


YAYINCILIK

Mesleki Teknik Anadolu Liseleri
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Hasta ve Yaşlı  Alan

Sayın idareci ve meslek öğretmenlerine;

201  - 20  öğretim yılı için hazırlamış olduğumuz 
yayınlarımızı tanıtan bu kataloğumuzda meslek dersleri 

modül ve kaynak kitaplarımız yer almaktadır. 

Modül ve kaynak kitaplarımız, meslek dersleri 
öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler 

doğrultusunda geliştirilip düzenlenmiştir. 

Geçmişte değişik matbaalarda bastırdığımız 
kitaplarımızı bu öğretim yılında kendimize ait     Web 

- Matbaa Tesislerimizde hazırlayıp hizmetinize 
sunmaktayız.

 yıldır aynı heyecan ve azimle yerine getirmekte 
olduğumuz Meslek Dersleri Yayıncılığı siz sayın 

hocalarımızın desteği ile daha ileriye taşımaya azimliyiz.

Ülkemizin mesleki insangücü eğitimine katkı sağlayan, 
siz değerli eğitimci ve öğretmenlerin  takdirleri ile daha 

iyi yayınlar yapacağımıza olan inancımız tamdır.

20  - 20  öğretim yılının siz sayın hocalarımıza 
ve sevgili öğrencilerimize sağlık, başarı ve 

mutluluklar getirmesini dileriz.

İlgiyle, bilgiyle, sevgiyle...İlgiyle, bilgiyle, sevgiyle...
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Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi AlanıÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ / MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ / 
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANIÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

2019-2020 ÖĞRETİM YILI  KİTAP LİSTESİ2019-2020 ÖĞRETİM YILI  KİTAP LİSTESİ

SIRA DERS - MODÜL KİTABI ADI KİTAP KODU

1 Mesleki Gelişim ALM-07

2 Çocuk gelişimi CGE-01

3 Anne - Çocuk Sağlığı CGE-02 

4 Çocuk Ruh Sağlığı CGE-03

5 Erken Çocukluk ve Özel Eğitim Kurumları CGE-04 

6 Dramatik Etkinlikler CGE-05

7 Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma CGE-06 

8 Yetersizlik Türleri ve Eğitimi CGE-07 

9 Erken Çocuklukta Program CGE-08

10 Özel Eğitimde Program CGE-09

11 Erken Çocuklukta Özbakım CGE-10 

12 Özel Eğitimde Özbakım CGE-11 

13 Oyun ve oyuncak CGE-12

14 Çocukla iletişim CGE-13
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1- MESLEKİ GELİŞİM
Mesleki Gelişim Dersleri, Talim ve Terbiye Kurulu’nun ka-

rarıyla mesleki öğretim programı uygulayan bütün alanların 
9. Sınıfl arında ortak olarak okutulması zorunluğu bulunan  
derstir. Toplam 7 modülden oluşmaktadır. Yayınevimiz bu mo-
düllerin tümünü tek bir kitapta toplayarak baskısını yapmış ve 
satışa sunmaktadır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü çok 
fazla sayfa içerdiğinden, (596 sayfa) bu metin içeriğine dokun-
madan kitapta bulunan boş alanları ve sayfaların azaltılarak 
kitap yaklaşık olarak 450 sayfada toplanmaya çalışılmıştır. Bu 
dersin içeriğine 2016-2017 öğretim-yılından sonra Meslek Ah-
lakı ve Ahilik adlı bir modül daha eklenmiştir. Modül kitabımız 
bu modülü de içerdiği şekliyle tek kitap olarak basılıp gönde-
rilmektedir. İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebile-
cektir. Söz konusu derse ait modellerin power point sunum 
setleri de hazırlanmış olup kitabın siparişi ile birlikte gönde-
rilecek öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki su-
numlar CD ile gönderilecektir.

 

2- ÇOCUK GELİŞİMİ 
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10. 

Sınıfta,  haftada 5 saat okutulmakta olup alan ortak dersle-
rindendir. Söz konusu dersin toplam 7 modül halinde düzen-
lenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır.  
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü çok fazla sayfa içerdi-
ğinden, (380 sayfa) bu metin içeriğine dokunmadan kitapta 
bulunan boş alanları ve sayfaların azaltılarak kitap yaklaşık 
olarak 270 sayfada toplanmaya çalışılmıştır. Modül kitabımız 
İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz 
konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de 
hazırlanmış olup, öğretmenlerimizin derslerini dana etkin bir 
şekilde işlemelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi 
ile birlikte gönderilecek öğretmen örneği ekinde Power Point 
ortamındaki sunumlar CD ile gönderilecektir. 
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3- ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10. 

Sınıfta,  haftada 3 saat okutulmakta olup, alan ortak derslerin-
dendir. Söz konusu dersin toplam 4 modül halinde düzenlenen 
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır.  Dersin 
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 185 sayfayı bulmaktadır. Bu 
metin içeriğine dokunmadan kitapta bulunan boş alanları ve 
sayfaların azaltılarak kitap yaklaşık olarak yaklaşık 272 say-
faya sığdırılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek 
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin 
power point sunum setleri de hazırlanmış olup, öğretmenle-
rimizin derslerini dana etkin bir şekilde işlemelerine imkan 
sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek öğ-
retmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD 
ile gönderilecektir. 

4- ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10. 

Sınıfta,  haftada 2 saat okutulmakta olup, alan ortak ders-
lerindendir. Söz konusu dersin toplam 3 modül halinde dü-
zenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. 
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 148 sayfadır.  Bu metin 
içeriğine dokunmadan kitapta bulunan boş alanları ve say-
faların azaltılarak kitap yaklaşık olarak yaklaşık 112 sayfaya 
sığdırılmıştır.  Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek 
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin 
power point sunum setleri de hazırlanmış olup kitabın sipa-
rişi ile birlikte gönderilecek öğretmen örneği ekinde Power 
Point ortamındaki sunumlar CD ile gönderilecektir. 
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5- ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM   
 KURUMLARI

Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10. 
Sınıfta,  haftada 2 saat okutulmakta olup, alan ortak derslerin-
dendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen 
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin 
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 123 sayfadır.  Bu metin içeriğine 
dokunmadan kitapta bulunan boş alanları ve sayfaların azaltı-
larak kitap yaklaşık olarak yaklaşık 112 sayfaya sığdırılmıştır.  
Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderile-
bilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point su-
num setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin 
derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağ-
lanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz 
öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar 
CD de yer almaktadır.

6- DRAMATİK ETKİNLİKLER
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10. 

Sınıfta,  haftada 2 saat okutulmakta olup, alan ortak ders-
lerindendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde dü-
zenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. 
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 88 sayfadır.  Bu metin 
içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapma-
dan aynı şekilde baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen 
okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu 
derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlan-
mış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel 
ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın si-
parişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekin-
de Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.
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7- YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken çocukluk eğiti-

mi dal dersi olup, 11. sınıfta,  haftada 6 saat okutulmaktadır. 
Söz konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen mo-
düllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin ME-
GEP ‘te yayınlanan modülü 403 sayfadır.  Bu metin içeriğine 
dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan 
ve sayfalar değerlendirilerek 304 sayfaya sığacak şekilde bas-
kısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek 
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin 
power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğret-
menlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine 
imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderile-
cek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki 
sunumlar CD de yer almaktadır.

8- ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM 
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken çocukluk eği-

timi dal dersi olup, 11. sınıfta, haftada 10 saat okutulmak-
tadır. Söz konusu dersin toplam 8 modül bulunmaktadır. Bu 
modüllerin hepsi yayınlanmıştır. Yayınlanan modüller tek bir 
kitap halinde basılmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan mo-
düllerin içeriği toplamı 460 sayfadır. Bu metin içeriğine do-
kunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan 
ve sayfalar değerlendirilerek 370 sayfaya sığacak şekilde 
baskısı yapılmıştır. Modül kita bımız İsteyen okullarımıza ör-
nek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modül-
lerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece 
öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebil-
melerine imkan sağlanmakta dır. Kitabın siparişi ile birlikte 
gönderilecek ücretsiz öğret men örneği ekinde Power Point 
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.
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9- ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken çocukluk eğiti-

mi dal dersi olup, 11. sınıfta,  haftada 3 saat okutulmaktadır. 
Söz konusu dersin toplam 2 modül bulunmaktadır. Bu modül-
lerin hepsi yayınlanmıştır. Yayınlanan modüller tek bir kitap 
halinde baskıya hazırlanacaktır. Eksik olan modül basıldığında 
ayrıca ek olarak gönderilecektir. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan 
modüllerin içeriği toplamı  148 sayfadır.  Bu metin içeriğine 
dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan 
ve sayfalar değerlendirilerek 128 sayfaya sığacak şekilde bas-
kısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek 
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin 
power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğret-
menlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine 
imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderile-
cek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki 
sunumlar CD de yer almaktadır.

10- OYUN VE OYUNCAK 
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 11. 

Sınıfta,  haftada 2 saat okutulmakta olup,  ortak dal dersle-
rindendir. Söz konusu dersin toplam 3 modül halinde düzen-
lenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. 
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 282 sayfadır.  Bu metin 
içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapma-
dan aynı içerikle yaklaşık 220 sayfaya sığacak şekilde bas-
kısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek 
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin 
power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğ-
retmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebil-
melerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte 
gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point 
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.
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11- ÇOCUKLA İLETİŞİM
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 11. 

Sınıfta,  haftada 2 saat okutulmakta olup, ortak dal derslerin-
dendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen 
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin 
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 96 sayfadır.  Bu metin içeriğine 
dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı içe-
rikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza 
örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modül-
lerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece 
öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebil-
melerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte 
gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point 
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.

12- ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında 11. 

Sınıfta,  haftada 3 saat okutulmakta olup, dal derslerinden-
dir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen 
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin 
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 130 sayfadır.  Bu metin içeriği-
ne dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı 
içerikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okulları-
mıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait 
modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, 
böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili 
işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile 
birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power 
Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.
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13- ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında,  

11. Sınıfta,  haftada 10 saat okutulmakta olup, dal derslerin-
dendir. Söz konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen 
modüllerinin 3 modülü hariç diğerleri MEGEP sitesinde yayın-
lanmıştır.  Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modüllerinin topla-
mı  283 sayfadır.  Bu metin içeriğine dokunmadan ve de her-
hangi bir değişiklik yapmadan  aynı içerikle diğer modüllerin 
yayınlanması  öğretim yılı başına kadar beklenecektir. Baskısı 
yapılmadığı takdirde mevcut modüller basılarak tek kitap ha-
linde gönderilebilecektir. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza 
örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modül-
lerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece 
öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebil-
melerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte 
gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point 
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır. 

14- YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİMİ
Bu ders,  Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında,  

haftada 7 saat okutulmakta olup, dal derslerindendir. Söz 
konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen modül-
lerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP 
‘te yayınlanan modülü 375 sayfadır.  Bu metin içeriğine do-
kunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan yaklaşık 
280 sayfayı bulan içerikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız 
İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz 
konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de 
hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha 
görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Ki-
tabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen ör-
neği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer 
almaktadır. 
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Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri /Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri /

 Hasta ve Yaşlı Bakım Alanı Hasta ve Yaşlı Bakım Alanı

Hasta ve Yaşlı HizmetleriHasta ve Yaşlı Hizmetleri



12

YAYINCILIK

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELİ 
HASTA VE YAŞLI BAKIM ALANIHASTA VE YAŞLI BAKIM ALANI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI  KİTAP LİSTESİ2018-2019 ÖĞRETİM YILI  KİTAP LİSTESİ

SIRA SINIF DERS ADI KİTAP KODU Yayın 
Durumu

1 9 Mesleki Gelişim ALM-07 Modül 

2 10 Anatomi ve Fizyoloji ALM-01 Modül 

3 10 Kişisel Bakım HYB-01 Modül

4 10 Sağlık Hizmetlerinde İletişim ALM-05 Modül

5 10 Beslenme HM-20 Modül

6 10 Ofi s Programları HM-21 Modül

7 10 Meslek Etiği HYB-02 Modül

8 10 İlk Yardım HM-25 Modül

9 11 Aktif Yaşlanma HYB-03 Modül

10 11 Bakım Teknikleri HYB-04 Modül

11 11 Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma HYB-05 Modül

12 11 Rehabilitasyon HYB-06 Modül

13 11 Hastalıklar Bilgisi HYB-07 Modül

14 11 Temel İlaç Bilgisi HM-31 Modül

15 11 Tıbbi Terminoloji HYB-09 Modül

16 11 Sağlık Psikolojisi ALM-06 Modül

17 Anatomi Atlası KAYNAK
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2018-2019 Öğretim Yılına Özel IX. Sınıf 
Kitap Ve Modüllerle İlgili Açıklamalar

1-  Mesleki Gelişim
Bilindiği üzere mesleki gelişim kitabı, Mesleki ve  Teknik  

Anadolu liselerinin IX SINIFLARINDA tüm bölümlerde ortak  
olarak okutulmaktadır. “Mesleki Gelişim Dersi”, Ayakkabıcı-
lık bölümünden, gazetecilik bölümüne; motor bölümünden, 
Hasta yaşlı bakım bölümüne kadar bütün meslek okullarında 
ortak olarak okutulan bilgileri içermektedir.

MODÜL; Bu modül içeriğine 2016-2017 öğretim yılından iti-
baren eklenen “Ahilik” ile ilgili bir modül daha eklendi. 7 mo-
dül halindeki bu ders içeriğinin yer aldığı  kitabın hacmi Yakla-
şık 550 sayfayı bulmuştur. 

Bilindiği gibi “Mesleki Gelişim Dersi”, Ayakkabıcılık bölü-
münden, gazetecilik bölümüne; motor bölümünden, Hasta 
yaşlı bakım bölümüne kadar bütün meslek okullarında ortak 
olarak okutulan bilgileri içermektedir. Bazı meslek dersleri 
öğretmenlerimizin haftada 2 saat okutulan bu denli kapsamlı 
dersin bakanlık modülünü okutmakta kararlı durmaları nede-
niyle MODÜLLERİN TÜMÜ TEK KİTAP HALİNDE basılıp satışa 
sunulmuştur. 

KAYNAK KİTAP ; Sağlık Meslek eğitiminin kendine has bir 
özelliği olduğunu, Mesleki Gelisim dersi modül içeriğinin sağ-
lık mesleklerini kapsamadığını düşünen bazı öğretmenlerimizin 
önerileri ile sağlık meslek eğitiminin içeriğine ve kavramına yö-
nelik dersin konularını da içeren ve daha az sayfa kapsamlı bir 
kitap Ankara’da bir sağlık meslek dersleri öğretmenimize hazır-
lattırılarak baskısı satışa sunulmuştur. Söz konusu kitap sağlık 
meslek öğretmeni tarafından hazırlanmıştır. Kitapla ilgili diğer 
detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almakta olup iste-
yen okullarımıza örnek kitap gönderilmektedir. 

Bu dersin Her iki kitabının da power point sunumlarının yer 
aldığı CD kitap siparişi yapan okullarımıza Öğretmen örnekleri 
ile gönderilmektedir.
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Hasta Ve Yaşlı Bakım Alanı X. Sınıf 
Alan Ortak  Dersleri Kitap Tanıtımları
Bu alanda Anatomi ve Fizyoloji, meslek esasları, beslenme ve de Ofi s programları olmak üzere dört 

adet ders bulunmaktadır. Her dersin modül ve kitapları yayınevimizce ayrı ayrı satışa sunulmaktadır.

1. Anatomi ve Fizyoloji
Bilindiği gibi, Sağlık meslek eğitiminin en temel for-

masyon dersi olan anatomi ve fizyoloji dersidir.   Bu 
dersin MTAL Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş modülü 
tamamlanmış ve bu modüller Yayınevimize ait matbaa te-
sislerimizde orjinal büyüklükte ve renkli baskı ile tek kitap 
halinde basımı yapılmaktadır.. İstendiğinde okullarımıza 
örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılana-
caktır. Bu modülün; Power Point ortamında hazırlanmış 
olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı sipariş-
leri ile birlikte gönderilmektedir. 

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi eksiklikleri ve es-
tetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından 
bildirildi ve bundan iki yıl önce aynı programa yönelik olarak, 
daha önce bir çok üniversitemizin tıp fakültesinde Anatomi 
Öğretim Üyesi olarak ders vermiş olan ve halen OKAN ÜNİ-
VERSİTESİ Anatomi Öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. 
Mehmet Ersoy ve deneyimli sağlık meslek öğretmeni olan 
Sinan Kaplan tarafından hazırlanmış olan kitabımızı da okul-
larımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkat-
lerine sunmak isteriz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap 
talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen 
örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

Ayrıca Anatomi ve fi zyoloji dersi öğretiminde kaynak ola-
bilecek olan ANATOMİ ATLASI ve TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 
satışımız da bulunmaktadır.
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2. Beslenme
MTAL hemşire yardımcılığı - Ebe yardımcılığı – Sağlık 

Bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak ola- rak okutu-
lacak olan Beslenme dersinin modülü tamamlanmış ve 
MEGEP sitesinde yayımlanmıştır. İsteyen okullarımıza bu 
modülleri, toplamı 3 adet olan ayrı ayrı fasiküler düzende 
ve tek bir kitap halinde de basılmıştır. İstendiğinde okulla-
rımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri kar-
şılanacaktır. Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında 
hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize modül 
ki- tabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi ve eksiklikleri ile 
estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tara-
fından bildirildi. Bunun üzerine Çerçeve öğretim progra-
mının tümünü içeren yayın olarak Ankara üniversitesi tıp 
fakültesi cebeci hastanesinde Baş Diyetisyon olarak görev 
yapmakta olan Aynur Ünsal Karaoğlu ile emekli sağlık 
meslek öğretmeni Ayşe Bayer tarafından düzenlenmiş 
bulunan kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve 
öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgi-
li diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer al-
maktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde 
bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek 
kitabı ile birlikte gönderilecektir.



16

YAYINCILIK

3. Ofis Programları
MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık 

bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutula-
cak olan ofis programları derslerinin dersinin modülü ta-
mamlanmış ve MEGEP sitesinde yayımlanmıştır.

İsteyen okullarımıza bu modüllerin toplamı 10 adet 
olan ayrı ayrı fasiküler düzende ve tek bir kitap halinde de 
basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönde-
rilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır.

Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış 
olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı sipariş-
leri ile birlikte gönderilecektir.

Modül olarak düzenleme ve basımı yapılan metinler-
de bir değişiklik yapamıyoruz. Bunlar resmi sayılabilecek 
metinlerdir. Nasıl yazıldıysa öylece okuyucuya ulaştırmaya 
özen gösteriyoruz. Ancak bilgisayar alanı çok devingen ve 
hızladeğişiklik gösteren olan bir alandır. Bir yıl içinde bile 
birkaç yenilik yapılmasını gerektiren düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu gerekçe ile çerçeve öğretim programı-
na sadık kalınmak koşulu ile en son değişiklikleri içeren 
kitap yayınlanması ihtiyacı düşünülerek bilgisayarda ofi s 
programları sistemi konusunda birikimli olan Sağlık Mes-
lek Lisesi meslek dersleri öğretmeni Ozan Kara tarafından 
düzenlenen kaynak kitabı öğretmen ve öğrencilerinin dik-
katlerine sunmak isteriz.
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4. İLK YARDIM
Bu dersin Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap 

halinde basımı yapılmıştır. Öğretim yılı başlangıcından 
önce  talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu der-
sin modüllerinin tamamlanması halinde POWER POİNT 
SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte 
gönderilecek olan öğretmen örneği kitap  içinde gönde-
rilecektir.

Bazı öğretmenlerimizin modüllerden yararlanmak is-
tememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı 
ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen 
kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlan-
mıştır. Kitap, daha önce hemşirelik bölümü için ilk yardım 
ve acil bakım kitabı yazarlarından olan Acil tıp öğretmeni 
Sinan Kaplan tarafından hazırlanmıştır. 160 sayfa, birin-
ci hamur kağıda A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı 
olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER 
POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla bir-
likte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap  içinde gön-
derilecektir.
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SAĞLIK ALANI XII. SINIF DAL DERSLERİ MODÜL VE KİTAPLARI

1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı 

tüm bölümlerde alanlar ortak olan ve de  XII. sınıfta okutu-
lacak bu dersin modülleri MEGEP web sayfasında tamam-
lanıp yayınlanmıştır. Talep edildiği takdirde okullarımıza 
örnek olarak gönderilecektir. Dersin modüllerine yönelik 
hazırlanmış olan  POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep 
edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğret-
men örneği kitap içinde gönderilecektir. Bu derse yönelik 
yayınevimizce kaynak kitap düzenlenmemiştir. 

2. MESLEK ETİĞİ 
MODÜL; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hasta ve yaş-

lı bakım bölümlerinde X. sınıfl arda alan ortak ders olarak 
okutulmakta olan vede iki modülden ibaret olan bu dersin 
modülleri hasta ve yaşlı bölümleri 10. Sınıfl arında alan or-
tak dersi olarak okutulmaktadır. Modül içerikleri MEGEP 
web sayfasında tamamlanıp yayınlanmıştır. Bu ders içeri-
ğinin ders dağılım çizelgesine göre haftada 4 saat okutul-
ması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak modül içeriği bu 
dersin 4 saatte okutulmasına izin vermemektedir. Dersin 
öğretmenlerinin ek kaynaklarla dersi zenginleştirmelerin-
de yarar görülmektedir. Baskısını yapmış bulunduğumuz 
bu dersin modül kitabını , talep edildiği takdirde okulları-
mıza örnek olarak gönderilecektir. 

Dersin modüllerine yönelik hazırlanmış olan POWER 
POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla bir-
likte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gön-
derilecektir. Bu derse yönelik yayınevimizce kaynak kitap 
düzenlenmemiştir.
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3. KİŞİSEL BAKIM
MODÜL; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hasta ve yaş-

lı bakım bölümlerinde XI. sınıfl arda alan ortak ders olarak 
okutulmakta olan bu dersin modülleri hasta ve yaşlı bö-
lümlerinde alın ortak dersi olarak okutulmaktadır. Modül 
içerikleri MEGEP web sayfasında tamamlanıp yayınlan-
mıştır. Talep edildiği takdirde okullarımıza örnek olarak 
gönderilecektir. Dersin modüllerine yönelik hazırlanmış 
olan POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan 
kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği ki-
tap içinde gönderilecektir. Bu derse yönelik yayınevimizce 
kaynak kitap düzenlenmemiştir.

4. BAKIM TEKNİKLERİ
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı hasta bakımı bölümle-

ri XI. Sınıfl arında dal dersi olarak okutulması gereken bu 
dersin içerikleri 5 modülden oluşmaktadır. 08.05.2017 ta-
rihi itibarıyla üç modül tamamlanıp yayınlanmıştır. Diğer 
iki modül ders yılı başlangıcına kadar yayınlandığı takdirde 
tek kitap olarak basılıp gönderilebilecektir. Yayınlanmadı-
ğı takdirde bir öğretmenlerimizin de kabullenebilecekleri 
bir düzenleme ile tamamı kitap olarak basılabilecektir. Bu 
dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de tamamla-
nıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğ-
retmen örnekleri içinde yer alacaktır.  
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5. ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN 
     KORUNMA
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, Hasta Bakımı ve Yaşlı 

bakımı dalları  XI. Sınıfl arında dal dersi olarak okutulma-
sı gereken bu dersin içerikleri 3 modülden oluşmaktadır. 
08.05.2017 tarihi itibarıyla iki modül tamamlanıp yayın-
lanmıştır. Eksik olan modül ders yılı başlangıcına kadar 
yayınlandığı takdirde tek kitap olarak basılıp gönderile-
bilecektir. Yayınlanmadığı takdirde öğretmenlerimizin de 
uygun göreceklerini sandığımız bir düzenleme ile tamamı 
kitap olarak basılabilecektir. 

Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de ta-
mamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek 
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.  

6. HASTALIKLAR BİLGİSİ
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, hasta bakımı dalı  XI. 

Sınıfl arında dal dersi olarak okutulması gereken bu der-
sin içerikleri 6 modülden oluşmaktadır. 08.05.2017 tarihi 
itibarıyla bir modül hariç yayınlanmıştır. Eksik olan modül 
ders yılı başlangıcına kadar yayınlandığı takdirde tek kitap 
olarak basılıp gönderilebilecektir. Yayınlanmadığı takdirde 
öğretmenlerimizin de uygun göreceklerini sandığımız bir 
düzenleme ile tamamı kitap olarak basılabilecektir. 

Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de ta-
mamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek 
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.  
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7. TEMEL İLAÇ BİLGİSİ 
MODÜL ; Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, hasta bakımı 

dalı XI. Sınıfl arında dal dersi olarak okutulması gereken 
bu dersin içerikleri 5 modülden oluşmaktadır. Modüller 
tamamlanıp MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. İstendiği 
takdirde tek kitap olarak basılıp gönderilebilecektir. 

Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de ta-
mamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek 
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.  

8. TEMEL İLAÇ BİLGİSİ 
KAYNAK KİTAP ; Bazı öğretmenlerimizin modüllerden 

yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğ-
retim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanıla-
rak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım 
kitabı hazırlanmıştır. Kitap, modül çerçeve öğretim prog-
ramı esas alınarak alanlarında uzman yazarlar ve eğitim-
ciler tarafından düzenlenmiş ve basılmıştır. 196 sayfa, bi-
rinci hamur kağıda A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı 
olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER 
POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla bir-
likte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gön-
derilecektir.
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9. TIBBİ TERMİNOLOJİ 
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, hasta bakımı dalı ve yaşlı 

bakım dalı XI. Sınıfl arında dal dersi olarak okutulması gere-
ken bu dersin içerikleri 6 modülden oluşmaktadır. Modüller  
tamamlanıp MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Öğretim yılı 
başı itibarıyla tek kitap olarak basılıp gönderilebilecektir. 

Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de ta-
mamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek olan 
öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.  

10. AKTİF YAŞLANMA
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, yaşlı bakım dalı XI. Sı-

nıfl arında dal dersi olarak okutulması gereken bu dersin 
içerikleri 2 modülden oluşmaktadır. Modüller 08.05.2017 
tarihi itibarıyla  MEGEP sitesinde YAYINLANMAMIŞTIR. 
Modüller tamamlanıp MEGEP sitesinde yayınlanması ha-
linde Öğretim yılı başı itibarıyla tek kitap olarak basılıp 
gönderilebilecektir. Yayınlanmadığı durumda yine okulla-
rımızın da kabul edip uygun göreceği bir şekliyle bir formül 
bulup düzenleme yapılıp Modül baskısı yayınlanacaktır. 

Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de ta-
mamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek 
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.  
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11. SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık ala-

nı tüm bölümlerde ortak dal dersleri arasında yer alan ve 
de  XII. sınıfta okutulacak bu dersin modülleri MEGEP web 
sayfasında tamamlanmamıştır. Öğretim yılı başlangıcın-
dan önce  önce yayınlındığı takdirde kitap halinde baskısı 
yapılıp gönderilecektir. Yayınlanmadığı takdirde daha önce 
diğer alanlarda okutulmak üzere tamalanı yayınlanmış 
olan modüller basılıp gönderilecektir. . Dersin modülleri-
ne yönelik hazırlanmış olan  POWER POİNT SUNUM CD. Si 
de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan 
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

12. REHABİLİTASYON
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, yaşlı bakım dalı XI. Sı-

nıfl arında dal dersi olarak okutulması gereken bu dersin 
içerikleri 2 modülden oluşmaktadır. Modüller MEGEP si-
tesinde yayınlanmıştır. Modüller öğretim yılı başı itibarıyla 
tek kitap olarak basılıp gönderilebilecektir. 

Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de ta-
mamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek 
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.  




