılığı ve suistimali. Kardivasküler sistem ilaçları, sinir sistemi ilaçları, 

sindirim sistemi ilaçları, solunum sistemi ilaçları, boşaltım ve üreme sistemi ilaçları, otakoid 

farmakolojisi 

DOK 223 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 

Davranış ve ihtiyaç kavramları, ihtiyaçların tatmini, Davranış Düzlemi, Statü ve Rol 

Davranışları, Güdü, Alışkanlık ve Refleks Kavramı, Kişilik Kavramı, Kişilik Teorileri ve 

Türleri, Bilinçaltı Kişilik Özellikleri, Kompleksler, kompleks türleri, kültür ve aile kavramı, 

stres yönetimi, örgütsel stres yönetimi, psikolojik taciz 

 

DOK 225 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve amacı, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatı, İş yerinde sağlığı etkileyen fiziksel faktörler, İş yerinde sağlığı etkileyen 

kimyasal ve biyolojik faktörler, İş kazası ve nedenleri, genel sağlık kavramı ve ilk yardım, 

meslek hastalıklarının tanımı, sınıflaması, A ve B grubu meslek hastalıkları, C, D, E grubu 

meslek hastalıkları, Tehlikeli davranışlar ve durumlar ve yangınla mücadele yöntemleri 

DOK 227 ARAŞTIRMA VE YAYIN İLKELERİ I 

Bilim ve bilimsel bilgi, Bilimsel araştırmanın amaç ve çeşitleri , Araştırma Yöntemleri, Veri 

çeşitleri ve veri toplama yöntemleri , Verilerin düzenlenmesi ve analizi, Rapor metnindeki 

bölümler, Kaynak ve dipnot gösterme, tablolar, şekiller, grafikler , Etkili yazma ve yazım 

kuralları . 

DOK 229 GÜZEL SANATLAR II 

GTSM nin kökleri ve tarihsel gelişimi, Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemi, Makam ve Seyir, 

Dörtlü ve Beşliler, Tam ve yarım kalışlar, Formlar, Çalgılar, Besteciler ve İcracılar. Basit ve 

kolay ezgilerden başlamak üzere halk türkülerini makamlarla ilişkilendirerek sözlü ve sözsüz 

olarak seslendirme. Çeşitli yörelerden türkü örnekleri, Halk Türkülerinin doğru icra 



edilmesini destekleyici otantik ve karakteristik ezgi örnekleri dinleme, Halk Müziğinde 

yaygın olarak kullanılan Hüseyni ve Uşşak makamları başta olmak üzere makamlar. 

DOK 231 UĞRAŞ TERAPİSİ 

 Meşguliyet terapisinde temel prensipler ve planlama. Malzemelerin tanıtımı. Sırlı karo ve 

tabakların üzerine desen çalışması.Çanak tabak yapımı ve plaka yöntemi ile çeşitli 

objelerlerin yapımı. Çeşitli ahşap objeler ve ahşap boyama teknikleri. Plastik akrilik boyalar 

ve uygulama. Sinema, tiyatro, konser ve müze ziyaretleri gibi kültür aktiviteleri. Resim, şiir, 

roman ve heykel gibi güzel sanatlarla ilgili aktiviteler. Ev bitkisi yetiştirme ve bakımı. Ev 

hayvanı besleme ve bakımı. Nörogelişimsel tedavi yöntemleri. Meşguliyet terapisinde amaca 

yönelik aktiviteler. Meşguliyet terapisinde biyomekanik yaklaşımlar. Ekonomik değer 

yaratabilecek meşguliyet terapileri. 

DOK 208 TIBBİ DOKÜMANTASYON IV 

Tıp ve sağlık alanında toplam kalite ve akreditasyon kavramları, tıbbi kayıtların etkinliği, 

hastalık sınıflama ve kodlama sistemleri. Teşhis ile İlişkili Gruplar TİG Kural ve Sistematiği, 

Hastalıkların ICD-10 Kodlama Sisteminin Temel Kuralları, İstatistiksel Veriler ve Tıbbi 

Formlar, İyi bir tanı/teşhisin özellikleri ve tıbbi dokümanların kalitesindeki yeri, Tanı/teşhis 

terminolojisi ve uygulamaları, İndeksleme ve tıbbi arşivlerde kullanılan indeksler, Tıp ve 

sağlık alanında toplam kalite, toplam kalite yönetimi, Tıp ve sağlık alanında akreditasyon, s 

ınıflandırma ve kodlama kavramları, tıp ve sağlık alanında kullanılan uluslararası 

sınıflandırma sistemleri, ICD 9 ve ICD 10 sınıflandırma sistemleri 

DOK 210 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI III 

Web tasarımının kısaca tanıtımı ve HTML yapılandırılması, Web tasarımında içerik ve 

bileşenlerin incelenmesi, Temel HTML, web tasarımında Dreamweaver programı, 

Dreamweaver program ara yüzü ve basit web sitesi tasarımı örneklerinin incelenmesi, 

Dreamweaver programı ve diğer programlarla bağlantılı kullanımı örneklemeler, 

Dreamweaver programı ve diğer programlarla bağlantılı kullanımı örneklemeler, 

Dreamweaver programı ile web sitesi proje çalışması, Adobe Flash programında site tasarımı 

ve örnek tasarımlarının incelenmesi, Programa temel bakış ve program arayüzü tanıma, 

Hareketli web sitesi tasarımında Flash programının kullanımı, Tasarlanan hareketli web 

sitesinin statik HTML yapı ile birleştirilmesi, Adobe Flash programı ile web sitesi proje 

çalışması.  

 

DOK 216 HASTALIKLAR BİLGİSİ II 

Hastalıklar ve terminolojisi hakkında genel bilgi, romatolojik hastalıklar, genital sistem 

hastalıkları,  

Nörolojik sistem hastalıkları, dermatolojik sistem hastalıkları, Boşaltım sistemi hastalıkları, 

Kulak burun boğaz hastalıkları, Göz hastalıkları.  

DOK 218 YAZIŞMA TEKNİKLERİ II 

İletişim ve yazılı iletişim, Sağlıksız ve bilinçsiz iletişimin nedenleri ve sonuçları. Yazışma 

türleri, esasları, ifade usulü, yazı yazma kuralları, yazıların hazırlanması. Yazılı iletişimde 

şekil ve içerik, yazılı iletişimin örgütsel iletişimdeki önemi, yazışma teknikleri, yazım-imla 

kuralları, dil ve anlatım bozuklukları, Kamu ve özel işletmelerde en çok kullanılan belge 



türleri ve örnekleri; çeşitli, tutanak, dilekçe, şartname, sözleşme, raporlar ve türleri, özgeçmiş 

(biyografi). 

DOK 220 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ 

Çağdaş Bilgi Merkezleri ve Karşılaştırılması, Kütüphane, Kütüphanecilik, Tıp 

Kütüphaneciliği, Kütüphane türleri, Kütüphaneyi oluşturan öğeler, Kütüphane Hizmetleri, 

Teknik Hizmetler, Okuyucu Hizmetleri, Sınıflandırmaya Giriş, Kataloglamaya giriş, Süreli 

yayınlar, Kataloglamaya giriş, Süreli yayınlar, Müracaat hizmetleri, Referans Kaynakları, 

Ödünç Verme Hizmetleri, Tıp Kütüphaneciliği Otomasyon Hizmetleri. 

 

DOK 222 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ 

Yönetim kavramı ve yönetimin tarihsel gelişimi, sağlık ve hastalık kavramları, hastaneler, 

hastanelerin işlevleri, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi, sağlık sistemi ve dış çevre ile 

ilişkiler, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, 

Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetimi,  Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Sağlık 

Hizmetlerinde Stratejik Yönetimi 

DOK 224 GİRİŞİMCİLİK 

Girişim/Girişimcilik kavramları, girişimciliğin tarihsel gelişimi, Girişimcilik türleri, 

girişimcilik kişilik özellikleri ve becerileri, girişimcilik kültürü, yenilik, yaratıcılık ve iş fikri, 

iş kurma süreci geliştirme ve aşamaları I, iş planı kavramı ve içeriği, Pazarlama planı I, 

finansal plan I, finansal plan II, Üretim/Yönetim planı, iş planı yazımı ve sunumu, Sosyal ve 

kadın girişimciliği, Türkiye’de girişimcilik ve problemleri. 

DOK 240 İLK YARDIM 

ilkyardım nedir,tarihsel süreç içinde ilkyardıma yönelik gelişmeler, ilk yardım gerektiren 

durumlar; Doğal afetler Trafik Kazaları Ev Kazaları İş kazaları, Solunumu ve kalbi durmuş 

yaralılara ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, kırıklarda ilk yardım, Kırıklarda ilk yardım, 

Zehirlenmelerde ilkyardım, Böcek sokmalarında ilkyardım, Yanıklarda ilk yardım, 

Donmalarda ilk yardım, Doğal afetlerde ilk yardım, Bayılma ve şoklarda ilk yardım, 

Boğulmalarda ilk yardım. 

DOK 228 ARAŞTIRMA VE YAYIN İLKELERİ II 

Araştırma konularını belirleme, kaynak taraması yapma, Araştırma Sonuçlarını 

Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, sunuma hazırlık yapma 

DOK 230 ÜREME SAĞLIĞI 

Kadın üreme sistemi anatomisi, Kadın üreme sistemi fizyolojisi, Erkek üreme sistemi 

anatomisi, Erkek üreme sistemi fizyolojisi, Aile planlamasının ana sağlığına yararları, Aile 

planlamasının çocuk sağlığına yararları, Etkin Aile planlaması yöntemleri, Etki derecesi 

sınırlı aile planlaması yöntemleri, Üreme sistemi enfeksiyonu, Cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar, İnfertilite nedenleri ve tedavi yöntemleri. 

DOK 236 ENGELLİLİK VE TOPLUM 

Normallik ve özürlülük konusundaki tanımların incelenmesi, özürlülüğe ilişkin medikal 

model, özürlülüğe ilişkin sosyal model, Özürlülüğün insan Gelişimine Etkisi, Özürlülüğün 

aile sistemi üzerindeki Etkisi, Özürlülüğün Sınıflandırılması, görme engelliler, ortopedik 



engelliler, İşitme engelliler /Dil ve Konuşma engelliler, Zihinsel Özürlüler, Ruhsal ve 

Duygusal Özürlüler, Kronik Hastalıklar, engelli bireylerin toplumla ilişkisi, engelli bireylerin 

Hakları 

 

 

DOK 238 İŞARET DİLİ 

Türk işaret dilinin genel özellikleri, Fiiller,Sıfatlar, Zıt Anlamlı Kelimeler,Sayılar-Matemetik 

İşaretleri ve zaman dilimleri, taşıtlar ve trafik, okul ve eğitim araçları, isimler ve deyimler, 

duyular, El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu, Tek ve 

çift el kullanım, İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi, İşareti anlamlandırma Özgün anlatım biçimi, 

İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma Dudak hareketlerini abartmama, TİD kullanarak 

işitme engelli bireyle iletişim kurma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


