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PROGRAM ÇIKTILARI 

1.Program Öğrenim Çıktıları, program mezunlarının gösterebileceği temel (öz) bilgi, beceri 
ve davranışları tanımlamaktadır. 

2. Program çıktıları tipik ya da ortalama bir öğrenci için yazılır ve öğrenciden istenen 
hususları içerir.  

3.Program çıktıları mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmalıdır.  

4.Programın öğrenme çıktıları yazılırken, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi(TYYÇ)” dikkate alınmalı ve orada her bir derce için belirtilen yeterliliklere göre 
çıktılar oluşturulmalıdır.  

5.Türkiye Yükseköğretim yeterlilikler Çerçevesi’nde “İletişim ve Sosyal Yetkinlik” başlığı 
altında yer alan ve dil yeterliliği ve bilgisayar yeterliliği hususlarında konan ölçüler dikkate 
alınmalı ve bunlara ilişkin yetkinlikler konusunda öğrenciler bilgilendirilmelidir.  

6.Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi genel hatlarıyla aşağıdaki başlıklar altında 
özetlenebilir:  

-Bilgiyi, anlam becerilerini çalışmalara ve mesleğe profesyonel bir yaklaşımla uygulayabilme.  

- Çalışma alanlarında savlar ve sorular öne sürebilme, çıkabilecek sorunları çözebilme.  

- Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme.  

-İlgili sosyal, bilimsel ve etik konularda yargılara varabilmek için gerekli verileri 
toplayabilme ve yorumlama becerisi.  

-Çalışma alanında sahip olunan çözümlerin sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını 
değerlendirebilme.  

- Çalışma alanlarında çağdaş uygulama yöntemlerini kullanabilme.  

-Çalışmalarına ait verileri tasarlama ve yorumlama becerisi.  

- Çalışma alanlarında takım çalışması yapabilme.  

- Daha ilerideki çalışmaları bağımsız olarak yapmaya devam edebilmek için gerekli öğrenme 
becerilerini geliştirebilme ve yaratıcılık becerisi.  

- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında 
gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.  

- Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme.  

- Bir yabancı dili eğitim-öğretim düzeyine göre, Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından 
Önlisans için en az A2; Lisans için en az B1; Yükseklisans en az B2 ve Doktora için en az C1 
Genel Düzeyi’nde kullanabilme.  

-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyi(Önlisans) 
yada İleri düzeyi(Lisans ve Önlisans)’nde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini kullanabilme.  
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- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü 
ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.  

- Uzman yada uzman olmayan dinleyicilere bilgi, düşünce, problem ve çözümleri sunabilme.  

- Alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme  

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.  

-Sosyal adalet bilinci, çevre ve kalite konularında duyarlı olabilme. 

 

7. Program Çıktıları oluşturulduktan sonra aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak bir 
değerlendirme yapılmalıdır: 

-Program çıktıları ilgili mesleğin etik kuralları dikkate alınarak yazılmış mı?  

-Olası program çıktıları üniversitemizin ve bağlı bulunduğunuz fakülte ya da yüksekokulun 
vizyon, misyon ve hedefleriyle tutarlı mı?  

-Öğrenciler olası program çıktılarıyla ortaya konulan yeterliliklere sahip olabilirler mi?  

-Harcanan zaman, emek, para vb. açılardan olası program çıktıları gerçekçi olarak dile 
getirilmiş mi?  

-Olası program çıktıları toplumsal gerçeklerimize uygun olarak belirlenmiş mi? 

 

8.HATALI ÇIKTI ÖRNEKLERİ: 
 

-Klavye kullanımı ve temel bilgi teknolojileri hakkında bilgi ve ustalık sahibidir. 

-Kalem mevzuatı ve adli yazışma teknikleri hakkında bilgi ve ustalık sahibidir. 

- Muhasebe ve Vergi Kanunları ile ilgili mevzuatlara uygun olarak işyerinde gerekli işlemlerin 

yapılmasını sağlar. 

-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda kullanması gerekli ofis programları ve bilgisayar 

programlarını kullanır. 

-Pazarlama alanının temel kavramlarını, ilkelerini uygulamalarını ve esaslarını farklı bakış 

açısıyla değerlendirebilmeli aynı zamanda öğrenilen teorik bilgileri günlük hayata uygulama 

becerisine sahiptir. 

-Pazarlama iletişimi uygulamalarını başarı ile gerçekleştirerek, müşteri ilişkilerini nasıl 

yönetmesi gerektiğini bilir. 

-Yer hizmetlerini ile alakalı kavramları, teçhizatları dokümanları ve ramp emniyetini 

kavrar ve ona göre uygulama yapabilmeyi sağlar. 
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- Bilgisayar teknolojileri ve meslek uygulamalarına yazılımlarına hâkim olur. 

- Örnek olay analizleri üzerinden teorik bilgilerini pratik uygulamada kullanabilme becerisi 

edinmiştir. 

- Eczane bulunan ilaçların kullanımı, etkileşmeleri, advers reaksiyonları, toksik etkileri ve riskli 
gruplarda bulunan ilaçlar hakkında gerekli bilgiye sahiptir, bu konularda hastalara gerekli olan 
bilgilerin verilmesi konusunda eczacı ve mesul müdüre yardımcı olacak beceriye sahiptir. , 

- Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiştir. 

- Mesleği hakkında elde ettiği bilgileri, yorumlayabilme, karşılaştırarak kıyaslayabilme ve 
sonuca ulaşabilme konusunda yeterli analiz etme yetisine sahiptir.  

- 1.Anestezi teknikeri meslek bilincine sahiptir. 2.Anestezi teknikerinin görev, yetki ve 
sorumluluklarının neler olduğunu bilir.3. Ameliyathanede uyumlu ekip çalışması yürütecek 
etik davranışlar sergiler. 

-1.Çağdaş sağlık teknikeri anlayışına uygun, hasta ile iletişimini yürütebilecek temel bilgi, 
beceri ve donanıma sahiptir. 2.Hastalara zarar vermeden, sepsi-antisepsi, sterilizasyon, 
kontaminasyon ve enfeksiyon hakkında temel bilgilere sahip olarak  sağlık hizmeti sunduğu 
çalıştığı ortamında hijyene önem verir. 
 

-İş yaşamında, etkin iletişim kuran ve ikna becerisine sahip, müşteri ilişkilerini etkin 

kurabilecek yeterliliğe sahiptir. 

 
 
9.DOĞRU ÇIKTI ÖRNEKLERİ: 
- İşyerindeki tehlikeleri tanımlar, risklerini analiz ederek, risk kontrol hiyerarşisine göre 
çözümler sunar. 

- İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve 
araştırma yaparak, düzenleyici faaliyet planları yapar ve uygulanmasını sağlar. 

- Ani hastalanma, acil doğum, kaza, felaket veya yaralanma gibi acil durumlarda olay yerine 
hızla ulaşarak, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirir, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapar, 
hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verir ve uygun 
hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlar. 
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