
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI YAZ STAJI PLANI 
 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI YAZ STAJI PLANI 
 

 

STAJ 
GÜNÜ 

ÖDEV ÖĞRENME ÇIKTISI 

1.Gün Türk Millî Eğitiminin genel 
amaçlarını araştırınız. 

Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarını 
bilir. 

2.Gün Okul Öncesi Eğitimin amaçlarını 
araştırınız. 

Okul Öncesi Eğitimin amaçlarını bilir. 

3.Gün Okul Öncesi Eğitimin temel ilkeleri 
nelerdir araştırınız. 

Okul Öncesi Eğitimin temel ilkelerini bilir. 

4.Gün Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 
özelliklerini araştırınız. 

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 
özelliklerini bilir. 

5.Gün Okul Öncesi sınıfında yer alan 
öğrenme merkezleri nelerdir? Bu 
merkezlerin temel işlevlerini 
açıklayınız. 

Okul Öncesi sınıfında yer alan öğrenme 
merkezlerini bilir ve açıklar. 

6.Gün Okuma yazmaya hazırlık etkinliği 
oluşturunuz. 

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğini bilir 
ve özgün örnek etkinlik hazırlar. 

7.Gün Türkçe etkinliği oluşturunuz. Türkçe etkinliğini bilir ve özgün örnek 
etkinlik hazırlar. 

8.Gün Matematik etkinliği oluşturunuz. Matematik etkinliğini bilir ve özgün örnek 
etkinlik hazırlar. 

9.Gün Drama etkinliği oluşturunuz. Drama etkinliğini bilir ve özgün örnek 
etkinlik hazırlar. 

10.Gün Sanat etkinliğini bilir ve özgün 
örnek etkinlik hazırlar. 

Sanat etkinliğini bilir ve özgün örnek 
etkinlik hazırlar. 

11.Gün Müzik etkinliği oluşturunuz. Müzik etkinliğini bilir ve özgün örnek 
etkinlik hazırlar. 

12.Gün Oyun etkinliği oluşturunuz. Oyun etkinliğini bilir ve özgün örnek 
etkinlik hazırlar. 

13.Gün Hareket etkinliği oluşturunuz. Hareket etkinliğini bilir ve özgün örnek 
etkinlik hazırlar. 

14.Gün Aylık eğitim planı nedir? Nasıl 
hazırlanır? Araştırınız. 

Aylık eğitim planını bilir. 

15.Gün Günlük eğitim akışını nedir? Bir 
gün için günlük eğitim akışı 
hazırlayınız. 

Günlük eğitim akışını bilir ve örnek eğitim 
akışı hazırlar. 

16.Gün Günlük eğitim sürecinin ve 
etkinliklerin değerlendirilmesi 
sürecini araştırınız. 

Günlük eğitim sürecinin ve etkinliklerin 
değerlendirilmesini bilir. 

17.Gün Örnek değerlendirme soruları 
hazırlayınız. 

Örnek değerlendirme soruları hazırlar. 

18.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

19.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

20.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

21.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 



 

22.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

23.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

24.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

25.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

26.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

27.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

28.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

29.Gün Bütünleştirilmiş etkinlik planını 
bilir ve örnek etkinlik hazırlayınız. 

Bütünleştirilmiş etkinlik planını bilir ve 
örnek etkinlik hazırlar. 

30.Gün Sürece ilişkin değerlendirmelerinizi 
açıklayınız. Genel Değerlendirme 
anketini doldurunuz. 

Sürece ilişkin değerlendirmeler yapar. 
Genel Değerlendirme anketini doldurur. 



 
 

         
 

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK STAJ PLANI 
 

 

Staj Günü Staj Birimi Öğrenme Çıktısı 
1.Gün Türkiye’de yer alan 

Hastaneler deki idari birimleri 
detaylı şekilde araştırınız. 

Öğrenciler hastanedeki idari birimleri 
Genel hatları ile tanıma imkanı 
bulacaklardır. 

2.Gün Türkiye’de  yer  alan 
hastanelerdeki tıbbi birimleri 
detaylı bir şekilde araştırınız. 

Öğrenciler hastanedeki tıbbi birimleri 
genel hatları ile tanıma imkanı 
bulacaklardır. 

3.Gün Hastanedeki birimlerden biri 
olan “danışma” biriminin görev 
ve sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci danışma biriminin görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaklardır. 

4.Gün Hastanedeki  “Hasta Kabul 
Birimi” nin  görev  ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Hasta Kabul Birimi”nin görev 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

5.Gün Hastanedeki  “Poliklinik 
Sekreteri”nin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Poliklinik Sekreteri”nin görev 
ve sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

6.Gün Hastanedeki  “Servis 
Sekreteri”nin görev  ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Servis Sekreteri”nin görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

7.Gün Hastanedeki “Acil Servis 
Sekreteri”nin  görev  ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Acil Servis Sekreteri’nin 
görev ve  sorumluluklarını öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

8.Gün Hastanedeki “ Ameliyathane 
Sekreteri”nin  görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Ameliyathane Sekreteri” nin 
görev ve sorumluluklarını öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

9.Gün Hastanedeki “Arşiv” biriminin 
görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “Arşiv” biriminin görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

10.Gün Hastanedeki “ Taşınır Kayıt” 
biriminin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Taşınır Kayıt” biriminin 
görev ve  sorumluluklarını  öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

11.Gün Hastanedeki “Halkla   İlişkiler” 
biriminin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci   “Halkla İlişkiler” biriminin 
görev ve sorumluluklarını öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

12.Gün Hastanedeki “İnsan Kaynakları 
Birimi”nin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “İnsan Kaynakları Birimi” nin 
görev ve sorumluluklarını öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

13.Gün Hastanedeki “Kalite Birimi”nin 
görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “Kalite Birimi”nin görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

14.Gün Hastanedeki “Yazı İşleri Birimi” 
nin görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “Yazı İşleri Birimi”nin görev 
ve sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

15.Gün Hastanedeki “Sağlık Kurulu 
Sekreteri” nin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Sağlık Kurulu Birimi”nin 
görev ve sorumluluklarını öğrenme 
imkanı bulacaktır. 



16. Gün Hastanedeki “Eczane” biriminin 
görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “Eczane” biriminin görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

17. Gün Hastanedeki “Vezne” biriminin 
görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “Vezne” biriminin görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

18. Gün Hastanedeki “Laboratuvar” 
biriminin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “ Laboratuvar” biriminin 
görev ve sorumluluklarını öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

19. Gün Hastanedeki “Döner Sermaye” 
biriminin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Döner Sermaye” biriminin 
görev ve sorumluluklarını  öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

20. Gün Hastanedeki “Santral” biriminin 
görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “Santral” biriminin görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

21. Gün Hastanedeki “Satın Alma İhale 
Birimi” nin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Satın Alma İhale Birimi” 
görev ve sorumluluklarını öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

22. Gün Hastanedeki “Satın Alma 
Doğrudan Temin Birimi” nin 
görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “Satın Alma Doğrudan Temin 
Birimi” nin görev ve sorumluluklarını 
öğrenme imkanı bulacaktır. 

23. Gün Hastanedeki “TİG Birimi” nin 
görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “TİG” biriminin görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

24. Gün Hastanedeki “Başhekimlik 
Sekreteri”nin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Başhekimlik Sekreteri”nin 
görev ve sorumluluklarını öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

25. Gün Hastanedeki “Eğitim Birimi” nin 
görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “Eğitim Birimi” görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

26. Gün Hastanedeki  “Hasta Hakları 
Birimi” nin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Hasta Hakları Birimi” nin 
görev ve sorumluluklarını öğrenme 
imkanı bulacaktır. 

27. Gün Hastanedeki “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi” nin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi”nin görev ve sorumluluklarını 
öğrenme imkanı bulacaktır. 

28. Gün Hastanedeki “Tıbbi Sosyal 
Hizmet Birimi” nin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Tıbbi Sosyal Hizmet” 
biriminin görev ve sorumluluklarını 
öğrenme imkanı bulacaktır. 

29. Gün Hastanedeki “Bilgi İşlem” 
biriminin görev ve 
sorumluluklarını araştırınız. 

Öğrenci “Bilgi İşlem” biriminin görev 
ve sorumluluklarını öğrenme imkanı 
bulacaktır. 

30. Gün Hastanedeki “Aile Sağlığı 
Merkezi Birimi Sekreteri” nin 
görev ve sorumluluklarını 
araştırınız. 

Öğrenci “Aile Sağlığı Merkez Birimi 
Sekreterinin” görev ve sorumluluklarını 
öğrenme imkanı bulacaktır. 

 
  



         

 
 

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA PROGRAMI YAZ STAJI PLANI 
 
 

STAJ 
GÜNÜ 

ÖDEV ÖĞRENME ÇIKTISI 

1.Gün İlaç mümessilinin görevleri nedir 
araştırınız 

Öğrenciler iş sahasındaki görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı bulur. 

2.Gün İlaç mümessilinin görevleri nedir 
araştırınız 

Öğrenciler iş sahasındaki görev ve 
sorumluluklarını öğrenme imkanı bulur. 

3.Gün Türkiye’de yer alan ecza depolarını 
araştırınız. 

Öğrenciler çalışma imkanı olan ecza 
depolarını öğrenme imkanı bulur. 

4.Gün Türkiye’de yer alan ecza depolarını 
araştırınız. 

Öğrenciler çalışma imkanı olan ecza 
depolarını öğrenme imkanı bulur. 

5.Gün Türkiye’de yer alan ilaç sektörlerini 
araştırınız. 

Öğrenciler ilaç sektörlerini genel hatlarıyla 
tanıma imkanı bulur. 

6.Gün Türkiye’de yer alan ilaç sektörlerini 
araştırınız. 

Öğrenciler ilaç sektörlerini genel hatlarıyla 
tanıma imkanı bulur. 

7.Gün Solunum sistemi hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan solunum 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

8.Gün Solunum sistemi hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan solunum 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

9.Gün Solunum sistemi hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan solunum 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

10.Gün Solunum sistemi hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan solunum 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

11.Gün Endokrin sistem hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan 
endokrin sisteme etki eden ilaçların endike 
ve kontraendike durumlarını öğrenir. 

12.Gün Endokrin sistem hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan 
endokrin sisteme etki eden ilaçların endike 
ve kontraendike durumlarını öğrenir. 

13.Gün Endokrin sistem hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan 
endokrin sisteme etki eden ilaçların endike 
ve kontraendike durumlarını öğrenir. 

14.Gün Endokrin sistem hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan 
endokrin sisteme etki eden ilaçların endike 
ve kontraendike durumlarını öğrenir. 

15.Gün Sindirim sistemi hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan sindirim 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

16.Gün Sindirim sistemi hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan sindirim 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

17.Gün Sindirim sistemi hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan sindirim 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

18.Gün Sindirim sistemi hastalıkları 
ilaçlarını araştırınız. 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan sindirim 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 



19.Gün Sinir sistemi hastalıkları ilaçlarını 
araştırınız 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan sinir 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

20.Gün Sinir sistemi hastalıkları ilaçlarını 
araştırınız 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan sinir 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
durumlarını öğrenir. 

21.Gün Sinir sistemi hastalıkları ilaçlarını 
araştırınız 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan sinir 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
durumlarını öğrenir. 

22.Gün Sinir sistemi hastalıkları ilaçlarını 
araştırınız 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan sinir 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

23.Gün Sinir sistemi hastalıkları ilaçlarını 
araştırınız 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan sinir 
sistemine etki eden ilaçların endike ve 
kontraendike durumlarını öğrenir. 

24.Gün Kanser hastalıklarında kullanılan 
ilaçları araştırınız 

Öğrenciler kanserde kullanılan ilaçların 
etkilerini, endike ve kontraendike 
durumlarını öğrenir. 

25.Gün Kanser hastalıklarında kullanılan 
ilaçları araştırınız 

Öğrenciler kanserde kullanılan ilaçların 
etkilerini, endike ve kontraendike 
durumlarını öğrenir. 

26.Gün Kanser hastalıklarında kullanılan 
ilaçları araştırınız 

Öğrenciler kanserde kullanılan ilaçların 
etkilerini, endike ve kontraendike 
durumlarını öğrenir. 

27.Gün Kas-İskelet sistemi hastalıklarında 
kullanılan ilaçları araştırınız 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan kas- 
iskelet sistemine etki eden ilaçların endike 
ve kontraendike durumlarını öğrenir. 

28.Gün Kas-İskelet sistemi hastalıklarında 
kullanılan ilaçları araştırınız 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan kas- 
iskelet sistemine etki eden ilaçların endike 
ve kontraendike durumlarını öğrenir. 

29.Gün Kas-İskelet sistemi hastalıklarında 
kullanılan ilaçları araştırınız 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan kas- 
iskelet sistemine etki eden ilaçların endike 
ve kontraendike durumlarını öğrenir. 

30.Gün Kas-İskelet sistemi hastalıklarında 
kullanılan ilaçları araştırınız 

Öğrenciler sistemsel hastalıklardan kas- 
iskelet sistemine etki eden ilaçların endike 
ve kontraendike durumlarını öğrenir. 

 



YAŞLI BAKIMI PROGRAMI YAZ STAJI PLANI 
 

STAJ GÜNÜ STAJ ÖDEVİ ÖĞRENME ÇIKTISI 
1. GÜN POSTÜRAL DRENAJ 

UYGULAMASININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler postüral drenajın 
hangi amaç için uygulandığını, 
hastaya uygulanacak masaj 
tekniklerinin neler olduğunu 
kavramış olacaklardır. 

2. GÜN AĞIZ BAKIMI UYGULAMASININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler ağız bakımında 
uygulanacak solüsyonların neler 
olduğunu ve ağız içi bakımın nasıl 
yapılması gerektiğini kavramış 
olacaklardır. 

3. GÜN AYAK BAKIMI UYGULAMASININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler uygun tırnak kesimini 
ve yaşlı bireylerde ayak 
sorunlarını tanımış ve buna uygun 
ayak bakımın ne şekilde 
yapılması gerektiğini kavramış 
olacaklardır. 

4. GÜN PERİNE BAKIMI UYGULAMASININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler perine bakımı için 
hangi pozisyonun verilmesi 
gerektiğini ve kadın/erkek 
cinsiyette perine bölgesi 
temizliğinin tekniğine uygun bir 
şekilde yapılması gerektiğini 
kavramış olacaklardır. 

5. GÜN BAŞ BANYOSU UYGULAMASININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler yatağa bağımlı yaşlı bir 
bireyle çalışırken hangi 
uygulamaları yapması gerektiğini 
ve baş banyosunda nelere dikkat 
etmeleri gerektiğini kavramış 
olacaklardır. 

6. GÜN YATAK BANYOSU 
UYGULAMASININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler yatağa bağımlı yaşlı bir 
bireyle çalışırken hangi 
uygulamaları yapması gerektiğini 
ve tüm vücut banyosunda nelere 
dikkat etmeleri gerektiğini 
kavramış olacaklardır. 

7. GÜN POZİSYON BİLGİSİ 
UYGULAMASININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler yaşlı bireylere ilgili 
bakımı uygulayacakları esnada 
mobilize yada immobilize 
bireylerde hangi pozisyonu 
verebileceklerini kavramış 
olacakalardır. 



 
STAJ GÜNÜ STAJ ÖDEVİ ÖĞRENME ÇIKTISI 

8.GÜN TIBBİ VE CERRAHİ ASEPSİYE GÖRE 
EL YIKAMAYI DETAYLI BİR ŞEKİLDE 
ANLATINIZ. 

Öğrenciler tıbbi ve cerrahi el yıkama 
tekniklerini öğrenip, 
uygulayabileceklerdir. 

9.GÜN STERİL ELDİVEN GİYME VE 
ÇIKARMA İŞLEM BASAMAKLARINI 
YAZINIZ. 

Öğrenciler steril eldiven giyme ve 
çıkarma işlemini 
uygulayabileceklerdir. 

10.GÜN ORAL VE GAVAJ (NAZOGASTRİK 
SONDA VEYA PEG) İLE BESLEME 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ. 

Öğrenciler oral ve gavaj ile besleme 
işlemini uygulayabilecekler ve dikkat 
edilmesi gereken noktaları tekrar 
edeceklerdir. 

11.GÜN ORAL İLAÇ UYGULAMA VE 
PARENTERAL İLAÇ 
UYGULAMALARINDAN 
SUBKUTAN ENJEKSİYON İŞLEM 
BASAMAKLARINI YAZINIZ. 

Öğrenciler oral ilaç ve subkutan 
enjeksiyonu uygulayabilecek ve 
gelişebilecek komplikasyonları 
değerlendirebileceklerdir. 

12.GÜN KULAĞA,GÖZE VE BURUNA İLAÇ 
UYGULAMA İŞLEM 
BASAMAKLARINI YAZINIZ. 

Öğrenciler kulağa, göze ve buruna 
ilaç uygulayabilecek ve gelişebilecek 
komplikasyonları 
değerlendirebileceklerdir. 

13.GÜN ASPİRASYON UYGULAMASININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler oral ve nazofarengial 
aspirasyon işlemleri tekiğe uygun 
yapabileceklerdir. 

14.GÜN SOLUNUM EGZERSİZLERİNİN 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler solunum egzersizinin 
önemini kavrayarak işlemi 
uygulayabilecektir 

15.GÜN ÖKSÜRME EGZERSİZİNİN 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler etkin öksürme egzersizini 
hastalara uygulatabilecektir. 

16.GÜN VÜCUT MEKANİĞİNE UYGUN 
CİSİM TAŞIMA NASIL OLMALIDIR 

Hem kendini hem de hastayı 
koruyarak omurgaya zarar vermeden 
nesneleri taşımayı öğreneceklerdir. 

17.GÜN SUPİNE VE PRONE 
POZİSYONLARINININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler bu pozisyonların hastaya 
verilmesi ve dikkat edilecek noktaları 
uygulayabilecektir. 

18.GÜN SİMS VE LATERAL 
POZİSYONLARINININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler bu pozisyonların hastaya 
verilmesi ve dikkat edilecek noktaları 
uygulayabilecektir. 

19.GÜN FAWLER POZİSYONU VE 
SEMİFAWLER 
POZİSYONLARINININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler bu pozisyonların hastaya 
verilmesi ve dikkat edilecek noktaları 
uygulayabilecektir. 

20.GÜN LİTOTOMİ VE DORSAL 
REKUMBENT POZİSYONLARINININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler bu pozisyonların hastaya 
verilmesi ve dikkat edilecek noktaları 
uygulayabilecektir. 

21.GÜN ORTOPNE POZİSYONU VE 
TRENDELENBURG 
POZİSYONLARINININ 
İŞLEM BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Öğrenciler bu pozisyonların hastaya 
verilmesi ve dikkat edilecek noktaları 
uygulayabilecektir. 

   



  

 
22.GÜN AİRWAY TAKILMASININ İŞLEM 

BASAMAKLARINI YAZINIZ 
Airway takılırken hangi pozisyonda 
takılacağı ve uyulması gereken 
kuralları yapabilecektir. 

23.GÜN MASKE İLE OKSİJEN 
UYGULAMASININ 
BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Maske ile O2 uygulamasını 
yapabilecektir 

24.GÜN NAZAL KANÜL İLE OKSİJEN 
UYGULAMASININ 
BASAMAKLARINI YAZINIZ 

Nazal kanül ile O2 uygulamasını 
yapabilecektir 

 
 

25.GÜN VÜCUT SICAKLIĞININ ÖLÇÜLMESİ Öğrenciler termometre çeşitlerini 
ve nasıl kullanacaklarını 
öğreneceklerdir. 

26.GÜN NABIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ Öğrenciler nabız sayımını doğru 
tekniklerle ve hangi bölgelerden 
yapacaklarını öğreneceklerdir. 

27.GÜN SOLUNUM DEĞERLENDİRİLMESİ Öğrenciler, solunumun ritmini ve 
sayısını değerlendirmeyi 
öğrenecektir. 

28.GÜN KAN BASINCININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğrenciler tansiyon aleti çeşitleri 
ve nasıl kullanılcağı konusuna 
hakim olmalıdır. 

29.GÜN YATAK YAPMA TEKNİKLERİNİN 
UYGULANMASI 

Öğrenciler, boş yatak yapma ve 
taburcu yatağı yapma gibi yatak 
yapma çeşitlerini öğrenecektir. 

30.GÜN SICAK SOĞUK UYGULAMA Öğrenciler, sıcak ve soğuk 
uygulama çeşitlerini ve nasıl 
uygulandığını öğrenecektir. 

 


