
MESLEK DERSLERİ KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR. 

HASTA YAŞLI HİZMETLERİ ALANI 

2020 Mart ayında yayınlanan Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı yeni programına göre 2021-

2022 öğretim yılında 9. Ve 10. Sınıflar yeni program okuyacaklar 11. Ve 12. Sınıflar eski 

programı izlemeye devam edeceklerdir.  

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

SINIFTA MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ, ANATOMİ VE FİZYOLOJİ VE ATÖLYE OLMAK ÜZERE 

3 (ÜÇ)  ADET MESLEK DERSİ OKUTULMAKTADIR 
 

1. MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ  

2020 yılında değişen programı göre, MEB  bu dersle ilgili kitap baskısı yaptırıyor ve ücretsiz 

dağıtımının 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 

olmayacağı öğrencilere ücretsiz dağıtılacağı için kitabı izlemek durumunda kalacaklarını 

bildirilmiştir. Söz konusu kitap ders kitabı olmaktan çok etkinlik izleme kitabı olarak düzenlendiği 

dersin okutulmasıyla ilgili hedeflenen 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 

hizmetleri 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 yüksek 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  

PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde “ücretsiz” olarak sunulabilecektir.  

 

ANATOMİ ATLASI 

Anatomi dersi öğretiminde etkili olan yardımcı kaynak anatomi atlasıdır. İsteyen Anatomi ve 

fizyoloji dersi öğretmenlerimize, öğrencilerin 11. Sınıf ve 12 sınıf kitaplarının tümünü  

yayınevimizden temin etmeleri 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 afişten oluşan anatomi 

afiş 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 

dağıtımının yapılacağı duyurulmuştur.  

Geçtiğimiz yıllarda Hasta yaşlı hizmetleri alanında Kişisel bakım dersi adı altında okutulan ders 

içeriğiyle 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 

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 

Bu dersin program  içeriği ile KİŞİSEL BAKIM MODÜLLERİ AYNI İÇERİĞİ TAŞIMAKTADIR. Kişisel 

bakım Dersi Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde “ücretsiz” olarak 

sunulabilecektir.  

 

 

 

 

 

http://www.songuryayin.com/
http://www.songuryayin.com/


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

SINIFTA ATÖLYE, ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA, SAĞLIK İLETİŞİMİ VE 

ETİK VE GENEL BESLENME 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 yetişmemesi halinde İLK YARDIM MODÜL 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 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.songuryayin.com adlı web sitesinden kredi kartı ile temin 

etme olanakları bulunmaktadır.  

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 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.  

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 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 öğrencilerini kitapsız 

bırakmak istemeyen öğretmenlerimizin 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.  

http://www.songuryayin.com/
http://www.songuryayin.com/


 

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 

TAŞIMAKTADIR. Bu Dersin Modül Seti PPT sunum setleri öğretmenlerimizin istemeleri halinde 

kendilerine “ücretsiz” olarak sunulabilecektir. Ayrıca öğretmenlerimizin güncelliği nedeniyle 

COVİD 19 hastalığı ile ilgili 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 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.  

HYH alanı ÇÖP de yer alan  10. Sınıf SAĞLIK İLETİŞİMİ VE ETİK ders içeriği ile önceki yıllarda  

okutulan SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ + MESLEK ETİĞİ +AKTİF YAŞLANMA dersleri 

içeriklerinin birleştirilmesinden oluşmaktadır.  Bakanlığın yazdırdığı kitabın yetişmemesi halinde 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM +MESLEK ETİĞİ +AKTİF YAŞLANMA MODÜL SETLERİ nin bir 

arada toplanarak  okutulması 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 kitapsız 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. 

 

POWER POİNT SUNUM SETİ  

HYH alını 10. Sınıf SAĞLIK İLETİŞİMİ VE ETİK dersi program  içeriği ile geçmiş yıllarda okutulan 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM +MESLEK ETİĞİ +AKTİF YAŞLANMA MODÜL SETLERİ DERSİ 

MODÜLLERİ 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 işlemi 

sürmektedir. Bakanlığın bu dersle ilgili kitap ücretsiz kitap dağıtımı yapma isteği bulunmaktadır. 

Ancak baskısının eğitim dönemine yetişip dağıtılacağı konusunda bazı endişeler bulunmaktadır. 

Çünkü bununla ilgili kitap.eba.gov.tr de bununla ilgili ağustos ayı başı itibarıyla bir içerik 

bulunamamıştır.  

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


 

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 öğrencilerini 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 

öğretmenlerimizin 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 

BİREYSEL 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  

http://www.songuryayin.com/
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