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Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 

Hasta ve Yaşlı Hizmetleriasast
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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELİ 
HASTA VE YAŞLI BAKIM ALANI KİTAP LİSTESİHASTA VE YAŞLI BAKIM ALANI KİTAP LİSTESİ

SIRA SINIF DERS ADI KİTAP KODU Yayın 
Durumu

1 9 Mesleki Gelişim Atölyesi (Kaynak Kitap)

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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MESLEK DERSLERİ KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
HASTA YAŞLI HİZMETLERİ ALANI

2020 Mart ayında yayınlanan Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı yeni programına göre 2021-2022 öğre-
tim yılında 9. Ve 10. Sınıfl ar yeni program okuyacaklar 11. Ve 12. Sınıfl ar eski programı izlemeye devam 
edeceklerdir. 

9. SINIF
2020 YILINDA YAYINLANAN PROGRAMA GÖRE HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI 9. SINIFTA MES-

LEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ, ANATOMİ VE FİZYOLOJİ VE ATÖLYE OLMAK ÜZERE 3 (ÜÇ)  ADET MESLEK DER-
Sİ OKUTULMAKTADIR

1. MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 
2020 yılında değişen programı göre, MEB  bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırıyor ve ücretsiz dağıtımı-

nın yapılacağı duyurulmuştur. 

Daha önce öğrencilere okutulan MESLEKİ GELİŞİM dersi kitabıyla bir benzerliği bulunmayan içerikte 
bir kitap düzenlenmiştir. 

Bazı öğretmenlerden aldığımız geribildirimlere göre ders kitabının verimli ders işlemeye yeterli ol-
mayacağı öğrencilere ücretsiz dağıtılacağı için kitabı izlemek durumunda kalacaklarını bildirilmiştir. Söz 
konusu kitap; ders kitabı olmaktan çok etkinlik izleme kitabı olarak düzenlendiği, dersin okutulmasıyla 
ilgili hedefl enen kazanımların elde edilmesine sınav sorularına esas olabilecek metin düzenlenmesi 
yönüyle eksik olduğu almış olduğumuz bir başka eleştiri noktasıdır. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR

Yayınevi olarak özellikle sağlık hizmetleri alanı, çocuk gelişimi ve eğitim alanı ve de hasta yaşlı hiz-
metleri alanlarında kullanıma uygun ders kitabı niteliğinde düzenlenmiş, çerçeve öğretim programı 
(ÇÖP) na uygun olarak ve METİNDEN ÖĞRENME yönteminde hazırlanmış bir kitabımız bulunmaktadır. 
Kitap, bu alanda geçmişte öğretmenlik yapmış olan SİNAN KAPLAN hocamız tarafından düzenlenmiştir. 
Bu kaynak kitabımız isteğe bağlı olarak öğretmenlerimize sunulabilecektir. 

2. ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
2020 yılında değişen (Anatomi öğretiminde genel ilkeler korunarak temel de büyük bir değişikliği 

olmayan) programı göre, MEB, bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırılıyor ve ücretsiz dağıtımının yapılacağı 
duyurulmuştur. 

Yazarlarının deneyimli meslek öğretmeni olduğu için kitap içeriği ve düzenlemesinde öğretim değeri 
olan bir kitap olarak öğretmen ve öğrencilerimize yararlı olacağını umuyoruz. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR

Daha önce Sağlık Hizmetleri alanı ve Hasta Yaşlı Hizmetleri alanı 10. Sınıfta okutulan ANATOMİ ve 
FİZYOLOJİ ders modüllerini kitap şeklinde isteyen öğretmenlerimize ücretsiz olarak sunulabilecektir. 
Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, 
online satış sitemiz olan www.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları 
bulunmaktadır. 

POWER POİNT SUNUM SETİ

Geçtiğimiz yıllarda 10. Sınıfta okutulan ANOTOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ MODÜL seti ile yeni yayınlanan 
Anatomi Ve Fizyoloji Dersi kitap içeriği hemen hemen aynı içeriktedir. Modül setinin Power Point sunum 
setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde “ücretsiz” olarak sunulabilecektir. 
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ANATOMİ ATLASI

Anatomi dersi öğretiminde etkili olan yardımcı kaynak anatomi atlasıdır. İsteyen Anatomi ve fi zyoloji 
dersi öğretmenlerimize, öğrencilerin 11. Sınıf ve 12 sınıf kitaplarının tümünü  yayınevimizden temin et-
meleri durumunda ANATOMİ ATLASI ÜCRETSİZ OLARAK SUNULABİLECEKTİR. Atlas edinmek isteyen 
öğrencilerimize de 30 TL gibi çok düşük bir ücretle kendilerine satışı yapılabilecektir. 

ANATOMİ AFİŞ SETİ

Anatomi Bakanlıkça yayınlanan listeye göre tamamlatılmış olan 44 ayrı afi şten oluşan anatomi afi ş 
seti renkli ofset baskılı 64-90 cm boyutlarında askı çıtalı set halinde sunulmaktadır. İsteyen okullarımıza 
set halinde ücreti karşılığı sunulabilecektir.

3-ATÖLYE 
2020 yılında değişen programa göre, MEB, bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırılıyor ve ücretsiz dağı-

tımının yapılacağı duyurulmuştur. 

Geçtiğimiz yıllarda Hasta yaşlı hizmetleri alanında Kişisel bakım dersi adı altında okutulan ders içe-
riğiyle aynı olan programa göre düzenlenmiştir. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR

Bu dersle ilgili kitaba ulaşamayan meslek dersi öğretmenlerine KİŞİSEL BAKIM MODÜL KİTABI’nı 
öneriyoruz. İsteyen  öğretmenlerimize birer örnek gönderilebilecektir. Öğrencilerin de edinmek iste-
meleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz olan www.
songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır. 

POWER POİNT SUNUM SETİ

Bu dersin program  içeriği ile KİŞİSEL BAKIM MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Kişisel 
bakım Dersi Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde “ücretsiz” olarak su-
nulabilecektir. 

10. SINIF
2020 YILINDA YAYINLANAN PROGRAMA GÖRE HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI 10. SINIFTA 

ATÖLYE, ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA, SAĞLIK İLETİŞİMİ VE ETİK VE GENEL BESLEN-
ME OLMAK ÜZERE 4 (DÖRT)  ADET MESLEK DERSİ OKUTULMAKTADIR

1. ATÖLYE
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da aynı atla okutulan bu dersin kitap yazım işlemi 

sürmektedir. Bakanlığın bu dersle  ilgili kitap ücretsiz kitap dağıtımı yapma isteği bulunmaktadır. Ancak 
baskısının eğitim dönemine yetişeceği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. Çünkü bununla ilgili 
kitap.eba.gov.tr de bununla ilgili ağustos ayı başı itibarıyla bir içerik bulunamamıştır. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR

2020 Mart ayında yayınlanan HYH alanı ÇÖP yer alan  10. SINIF ATÖLYE ders içeriği ile önceki yıllarda 
okutulan İLK YARDIM DERS İÇERİĞİNİN AYNI olduğu görülmektedir. Bakanlığın yazdırdığı kitabın yetiş-
memesi halinde İLK YARDIM MODÜL KİTABI okutulması da mümkündür. Çünkü her ne kadar eski ola-
rak görülse de bu kitap içeriği Talim ve Terbiye Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda 
öğrencilerini kitapsız bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce  okuttukları İLK YARDIM DERSİ 
MODÜL SETİNİ öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir.  Öğrencilerin de edinmek istemeleri 
halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz olan www.songur-
yayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır. 
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POWER POİNT SUNUM SETİ
HYH alını 10. Sınıf Atölye dersi program  içeriği ile İLK YARDIM DERSİ MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ 

TAŞIMAKTADIR. İlk yardım Dersi Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde 
kendilerine “ücretsiz” olarak sunulabilecektir. 

2. ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA  
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da  okutulan bu dersin kitap yazım tamamlanmış ve 

de meslek.eba.gov.tr de yayınlanmıştır. Ancak Bakanlığın bu dersle  ilgili kitap ücretsiz kitap dağıtımı 
yapma isteği bulunmasına rağmen baskısının ve öğrencilere ücretsiz dağıtımlarının eğitim dönemine 
yetişeceği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
HYH alanı ÇÖP yer alan  10. SINIF ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA ders içeriği ile 

önceki yıllarda aynı adla okutulan DERS İÇERİĞİNİN AYNI olduğu görülmektedir. Bakanlığın yazdırdığı 
kitabın yetişmemesi halinde ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA MODÜL SETİ KİTABI oku-
tulması da mümkündür. Çünkü her ne kadar eski olarak görülse de bu kitap içeriği Talim ve Terbiye 
Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda öğrencilerini kitapsız bırakmak istemeyen öğ-
retmenlerimizin daha önce  okuttukları ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA DERSİ MODÜL 
SETİ öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir.  Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde toplu 
olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz olan www.songuryayin.com adlı 
web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır. 

POWER POİNT SUNUM SETİ
HYH alını 10. Sınıf Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma dersi program  içeriği ile geçmiş yıllarda 

okutulan ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA DERSİ MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAK-
TADIR. Bu Dersin Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde kendilerine “üc-
retsiz” olarak sunulabilecektir. Ayrıca öğretmenlerimizin güncelliği nedeniyle COVİD 19 hastalığı ile il-
gili öğrencilerine detaylı bilgi sunabilmeleri için Sağlık Bakanlığınca yayınlanan COVİD 19 GENEL BİLGİ 
EPİDEMİYOLOJİ VE TANI adlı 32 sayfalık rehberi ders olarak okutmalarında yarar bulunmaktadır. Bu 
rehberin linki ; 

  https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-9rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf  

3. SAĞLIK İLETİŞİMİ VE ETİK
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da  okutulan bu dersin kitap yazım tamamlanmış ve 

de meslek.eba.gov.tr de yayınlanmıştır. Ancak Bakanlığın bu dersle  ilgili kitap ücretsiz kitap dağıtımı 
yapma isteği bulunmasına rağmen baskısının ve öğrencilere ücretsiz dağıtımlarının eğitim dönemine 
yetişeceği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
HYH alanı ÇÖP de yer alan  10. Sınıf SAĞLIK İLETİŞİMİ VE ETİK ders içeriği ile önceki yıllarda  okutu-

lan SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ + MESLEK ETİĞİ +AKTİF YAŞLANMA dersleri içeriklerinin 
birleştirilmesinden oluşmaktadır.  Bakanlığın yazdırdığı kitabın yetişmemesi halinde SAĞLIK HİZMET-
LERİNDE İLETİŞİM +MESLEK ETİĞİ +AKTİF YAŞLANMA MODÜL SETLERİ nin bir arada toplanarak  oku-
tulması da mümkündür. Elimizde satışa hazır halde bulunan bu modül kitaplarını bir arada öğrencilere 
okutulmak üzere sunulabileceğini bildirmek isteriz.  Çünkü her ne kadar eski olarak görülse de bu kitap 
içeriği Talim ve Terbiye Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda öğrencilerini kitap-
sız bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce okuttukları SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 
+MESLEK ETİĞİ + AKTİF YAŞLANMA MODÜL SETLERİ öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir.  
Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, 
online satış sitemiz olan www.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları 
bulunmaktadır.



20

YAYINCILIK

POWER POİNT SUNUM SETİ 
HYH alını 10. Sınıf SAĞLIK İLETİŞİMİ VE ETİK dersi program  içeriği ile geçmiş yıllarda okutulan SAĞ-

LIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM +MESLEK ETİĞİ +AKTİF YAŞLANMA MODÜL SETLERİ DERSİ MODÜLLE-
Rİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Bu Dersin Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri 
halinde kendilerine “ücretsiz” olarak sunulabilecektir.

4. GENEL BESLENME 
2020 yılında değişen programa göre 10 sınıfta da  okutulan bu dersin kitap yazım tamamlanmış ve 

de meslek.eba.gov.tr de yayınlanmıştır. Ancak Bakanlığın bu dersle  ilgili kitap ücretsiz kitap dağıtımı 
yapma isteği bulunmasına rağmen baskısının ve öğrencilere ücretsiz dağıtımlarının eğitim dönemine 
yetişeceği konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. 

ALTERNATİF ÖNERİMİZ VAR
HYH alanı ÇÖP yer alan  10. GENEL BESLENME ders içeriği ile önceki yıllarda aynı adla okutulan
BESLENME DERS İÇERİĞİNİN AYNI olduğu görülmektedir. Bakanlığın yazdırdığı kitabın yetişmemesi 

halinde BESLENME MODÜL SETİ KİTABI okutulması da mümkündür. Çünkü her ne kadar eski olarak 
görülse de bu kitap içeriği Talim ve Terbiye Kurulu onayını almış metinlerdir. Bu nedenle bu konuda öğ-
rencilerini kitapsız bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin daha önce  okuttukları BESLENME MODÜL 
SETİNİ öğretmenlerimize örnek olarak sunulabilecektir.  Öğrencilerin de edinmek istemeleri halinde 
toplu olarak okullara satışı doğrudan yapılabileceği gibi, online satış sitemiz olan www.songuryayin.com 
adlı web sitesinden kredi kartı ile temin etme olanakları bulunmaktadır. 

POWER POİNT SUNUM SETİ
HYH alını 10. Sınıf GENEL BESLENME dersi program  içeriği ile geçmiş yıllarda okutulan BESLENME 

DERSİ MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Bu Dersin Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenle-
rimizin istemeleri halinde kendilerine “ücretsiz” olarak sunulabilecektir.

11. SINIF
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA HASTA YAŞLI HİZMETLERİ ALANI 11. SINIFINDA OKUTULAN DERSLER OLAN; 
MESLEK ETİĞİ, 
İLK YARDIM, 
BAKIM TEKNİKLERİ, 
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA, 
HASTALIKLAR BİLGİSİ, 
TEMEL İLAÇ BİLGİSİ, 
TIBBİ TERMİNOLOJİ 
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ, 
AKTİF YAŞLANMA 
REHABİLİTASYON 
DERSLERİ BU ÖĞRETİM YILINDA 11. SINIFLARDA OKUTULMAYA DEVAM EDİLECEKTİR. 
BU DERSLERİN MODÜLLERİNİ İSTEYEN OKULLARIMIZA DOĞRUDAN SATIŞINI YAPABİLECEĞİZ. 
TOPLU KİTAP TEMİN ETMEYİ DÜŞÜNMEYEN OKULLARIMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİN KİTAPLARI BİREY-

SEL OLARAK ŞİRKETİMİZİN ONLİNE SATIŞ SİTESİNDEN KREDİ KARTI İLE TEMİN ETMELERİ MÜMKÜN 
OLABİLECEKTİR. ONLİNE SATIŞ ADRESİMİZ  www.songuryayin.com  

BAZI OKULLARDA BU DERSLERDEN İKİ ADEDİ 12. SINIFLARDA OKUTULMAKTADIR.
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IX. Sınıf Kitap Ve Modüllerle İlgili 
Açıklamalar
YENİLENEN PROGRAMLARA GÖRE KİTAP ÇALIŞMALARIMIZ SÜRMEKTEDİR.

1-  Mesleki Gelişim
KAYNAK KİTAP; 2020  Mart ayında yapılan değişiklimle 

içerik ve kapsamı değiştirilen mesleki gelişim dersi MESLEKİ 
GELİŞİM ATÖLYESİ olarak 2020-2021 öğretim yılından oku-
tulması kararlaştırılmıştır. Alanla ilgili düzenlenen ÇERÇEVE 
ÖĞRETİM PROGRAMI nda yer alan öğrenme birimleri, konular 
ve kazanımlar gözetilerek  düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin 
okuldan e ve öğretmenden uzak olarak işlemek durumunda 
olacağı bu dersin düzenlenme biçimi, kendi kendine METİN-
DEN ÖĞRENME YÖNTEMİ ile kazanımları elde edebilmesi yö-
nündedir. Öğretmenlerimizin bu dersi  uzaktan sunabilmesi 
için power point PPS sunumları da hazırlanmaktadır. Kitabın 
içeriği sağlık hizmetleri, hasta yaşlı hizmetleri ve çocuk geli-
şimi alanlarında okuyan öğrencilere mesleki motivasyon ka-
zandırılmasında yabancı düşmeyecek şekilde düzenlenmiştir. 

Hasta Ve Yaşlı Bakım Alanı X. Sınıf 
Alan Ortak  Dersleri Kitap Tanıtımları
Bu alanda Anatomi ve Fizyoloji, meslek esasları, beslen-

me ve de Ofi s programları olmak üzere dört adet ders bu-
lunmaktadır. Her dersin modül ve kitapları yayınevimizce ayrı 
ayrı satışa sunulmaktadır.

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

yon dersi olan anatomi ve fizyoloji dersidir.   Bu dersin MTAL 
Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş modülü tamamlanmış ve 
bu modüller Yayınevimize ait matbaa tesislerimizde orjinal 
büyüklükte ve renkli baskı ile tek kitap halinde basımı yapıl-
maktadır.. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderile-
bilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu modülün; Power 
Point ortamında hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenle-
rimize modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilmektedir. 
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2. Beslenme (Genel Beslenme)
MTAL hemşire yardımcılığı - Ebe yardımcılığı – Sağlık 

Bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak 
olan Beslenme dersinin modülü tamamlanmış ve MEGEP 
sitesinde yayımlanmıştır. İsteyen okullarımıza bu modül-
leri, toplamı 3 adet olan ayrı ayrı fasiküler düzende tek bir 
kitap halinde de basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza ör-
nek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacak-
tır. 2020 yılında yayınlanan yeni programa göre 10. sınıfl ar-
da okutulacak olan Genel Beslenme programında yer alan 
içerikle bu modül kitabımızın içeriği çok yakın benzerlik 
göstermektedir. MEB’den ücretsiz kitap temin edemeyen 
okullarımıza ücreti karşılığı gönderilecektir. Bu modülün; 
Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış olan sunum CD 
si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte 
gönderilecektir.

3. İLK YARDIM
Bu dersin Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap 

halinde basımı yapılmıştır. Bu öğretim yılında 11. sınıfl ar-
da son kez okutulacaktır. Öğretim yılı başlangıcından önce  
talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. 2020 yılında 
yayınlanan yeni programa göre bu dersin konuları, 10. sı-
nıfta Atölye dersi altında okutulacaktır. Dersin içeriği ile 
konular aynıdır. MEB’den ücretsiz kitap temin edemeyen 
okullarımıza ücreti karşılığında gönderilecektir. 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.
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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  XI. sınıfta okutu-
lacak bu dersin modülleri MEGEP web sayfasında tamam-
lanıp yayınlanmış ve kitap olarak yayınevimizce basılmış-
tır. Talep edildiği takdirde okullarımıza örnek olarak gön-
derilecektir. 2020 yılında yeni yayınlanan programa göre 
bu ders Meslek Etiği adlı dersle birleştirilmiştir. MEB tara-
fından kitabının ücretsiz dağıtılacağı bildirilmiştir. Ücretsiz 
kitap temin edemeyecek olan okullara ücreti karşılığı her 
iki modül set halinde ücreti karşılığı gönderilecektir. Der-
sin modüllerine yönelik hazırlanmış olan  POWER POİNT 
SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte 
gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderi-
lecektir. Bu derse yönelik yayınevimizce kaynak kitap dü-
zenlenmemiştir. 

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 ola-
rak okutulmakta olan bu dersin modülleri hasta ve yaşlı 
bölümlerinde alan ortak dersi olarak okutulmaktadır. Ta-
lep edildiği takdirde okullarımıza örnek olarak gönderi-
lecektir. Bu dersin içeriği 9. sınıfl arda Atölye dersi olarak 
okutulmaktadır. MEB tarafından dağıtılan okul kitaplarını 
temin edemeyen okullara ücretli olarak gönderilecektir. 
Dersin modüllerine yönelik hazırlanmış olan POWER PO-
İNT 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.

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. Dersin bütün 
modülleri kitap halinde düzenlenip basılmıştır. İsteyen 
okullarımıza ücreti karşılığı gönderilecektir. Bu dersin içe-
riği gelecek yıldan itibaren 11. sınıfl arda Atölye dersi ile 
okutulacaktır. Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD 
leri de tamamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönde-
rilecek olan öğretmen 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. 
Kitap halinde baskısı yapılmış ve 11. sınıfl arda okutulmak 
üzere satışa sunulmuştur. 2020 yılında yayınlanan yeni 
programa göre bu ders 10. sınıfl arda haftada 2 saat sürey-
le okutulacaktır. 10. sınıfl arda bu ders için MEB’den kitap 
temin edemeyen okullara ücreti karşılığı gönderilecektir.

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. Tek kitap halinde 
basılıp satışa sunulmuştur. HYH alanı 11. sınıfl arda oku-
tulacaktır. İsteyen okullara ücreti karşılığı gönderilecektir. 

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. Modül-
ler tamamlanıp MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. İsteyen 
okullara ücreti karşılığı gönderilecektir.

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

8. TIBBİ TERMİNOLOJİ 
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, hasta bakımı dalı ve 

yaşlı bakım dalı XI. Sınıfl arında dal dersi olarak okutul-
ması gereken bu dersin içerikleri 6 modülden oluşmak-
tadır. Modüller  tamamlanıp MEGEP sitesinde yayınlan-
mıştır. Öğretim yılı başı itibarıyla tek kitap olarak basılıp 
gönderilmektedir.

Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de ta-
mamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek 
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.  
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9. 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. 

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

10. 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.
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11. 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.  
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KORONAVİRÜS

RİSKİNE 
KARȘI14

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 

ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 

DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

1

2

3

4

5

6

7

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.   

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin. 

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin. 

8

9

10

11

12

13

14

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Bulunduğunuz ortamları 
sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.   

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.   

KURAL

0 1 2

9 10 11

6 7 8

3 4 5

KORONAVİRÜS’Ü 
TEDBİRLER 
YENER.

Maskeni 
doğru tak.

Mesafeni 
koru.

Ellerini 
sık sık yıka.

Elinle yüzüne 
dokunma.

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KİȘİSEL  HİJYEN TEDBİRLERİ  İLE
KO R O N AV İ R Ü S ’ E  G E Ç İ T  YO K .

Zorunlu olmadıkça ortak kullanılan
yüzeylere dokunmayın.

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

Ellerinizle yüzünüze dokunmamaya
özen gösterin.

 
ORTAK ALANLARDA 
KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT  
KİSİSEL HİJYEN 
KURALLARINA UYALIM.

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca
sabunla ovarak yıkayın.

VİRÜSTEN
KORUNMAK

ELİMİZDE

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 
MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ, 
BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ

YAKIN TEMASTAN 
KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE 
SÜREYLE SU VE NORMAL 
SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 

OLABİLDİĞİNCE UZAK 
DURULMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI 
DURUMLARDA ALKOL 

İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ 
KULLANILMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

3-4
ADIM

1a 1b 2

3 4 5

6 7 8

Avucunuza ellerinizin tüm yüzeyine yetecek miktarda
antiseptik maddeyi dökün;

kavrayarak ovun;

Kuruduktan sonra Kuruduktan sonra




