
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

I. YARIYIL (GÜZ) 

 

TDS101 ANATOMİ 

İnsan anatomisine giriş genel anatomi ile ilgili tanımlar. Anatomide kullanılan pozisyon, düzlem ve 

yönler. Anatomide sık kullanılan terimler: hareket sistemi; osteoloji, Artroloji, myoloji. Kas İskelet 

Sistemi, Sinir sistemi; merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi, duyu organları; 

deri, göz, kulak, tat organı, koku organı, endokrin sistemi; hipofiz bazı, troid bezi, pankreasın endokrin 

yapısı, hormonları ve fonksiyonları. Dolaşım sistem; kalp, fetal dolaşım, damar sistemi, dolaşım sistemi 

klinik anatomisi. Lenfatik sistemi; dalak, timüs, epitel yerleşimli linfoid dokuları, lenfatik sistemi klinik 

anatomisi. Sindirim sistemi. 

 

TDS103 FİZYOLOJİ 

İnsan Fizyolojisine giriş ve Homeostaz. Hücre Fizyolojisine Genel bakış. Kan fizyolojisi, görevi, 

hemoglobin ve plazma. Kanın şekli elemanları, kan grupları, lenf sistemi. Elektrofizyoloji, Sinir 

sistemine genel bakış. Kas fizyolojisi. Duyu ve özel duyu fizyolojisi. Solunum fizyolojisi. Sindirim 

sistemi fizyolojisi. Dolaşım fizyolojisi. Endokrin sisteme giriş. Hormon fizyolojisi. Boşaltım fizyolojisi. 

Üreme fizyolojisi. 

 

TDS105 TIBBİ TERMİNOLOJİ I 

Tıbbi terminolojiye ilişkin genel bilgiler ve tıbbi terimleri meydana getiren öğeler Tıbbi terimlerin temel 

öğesi olan önek, sonek ve kökle, tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, terimlerde küçültme, 

genel hastalık terimleri. 

 

TDS119 HASTALIK BİLGİSİ I 

İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku 

ve tipleri; Organ ve sistemleri; Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım ve üreme organları ve işlevleri; 

Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etioloji; Hastalıkların muayene şekilleri ve tanı 

işlemleri; Hayati bulgular; Konjenital anomaliler; Parazit hastalıkları; Kanser; Endokrin sistem 

hastalıkları; Kan hastalıkları; Ruh sağlığı ve bozuklukları; Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları. 

 

TDS107 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK-I 

Bu ders kapsamında öğrencilere sekreterlik mesleğinin önemi, gerekliliği ve niçin öğrenilmesi gerektiği 

anlatılarak ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra sağlık kurumlarının bürokratik ve kırtasiye alanındaki 

sorunlarını ortadan kaldırmak, bilgiye hızlı ulaşabilmek, hizmeti ve yönetim işlevini kolaylaştırmak, tıp 

alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derlemek, düzene koymak ve 

istenildiğinde araştırmacılara sunmak, hastane arşivini baştan kurup toparlamak ile ilgili bilgilerin 

öğretilmesini kapsar. 

 

 

 



 

TDS113 BİYOİSTATİSTİK 

İstatistiğin tanımı ve biyoistatistiğin sağlık hizmetlerinde kullanım alanları. Araştırma tipleri. Araştırma 

tipleri (uygulama). Veri tipleri. Verilerin sınıflandırılması; frekans dağılımları. Nominal ve ordinal 

verilerin grafik gösterimi. Nominal ordinal verilerin tablo gösterimi. Nümerik verilerin tablo ve grafik 

gösterimi. Verilerin tablo ve grafik gösterimi(uygulama). Tanımlayıcı istatistikler, merkezi ölçütler. 

Merkezi ölçütler (uygulama). Yaygınlık gösteren ölçütler. Yaygınlık gösteren ölçütler (uygulama). 

Nominal verilerde kullanılan ölçütler. 

 

TDS115 KLAVYE I 

Klavye derslerinde, F klavye kullanma gerekliliği ve önemi, ekrana ve klavyeye bakmadan sadece metne 

bakarak yazı yazma vb. teknikler öğretilir. Bunun yanı sıra 10 parmak klavye kullanımı pekiştirilir ve 

hızlandırılır. 

 

TDOL103 TÜRK DİLİ I 

Dil nedir, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil - Kültür münasebeti. Türk 

dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü 

durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri ve ses 

bilgileri ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulanması. İmla kuralları ve noktalama 

işaretleri. Türkçenin yapım eki ve uygulanması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon 

yazmada kullanılacak plan ve uygulaması 

 

AIITOL101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 

İnkılap ve benzeri kavramlar. Osmanlı devletinde yenileşme hareketleri. Osmanlı devletinde 

hürriyetçilik hareketleri. Osmanlı Devletinin yıkılması. Birinci dünya savaşı ve Mondros mütarekesi. 

İşgallere karşı tepkiler. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Amasya Tamimi. Erzurum, Sivas ve diğer 

kongreler. Amasya protokolü ve Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi. Son Osmanlı Meclisinin 

toplanması ve Misak-ı Milli kararlarının ilanı. TBMM’nin açılması ve yapısı. Kuvva-i Milliye cepheleri 

ve savaşları. 

 

YDOL105 YABANCI DİL I 

Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What 

time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo 

subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, 

any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present 

continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past 

tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs. 

 

TBT161 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİ KULLANILMASI I 

Bilgisayara Giriş, Bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel birimler. Yatırım kavramı, İletişim 

sistemleri, Klavye özellikleri ve kullanımı, Paket Programlar ve ofis programlarının kullanımı 

Windows. Word. Excel. P.Point. Photoshop. 

 



 

II. YARIYIL (BAHAR) 

 

TDS106 TIBBİ TERMİNOLOJİ II 

Hareket sistemine ilişkin terimler (Anatomik semptomlarla ilgili terimler, tanısal terimler), Sindirim 

sistemine ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik, ameliyatlara ilişkin terimler), Solunum 

sistemine ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, ameliyatlara ilişkin terimler), Dolaşım sistemine ilişkin 

terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Ürogenital sisteme ilişkin 

terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Sinir sistemine ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, 

semptomatik terimler), Endokrin sisteme ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, semptomatik ve 

ameliyatlara ilişkin terimler), Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler (Anatomik, tanısal, 

semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Göz, kulak ve deriye ilişkin terimler. 

 

TDS108 TIBBİ DOKÜMANTASYON II 

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ile ilgili kavramların detaylı öğretilmesini kapsamakla beraber 

çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan 

tedavinin türü, süresi, şifa ve taburcu olan veya ölenlerin sayılarının toparlanılması, düzenlenmesi ve 

ilgililerin hizmetine sunulması, çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, 

doğum hızı, ölüm oranı gibi konularda periyodik istatistik cetvellerinin tutulması ile ilgili konularda 

bilgilerin öğretilmesini de içermektedir. 

 

TDS116 KLAVYE II 

Klavye derslerinde, F klavye kullanma gerekliliği ve önemi, ekrana ve klavyeye bakmadan sadece metne 

bakarak yazı yazma vb. teknikler öğretilir. Bunun yanı sıra 10 parmak klavye kullanımı pekiştirilir ve 

hızlandırılır. 

 

TDS122 HASTALIK BİLGİSİ II 

Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkları muayene, muayene şekilleri 

ve tanı işlemleri, Sindirim sistemi hastalıkları, Solunum sistemi hastalıkları, Dolaşım sistemi 

hastalıkları, Kan hastalıkları, Üriner sistem hastalıkları, , Endokrin sistem hastalıkları, Eklem 

hastalıkları, Cilt hastalıkları, Kulak Burun Boğaz hastalıkları, Göz Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları. 

Erkek ve kadın genital sistem hastalıkları, Gebelik ve doğum, Genetik bozukluklar, Çocuk hastalıkları, 

İskelet sistemi hastalıkları, Bağ dokusu (kolla gen doku) hastalıkları, Santral sinir sistem hastalıkları, 

Mental ve Davranış Bozuklukları. Enfeksiyon ve parazit hastalıkları. 

 

TDS110 MATEMATİK 

Sayılar, sayı sistemleri ve özellikleri, tümevarım ilkesi, aralık, mutlak değer. Bağıntı: Sıralı ikililer, 

kartezyen çarpım, bağıntı tanımı, bağıntının özellikleri, ters bağıntı, denklik bağıntısı, sıralama bağıntısı. 

Fonksiyon: Fonksiyon tanımı, özellikleri, Fonksiyon türleri, ters fonksiyon, fonksiyonların bileşkesi, 

trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, ters-trigonometrik 

fonksiyonlar, özel tanımlı fonksiyonlar. Limit: Bir değişkenin limiti, fonksiyonlarda limit, trigonometrik 

fonksiyonların limiti. Süreklilik: Süreklilik tanımı, sağdan ve soldan süreklilik, sürekli fonksiyonların 

özellikleri, süreklilik türleri. Türev: Türev tanımı, türevin geometrik yorumu, türev alma kuralları, 

yüksek mertebeden türevler. 



 

TDS124 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA 

Türkçe 'nin ses ahenk kuralları, cümle yapısı, sesleme biçiminin tanımı. Türk Dili'nin zenginliği ve 

dünya dilleri arasındaki yeri. Sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye geçişler. Kelime 

zenginleştirme çalışmaları. Beyindeki konuşma merkezi. Konuşmanın gerçekleşmesi için şartlar. Sözlü 

iletişim. Sözsüz iletişim. Topluluk önünde konuşma becerisi. Etkili konuşma teknikleri. 

 

TDS126 SAĞLIKTA ULUSLARARASI KODLAMA SİSTEMLERİ 

Kodlama sistemleri, Veri işleme ve Veri tabanı yönetim sistemlerini kavrama, Hastalıkların uluslararası 

sınıflandırılmasının tarihi gelişimi, hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi, sınıflandırma 

ve kodlama sistemlerinin temelleri, Dünya’da sınıflandırma sistemi örnekleri, hastalıkların uluslararası 

sınıflandırmasının Türkiye’deki kullanımı, ICD-10 sisteminin genel tanıtımı ve kodlama kuralları, ICD-

10 sisteminin temel yapısı, ICD-10 sisteminde alfabetik dizin kullanımı, ICD-10 sisteminde tabular liste 

kullanımı, ICD-10 Kodlama standartları 

 

TDOL104 TÜRKDİLİ II 

Yazılı ve sözlü anlatım sorunları ve çözüm yolları. Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi çeşitli 

okuma becerileri ve teknikleri. Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları. Yazılı anlatımda planlama. 

Türkçede genel anlatım bozuklukları. Cümle bozuklukları. Yazılı kompozisyon türleri Bilimsel 

yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar. Dinleme ve konuşma. Türkçenin doğru telaffuzunda 

önemli olan hususlar. Topluluk karşısında konuşma, tartışmalı konuşmalar. 

 

AIITOL102 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II 

TBMM açılışı, İnönü savaşları Sakarya ve Büyük Taarruz savaşları. Lozan, siyasal alanda yapılan 

İnkılaplar saltanatın kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması. Çok partili hayat denemeleri takrir-i sükun 

dönemi. Eğitim ve kültür alanında inkılaplar. Hukuk alanında yapılan inkılaplar. Sosyal alanda yapılan 

inkılaplar. Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Laiklik. Devletçilik, İnkılapçılık. 

Atatürk ve devlet hayatı, Atatürk ve fikir hayatı. Atatürk ve kadın hakları. Atatürk ve insan hakları, Din 

ve Laiklik. Atatürk döneminden sonraki siyasi gelişmeler. 

 

YDOL106 YABANCI DİL II 

Simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous 

tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a 

little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter 

from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test. Present perfect tense. 

 

TDS130 SAĞLIK MEVZUATI 

1. Mevzuat ve Sağlık Kurumları Mevzuatı ile İlgili Temel Kavramlar 2. Kamu ve Çevre Sağlığı ile İlgili 

Mevzuat 3. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili Mevzuat 4. Sağlık Hizmetleri Finansmanı ile İlgili 

Mevzuat 5. Satın alma Mevzuatı 6. Sağlık Personelinin Hak ve Yükümlülükleri ile İlgili Mevzuat 7. 

Hasta Hakları ve Acil Sağlık Hizmetleri ile İlgili Mevzuat 8. Sağlıkta Dönüşüm Programı 

Çerçevesindeki Uygulamalar 

 



TDS112 İLERİ EXCEL 

Ad Kullanımı, Özet Tablo Kullanımı, Veri tabanı Formülleri, Süzgeç Kullanımı, Alt toplam Kullanımı, 

Birleştirme (Konsolidasyon) Kullanımı, Hedef Arama Kullanımı, Hedef Arama ve Çözücü Kullanımı, 

Senaryo Kullanımı, Veri Girişlerinin Düzenlenmesi ve Kontrol, Arama ve Başvuru Fonksiyonları, 

Düşey ara ve Yatay ara, İndis, Formül Hata Mesajları, Denetleme Araç Çubuğu, Mantık İşlevleri 

 

TDS128 DOSYALAMA ARŞİVLEME TEKNİKLERİ 

Öğrencilere dersin amacına yönelik belge yönetimi, dosyalama ve arşivleme işlemleri konusunda beceri 

kazandırmak. 

 

TDS136 ÇEVRE KORUMA 

Bu dersin amacı, çevrenin sağlığa etkisinin öğrenilmesi, nüfus artışı ve kalkınmanın getirdiği çevre 

sorunlarının kavranılması ve çalışan sağlığı yaklaşımıyla değerlendirilmesinin öğrenilmesidir. 

 

TDS132 İLETİŞİM BECERİLERİ 

1. İletişim ve Kişilerarası İletişim 2. Kişi Algısı 3. Sözel Mesajlar 4. Sözel Olmayan Mesajlar 5. Dinleme 

6. Kişilerarası İletişim ve Etik İlkeler 7. İlişki/Etkileşim Süreci 8. Etkileşim Bağlamları 9. Değişen 

İlişkiler 10. Aile ve Arkadaşlarla İletişim 11. Yakın İlişkilerde İletişim 12. İletişimdeki Engeller 13. 

Çatışma ve Uzlaşma 14. Kültürel Farklılıklar ve İletişim. 

 

TDS134 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ 

Gençlik ve Cinsellik, Sağlık Bilimlerinde Sınıflandırma Sorunsalı, Etkili Yaşamak ve Yaşam Boyu 

Öğrenmenin Önemi, Satranç ve Sosyalleşme, Su ve İnsan Sağlığı 

 

 

III. YARIYIL (GÜZ) 

 

TDS211 MESLEKİ UYGULAMA I 

Öğrencilerin teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri, ilgili birik, klinik, laboratuvar, arşiv vb. 

uygulama sahalarında kullanabilmelerini sağlamak; bu yola öğrencilere mezuniyetten sonraki, mesleki 

hayatlarında gerekli olacak becerileri kazandırmak, gerekli araçları tanıtmak, kullanmayı sağlamak, 

uygulamak. Çalışma ortamını tanımalarını sağlamak, gerekli olan iş birliği ve uyum anlayışını 

kazandırmak. 

 

TDS231 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

Toplam Kalite Yönetimi. Tedarik Zinciri Yönetimi. Endüstriyel Kalite Kontrol. Proje Yönetimi. Proje 

Yatırım Analizi. Modern Üretim Teknikleri. Üretim Planlama ve Kontrol. Kalite Yönetimi Standartları. 

Altı-Sigma Uygulamaları. Süreç Geliştirme. Tetkik Teknikleri. Stratejik Planlama. Verimlilik ve 

Yeniden Yapılanma. Deneysel Tasarım. 

 



 

TDS213 GENEL İŞLETME 

İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler, İşletmelerin Yapısı ve Türleri, İşletmelerin Kuruluş Yeri ve Seçimi, 

İşletmelerde Yönetim Fonksiyonu, İşletmelerde Pazarlama Fonksiyonu, İşletmelerde Personel 

Fonksiyonu, İşletmelerde Örnek Olayların İncelenmesi. 

 

TDS215 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ İŞLETİM SİSTEMLERİ 

Hastane bilgi sistemi hastanenin idari ve tıbbi bilgilerinin yönetimini kolaylaştırmak ve sağlık 

hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenmiş bir bilgi sistemidir. Bilgisayarların 

kullanıldığı sistemlere bilgisayara dayalı hastane bilgi iletim sistemi denir. Bu bilgi sistemlerini bir arada 

tutan aynı zamanda idari ve tıbbi bilgilerle iç içe bütünleşik sistemlere de denilmektedir. Bu ders 

kapsamında, hastanın tedavisi ve bu tedaviyle ilgili yönetimsel görevleri desteklemek amacıyla hasta 

hakkında doğru, kalıcı ve güncel bilginin doğru kişiye, doğru yerde ve kullanılabilir formatta 

sağlanması, hastalık hakkında gelişmiş bilgi desteği sağlama, hastanın tedavisinin kalitesi, hastanenin 

performansı ve maliyetleri hakkında bilgi sağlama gibi bilgiler öğretilmektedir. 

 

TDS219 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER 

Halkla İlişkiler Kavramının Tanımı, Tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi, Gelişimini Etkileyen 

Dinamikler, Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, Günümüz Kurumlarında Halkla İlişkilerin İşlevi, Yönetim 

ve Çalışanlar Açısından Önemi, Halkla İlişkilerde İzlenen Temel Amaçlar, Halkla İlişkilerde Ortak 

Prensipler, Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler, Halkla İlişkilerde Kurum İmajının Önemi, Halkla 

İlişkilere Yakın Kavramlar ve Açıklamalarla Yakın Kavramların Halkla İlişkiler Amaçları 

Doğrultusunda Kullanılması, Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar, Pazarlama, Reklam, Kurumsal 

Reklamcılık, Propaganda, Lobicilik, Kriz Yönetimi, Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk, Tanıtım. 

 

TDS217 MESLEK ETİĞİ 

Felsefe, Etik Kavramı ve Meslek Etiği. İlk çağlarda tıp, eski uygarlıklarda tıp, Hipokratik tıp, Batı Tıbbı, 

Uzak-doğu Tıbbı, tıptaki bilimsel buluşlar, Tıbbi teknolojinin gelişimi, İslam Tıbbı, Türk Tıbbı, etik ve 

tıbbi etiği kavramları, meslek etiği, etik kodlar, geleneksek tıp etiği, güncel tıp etiği, tıbbi teknolojilerin 

kullanımında etik, , hasta hakları, araştırma etiği, araştırma etik kurulları, biyoetik, Genel Kanunlar ve 

Uygulamada Davranış Standartları, meslek Etiği İle İlgili Örnek Olay İncelemeleri. 

 

TDS221 HALK SAĞLIĞI 

Halk Sağlığı. Temel sağlık hizmetleri. Türkiye'de sağlık örgütlenmesi. Toplumu tanıma. Aile sağlığı. 

Ana çocuk sağlığı, Okul sağlığı. Adölesan sağlığı. Erkek sağlığı. Yaşlı sağlığı. Temel beslenme ve 

önemi. Sağlık eğitimi. İletişim ve danışmanlık. Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam. İş sağlığı, 

Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Kültürel farklılıklar ve toplum, Epidemiyolojinin halk 

sağlığında kullanılması, Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü. 

 

TDS225 SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

İnsan Kaynaklarının Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Plânlaması, İnsan Kaynağını 

Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının 

Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi. 



 

TDS255 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ 

Mesleki yazışma teknikleri dersinde dilekçe örnekleri, kurum içi yazışmalar, kurumlar arası yazışmalar, 

olumlu mesaj içeren resmi yazı örnekleri ve olumsuz mesaj içeren resmi mesaj örnekler işlenir. 

 

TDS229 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

Eleştirel bir tarzda yönetim teorilerini değerlendirebilme ve sorgulayabilme. Çalışma hayatında 

günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme. 

Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilme. 

Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilme. Yönetsel süreçleri 

kavrayabilme ve irdeleyebilme. Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde 

değerlendirebilme. Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilme. 

 

TDS223 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 

Sağlık alanında çalışan kişiler, mesleklerini etkili ve kaliteli olarak yerine getirebilmeleri için sürekli ve 

düzenli olarak tıbbi araştırmaları okumak, yorumlamak ve gerektiğinde bu tür araştırmaları 

değerlendirmek durumundadır. Bu alanda yapılan bütün bilimsel araştırmalar güvenilir, gerçeğe yakın 

ve tarafsız yapılabilmesi; ve elde edilen sonuçların doğru değerlendirilebilmesi için sağlıkta araştırma 

tekniklerinin uygun bir şekilde öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, 

toplumlarda sağlık durumları ve hastalıkların kişi, yer ve zaman özelliklerine göre tanımlanması, 

hastalık risk faktörlerinin saptanması, çeşitli hastalıklar için etken-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesi, 

uygun müdahale yöntemlerinin seçilmesi ve karşılaştırılması, kullanılan ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerinin geçerlilik ve güvenilirliğinin belirlenmesi ile sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesinin 

öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

 

TDS227 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 

Gramer konularına tekrar bakış, tıbbi temel kavramların İngilizce karşılıkları, basit diyaloglar,A Letter 

of Enquiry: Enquiring About Products. Services Messages: Leaving and Taking Down Messages, 

Meeting New People: Introducing Yourself, Telephone Enquiries: Introducing to a Telephone Message, 

Cultural Differences: Talking About Cultural Differences, Socialising, E-Mail Messages: Re-Ordering 

and Sending E-Mail Messages, Mobile Phones. Yayınlanmış basit ve orta seviyedeki makaleleri 

okuyarak anlamaya çalışmak, tercüme teknikleriyle çevirmeye çalışmak. 

 

TDS257 GİRİŞİMCİLİK I 

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, 

girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir. 

 

 

 

 

 



 

TDS235 SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 

Ekili sunumun nasıl yapılacağını bilir. Etkili sunum teknikleri konusunda kavram, yöntem ve anlayışlara 

ilişkin sosyal psikolojik açıdan bir iç görü kazanır. Etkili sunumun iş yaşamındaki önemini ve etkisini 

kavrar. Etkili sunumun amaç ve işlevlerinin ne olduğuna ilişkin farkındalık kazanır. Çeşitli teknikler 

kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini 

tanımayı öğrenerek etkili sunum yapma becerisi ve deneyimi edinir. Çeşitli kaynaklardan ulaştığı bilgiyi 

sistematik şekilde düzenleyerek özellikle bilgisayardan ve diğer sunum araçlarından (tepegöz-asetat, 

gazeteler, panolar, raporlar, afişler, istatistikler, diyagramlar, filmler, dialar, projeksiyon ve hatta bu 

konuda yetkin kişiler vb. gibi) yararlanarak amaca uygun şekilde sunum hazırlayabilir. 

 

TDS237 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 

Sağlık psikolojisinin tanımı ve ilgi alanları ve ilgilendiği güncel konular, stres, ağrı ve kronik 

hastalıkların tanımları, biyopsikososyal bakış açısı, psikososyal müdahaleler ve sigara içme ve yeme 

gibi sağlık davranışları 

 

TDS239 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 

Enfeksiyon oluşumu, Enfeksiyon belirti ve bulguları, Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, Kan yoluyla 

bulaşan hastalıklar, Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Hastane 

enfeksiyonları, Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları, Dezenfeksiyon ve sterilizasyon, Kişisel korunma 

yöntemleri, İzolasyon yöntemleri, Hastane enfeksiyon kontrol komitesi 

 

TDS241 MÜZİK 

Müzikle ilgili genel kavramları öğrenirler. 

 

TDS243 RESİM 

Resim ilgili genel kavramları öğrenirler. 

 

TDS245 HASTA HAKLARI 

Hasta ile sağlıklı ilişki kurmanın birincil şartı olan empati kavramını öğrenecekler. Dünyada ve 

Türkiye'de hasta hakları ile ilgili karşılaştırma yapabileceklerdir. 

 

TDS247 SANAT TASARIMI 

Sanat nedir? Tasarım nedir? Sanat tasarımın tarihsel gelişimi? Temel tasarım? Temel desen Temel 

teknik resim Temek teknik resim Temel sanat tarihi Konu ile ilgili öğrenci sunumları 

 

TDS249 SAĞLIK HİZMETLERİNİN PLANLAMASI 

1) Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili temel kavramları ve modelleri bilmek. 2) Sağlık politikalarını 

etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmak. 3) Sağlık politikası belirleme ve uygulama süreci 

hakkında bilgi sahibi olmak. 4) Sağlık politikalarını değerlendirebilmek. 5) Sağlık hizmetlerinde 

planlama yöntemlerini ve süreç 



 

TDS251 SAĞLIK HUKUKU 

Anayasa’da ve İnsan Hakları Belgelerinde Sağlıkla İlgili Düzenlemeler Sağlık Alanında İnsan Hakları 

Sağlık Teşkilatı Kamu Sağlığının Korunması, Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasına İlişkin Kurallar, 

Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Özel Yetki ve Sorumlulukları 

 

 

IV. YARIYIL (BAHAR) 

 

TDS212 MESLEKİ UYGULAMA II 

Öğrencilerin teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri, ilgili birik, klinik, laboratuvar, arşiv vb. 

uygulama sahalarında kullanabilmelerini sağlamak; bu yola öğrencilere mezuniyetten sonraki, mesleki 

hayatlarında gerekli olacak becerileri kazandırmak, gerekli araçları tanıtmak, kullanmayı sağlamak, 

uygulamak. Çalışma ortamını tanımalarını sağlamak, gerekli olan iş birliği ve uyum anlayışını 

kazandırmak. 

 

TDS232 GİRİŞİMCİLİK II 

Girişimcilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi ve gelişimi, girişimlerdeki özellikler, girişimcilikte 

yaratıcılık ve yenilik, girişimcilikte iş fikirleri, yapılabilirlik çalışmaları, iş planı içinde finans ve üretim 

planları, girişimcilik öyküleri, girişimcilikte örnek olay incelemeleri, sağlık kurumlarında girişimcilik, 

Franchising uygulamaları, Girişimcilikle ilgili yasalar ve destekler 

 

TDS220 İLK YARDIM 

Genel ilkyardım bilgileri. Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi. İnsan vücudu hakkında temel 

bilgilerin ve güvenlik tedbirleri. Temel yaşam desteği. Kanamalarda ilk yardım. Yaralanmalarda ilk 

yardım. Yanık, sıcak çarpması ve donmalarda ilkyardım. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım. Bilinç 

bozukluklarında ilkyardım. Zehirlenmelerde ve hayvan ısırmalarında ilkyardım. Boğulmalarda 

ilkyardım. Yaralı taşıma teknikleri. 

 

TDS222 YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ 

Yönetim faaliyetleri ile ilgili temel kavramlar. Yönetici sekreterliği ile ilgili temek kavramlar, yönetici 

sekreterinin özellikleri, kişisel özellikleri, mesleki becerisi, görevleri, iletişimi, beden dilini kullanımı, 

sözlü iletişim becerilerini geliştirmesi, görgü ve protokol kuralları, telefon ile görüşme, toplantı 

yönetimi, iş gezisi düzenleme, randevu hizmetleri, örgütlerde kayıt işlemleri, dosya sistemleri, örgütsel 

imaj, yönetici sekreterinin imajı, zaman yönetimi, kriz yönetimi, stres yönetimi. 

 

TDS214 MESLEKİ BİLGİSAYAR 

Mesleki bilgisayar dersinde microsoft ekranının tanıtımı, dosya işlemleri, metin işlemleri, rapor yazımı, 

gelir gider tabloları hazırlama, çizimler ve resimler yoluyla kurumlar için logo tasarlama, örgüt şemaları 

hazırlama, istatistiksel grafikleri hazırlama gibi konular işlenir. Bunun yanı sıra anket hazırlama 

çalışmaları, kaynakça hazırlama, hazır şablonlar yardımıyla iç yazışma hazırlama gibi konularda 

öğretilmesi amaçlanmaktadır. 



 

TDS218 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ 

Tıbbi kütüphanecilik, sağlık alanında yapılan çalışmaların derlenip toparlandığı bilgi merkezlerdir. Bu 

ders içeriğinde kütüphane ve türleri, Kütüphanenin amacı, Türkiye'de Cumhuriyet döneminin 

kütüphaneleri, günümüzde kütüphaneler ve bilgi merkezleri, ulusal kütüphaneler, halk kütüphaneleri, 

akademik kütüphaneler, okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, arşivler, belge bilim (dokümantasyon) 

ve bilgi bilim (enformasyon). Toplum ve bilim. 

 

TDS216 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ 

Yönetimin tarihsel gelişimi, yönetim kavramının işlevleri, sağlık ve sağlık hizmetleri, sağlık 

hizmetlerinin kullanımı, Türkiye’deki durumu, günümüzdeki sağlık politikaları ve hastane yönetimi, 

sağlık hizmetlerinde stratejik yönetim, kalite yönetimi, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, 

çalışan personelin yönetsel hakları ve sorunları, resmi, özel sağlık kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar 

ve sağlık hizmetleriyle ilgili mevzuatı. 

 

TDS224 MESLEKİ YABANCI DİL II 

Letter Layout: Discussing Advantages and Disadvantages, Formality and İnformality: Recognising 

Appropriate Register, Writing Personal Letter, Giving Information. Good Commercial Letter: Asking 

For and Giving Information About Dimensions, Writing Clear Commercial Letters, Getting Through 

Someone on the Phone, A Letter of Enquiry: Enquiring About Products. Services Messages: Leaving 

and Taking Down Messages. Tıp alanındaki basit ve orta seviyedeki yayınlanmış makale ve metinleri 

okuyarak anlamak ve birebir tercüme etmeye çalışmak. 

 

TDS226 BÜRO YÖNETİMİ 

Yönetici ve büro yönetimi kavramları, büro ve iş yerlerinde işlerin planlanması ve iş programları, örgüt 

ve örgütlendirme kavramları örgüt kuralları, örgüt fonksiyon pozisyon ve şemaları, iş basitleştirme ve 

verimlilik, iş dağıtım ve iş akım tekniği, büro gereç ve makinaları, malzeme kullanımı. 

 

TDS234 SAĞLIKLI BESLENME 

Sağlıklı beslenmeye giriş, Dengeli beslenme, Yapıtaşları yönünden beslenme biyokimyası, 

Biyokimyasal metotlarla beslenmenin incelenmesi, Anne sütüyle beslenme, Büyüme çağında beslenme, 

Ara Sınavlar, Hamilelikte beslenme, Sporcu beslenmesi 

 

TDS236 BEDEN EĞİTİMİ 

Beden eğitimi ile ilgili genel bilgiler. İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi Genel Jimnastik Basketbol, 

Yüzme, Atletizm 

 

TDS238 SAĞLIK SİSTEMİ 

Türkiye’nin demografik yapısı ve sağlık statüsü, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve 

kullanımı, Türk Sağlık Sisteminin organizasyonu, Türk Sağlık Sisteminin yönetimi. Türk Sağlık 

Sisteminin ekonomik destek kaynakları, Türk Sağlık Sisteminde kullanılan kaynaklar (insan gücü, 

sağlık kurumları, teknoloji) 



 

TDS240 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ II 

Resmi Yazışma Evrakı türleri, Resmi Yazışma Evrakı türleri İyi bir yazışmanın özellikleri Yazışmaların 

kurum ve kuruluşlardaki yeri ve önem, Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların 

veriliş teknikleri, Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların veriliş teknikleri 

 

TDS242 HIZLI OKUMA VE ANLAMA TEKNİKLERİ 

Anlayarak Hızlı Okuma Nedir? Okumanın Biyolojik Altyapısı; Görme-Okuma İlişkisi. Okuma-Anlama 

İlişkisi; Okuma-Anlama Kavrama İlişkisi. Anlayarak Hızlı Okumanın Frenleri: Niçin Yavaş Okuyoruz? 

Anlayarak Hızlı Okumanın Frenleri: Niçin Yavaş Okuyoruz? Anlayarak Daha Hızlı Okuyabilir miyiz? 

Anlayarak Daha Hızlı Okuma İçin Uygulama Çalışmaları. 

 

TDS244 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 

Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimlerini oluşturan bilim dalları. Davranış Bilimlerinin 

İncelendiği sistemler, Güdüler ve Güdüleme, Tutumlar, Algılama ve Algılama Hataları 

 

TDS246 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 

Krizin Tanımları Ve Özellikleri-Analizi. Krizin Kaynakları. Kriz Süreci Ve Sonuçları. Kriz Ve Plan 

Değişimi Yönetimi Kriz Döneminin Yönetimi Ve Aşamaları. Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları 

Yönetimi. 

 

TDS248 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 

Örgütsel davranış ile ilgili temel kavramlar ve davranış bilimleri ile ilişkisi, karar verme, yönetim 

labirenti, Örgütlerde davranış düzlemi, sosyal statüler, rol davranışı, Motivasyon, motivasyon teorileri 

ve motivasyonun işletmeler, yöneticiler ve çalışanlar açısından önemi, Örgütlerde moral, monotonluk, 

işe devamsızlık ve personel devri, Örgütlerde tutumlar, tutum oluşumu ve tutumu oluşturan faktörler, 

tutum değiştirme, İş ortamında Algılama, Algılamayı etkileyen faktörler, algılama hataları, Algılama - 

davranış tutum ilişkisi, Örgütlerde İş tatmini, İş tatminsizliğinin ifade biçimleri 

 

TDS250 İŞYERİ EĞİTİMİ 

Akıl Danışmanlığı, Çalışanların Belirli Konularda Geçici ve Anlık Eğitim Toplantıları Hakkında 

Bilgiler, Bilgilendirme Toplantıları, Kurum İçi İletişim, İş ortamında Algılama, Algılamayı etkileyen 

faktörler, algılama hataları, Algılama - davranış tutum ilişkisi, Örgütlerde İş tatmini, İş tatminsizliğinin 

ifade biçimleri 

 

TDS252 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON 

Kalite kavramı: Tanımı, felsefesi, sağlık hizmetleri açısından önemi, Kalite kontrol, kalite güvencesi, 

kalitenin iyileştirilmesi, Kalitenin Sürekli İyileştirilmesi, Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite 

Yönetimi tarihçesi, Kalite Yönetiminin uygulanması: Deming Döngüsü ve PUKD kavramı, Toplam 

Kalite Yönetimi için yöntemler 

 



 

TDS258 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş 

güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. 

Ülkemizdeki işyerlerinde oluşabilecek kaza ve hastalıkların önlenmesi veya azaltılabilmesini 

sağlamaktır. 


