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Amacı, İçeriği ve Notlar 

Amacı 

 Girişimcilik ekosistemi iç ve dış faktörleri ile girişimcilik adayına 
aktarılır. Girişimde bulunma kararını vermiş girişimcinin iş 
fikrinden iş planı tamamlamaya kadar olan sürecindeki tüm alt 
modüller ( pazarlama, satış, finansal, yönetim ve üretim gibi) 
karlılık ve sürdürülebilirlik sorunlarını da çözmüş iş planı elde 
edilmesi sağlanır. Girişimcilik konusunda yeterli bilgi verilmesi 
ve farkındalık kazandırılması sonrasında girişimcinin gerçek 
hayatta karşılaşabileceği sorunlarla başetme kapasitesini 
artırmayı amaçlanır. 

Amacı 
(İng) 

 Entrepreneurship ecosystem is transferred to the 
entrepreneurship candidate with its internal and external 
factors. All sub-modules (such as marketing, sales, financial, 
management and production) in the process of the 
entrepreneur who has decided to take the initiative, from the 
business idea to the completion of the business plan, are 
provided to obtain a business plan that also solves the 
profitability and sustainability problems. It is aimed to increase 
the capacity of the entrepreneur to cope with the problems that 
he may encounter in real life, after providing sufficient 
information about entrepreneurship and raising awareness. 

İçeriği 

  
Girişimci öncelikle dış çevredeki fırsatları ayırt etmeyi öğrenir. 
Sonra kendini test eden girişimci ardından iş fikirleri arasından 
ideal olanı seçer ve sınar. Daha sonra iş fikrinden iş modeline 
ardından da başarılı bir iş planına dönüşmesi sürecini tamamlar. 
Bir işletmenin cevaplaması gereken sorular modüllerle ele alınır. 
Her modül kendi içinde kısa plan gibi ele alındıktan sonra 
bütünsel  iş planı elde edilir. Alt modüllerde ve son halinde 
geliştirilmesi gereken yerler revize edilir.  

İçeriği 
(İng) 

  
The entrepreneur first learns to distinguish opportunities in the 
external environment. Then the entrepreneur who tests himself 
then chooses the ideal one among the business ideas and tests 
it. It then completes the process of transforming from a 
business idea to a business model and then a successful 
business plan. The questions that a business must answer are 
addressed through modules. After each module is handled as a 
short plan, a holistic business plan is obtained. The areas that 
need to be developed in the sub-modules and in the final 
version are revised.  

Not   Not (İng)   

 
Değerlendirme Sistemi   AKTS/İş Yükü Tablosu 

Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı%   Etkinlik Sayısı Süresi Toplam 
Ara Sınav-Yıl İçi S. 1 40   Ders Süresi 15 2 30 
Kısa Süreli Sınav     Sınıf Dışı Ç. Süresi     0 
Ödev / Seminer     Ödevler     0 
Derse Devam     Sunum/Seminer Hazırlama     0 
Uygulama     Ara Sınavlar 1 1 1 
Dönem Ödevi / Proje     Uygulama / Laboratuvar       
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60   Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 
Toplam 100   Toplam   32 
          AKTS Hesabı  30 1 
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Haftalık Ders Akış 

Hafta Konu Konu(İng) 

1 Girişimciliğe Giriş  Introduction to Entrepreneurship 

2 Girişimcilikte Güncel Destekler  Current Supports in Entrepreneurship 

3 Girişimcinin Kendini Sınaması  Entrepreneur's Self-Test 

4 Girişimcinin Karar Öncesi Değerlendirmesi  Entrepreneur's Pre-Decision Evaluation 

5 İş Fikrinin Sınanması  Business Idea Testing 

6 İş Modeli -Canvas  Business Model -Canvas 

7 Pazar ve Pazarlama Kavramı  Market and Marketing Concept 

8 Pazar ve Pazarlama Planı  Market and Marketing Plan 

9 SWOT Analizi  SWOT Analysis 

10 Finansal Plan  Financial Plan 

11 Alış - Satış, Nakit Bütçesi  Buying - Selling, Cash Budget 

12 Başabaş Noktası Hesaplanması  Head to head Point Calculation 

13 Yönetim Planı ve Organizasyon Şeması  Management Plan and Organization Chart 

14 Plan Modüllerinin Entegrasyonu  Integration of Plan Modules 

15 İş Planının Kontrollerinin Yapılması  Checking the Business Plan 

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 
Dersin Kaynakları 

Kaynak Adı Kaynak Ad (İng.) 
    

    

    

    

    

 



Dersin Öğrenme Çıktıları 
Sıra Öğrenme Çıktısı Öğr. Çıktısı (İng.) 

1 Girişimciliği tanır ve girişimcilik ekosisteminin farkına varır.  Recognizes entrepreneurship and realizes the entrepreneurial ecosystem. 

2  Girişimde bulunma kararı öncesi kendini değerlendirir.  Evaluates himself before deciding to take the initiative. 

3 Yapmak istediği işin iş fikri normlarına uygun olup olmadığını belirler.  Determines whether the work, wants to do is in accordance with business idea 
norms. 

4  İş fikrini iş modelini kullanarak geliştirir.   Develops the business idea using the business model. 

5  Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenir, güçlü yönleriyle fırsatları 
değerlendirmeyi öğrenir.  

 Learns the obstacles and incentives in entrepreneurship, learns to evaluate 
opportunities with their strengths. 

6 Kar etmeyi sağlayan nakit akışı ile doğru parasal kararlar almayı öğrenir.   Learns to make the right monetary decisions with the cash flow that makes a 
profit. 

7  Modülleri tamamlayarak iş planı oluşturmayı öğrenir.  Learns to create a business plan by completing modules. 

8 Tamamlanmış iş planı ile iş fırsatlarını değerlendirmek için  hazır hale gelir.   With the completed business plan, it is ready to evaluate business 
opportunities. 
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10     
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Haftalık Öğrenme Çıktıları 
 Konu Öğrenme Çıktısı 

1 Girişimciliğe Giriş 
* Girişimcilik kavramını tanımlar.  
* Girişimcilik türlerini adlandırır. 
* Küçük işletmelerin ekonomiye katkılarını listeler 

2 Girişimcilikte Güncel Destekler 
* Küçük işletme kavramını tanımlar.  
* Küçük işletmelere verilen destek ve hibeleri sıralar.  
* KOBİ’lere destek veren kurumları adlandırır.  

3 Girişimcinin Kendini Sınaması * Girişimcinin kişilik özelliklerini sıralar. 
* Girişimci olma sebeplerini anlatır 

4 Girişimcinin Karar Öncesi Değerlendirmesi * Girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörlerini sıralar.  
* Girişimci olma şekillerini anlatır.  

5 İş Fikrinin Sınanması 
* İş fikri kavramını tanımlar. 
* İş fikrinin özelliklerini sıralar.  
* İş fikrini neden seçtiğini anlatır 

6 İş Modeli -Canvas 
* İş modeli kavramını tanımlar. 
* İş modelleri çeşitlerini tanır. 
* İş modeli özelliklerini sıralar.  

7 Pazar ve Pazarlama Kavramı 
* Pazar ve pazarlama kavramını tanımlar. 
* Müşteri çeşitlerini sıralar. 
* Müşteri özelliklerini anlatır. 

8 Pazar ve Pazarlama Planı * KOBİ’lerde pazar ve pazarlamayı açıklar 
* Pazarlama plan modülünü anlatır 

9 SWOT Analizi 
* SWOT Analizini tanımlar. 
* SWOT Analizi özelliklerini sıralar. 
* SWOT Analizi bileşenlerini anlatır.  

10 Finansal Plan 
* KOBİ’lerde finansal yönetimi tanımlar. 
* Finansal planın bileşenlerini sıralar.  
* Finansal planın bileşenlerini anlatır 

11 Alış - Satış, Nakit Bütçesi 

* Alış-Satış ve Nakit bütçesini tanımlar.  
* Bütçe bileşenlerini sıralar. 
* Bütçe özelliklerini anlatır.  
* Hesaplamalarını bütçeye aktarır. 

12 Başabaş Noktası Hesaplanması 

* Başabaş noktasını tanımlar.  
* Başabaş noktasının bileşenlerini anlatır.  
* Başabaş noktasını hesaplar. 
* Başabaş noktasının kullanımını anlatır. 

13 Yönetim Planı ve Organizasyon Şeması 
* KOBİ’lerde yönetimi tanımlar.  
* Yönetim planını anlatır. 
* Organizasyon şeması hazırlar 

14 Plan Modüllerinin Entegrasyonu 
* Plan modüllerini anlatır.  
* Plan modüllerini birleştirir.  
* Plan modüllerinin bütünlüğünü sağlar. 

15 İş Planının Kontrollerinin Yapılması 
* İş planını tanımlar.  
* İş planının eksiklerini listeler. 
* İş planını uygulanabilir hale getirir.  
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ÖÇ 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı 

1.Temel tıp 
bilimleri ve diş 
hekimliği teorik 

bilgilerine sahiptir 
ve klinik 

uygulamalara 
entegre edebilme 

yetkinliğine 
sahiptir 

2.Diş hekimliğinde 
kullanılan 

geleneksel ve 
modern tüm 

materyal, 
ekipman, cihaz ve 
aletler hakkında 

bilgi ve donanıma 
sahiptir ve etkin 

bir şekilde 
kullanabilir 

3.Hastaların tıbbi 
durumlarının 

semptomlarının, 
laboratuvar 

sonuçlarının ve 
ilaç 

etkileşimlerinin 
değerlendirmesini 

yapar, çeşitli 
sistemik 

hastalıklar ve 
bunlarla ilişkili 

ağız ve diş 
hastalıklarının 
tedavi yollarını 
bilir ve bu tip 
durumlarda 

alınması gereken 
önlemleri uygular. 

4.Ağız, çene, diş 
ve tüm oral 

dokuların, hücre, 
doku, organ ve 
sistem bazında 

yapı ve 
fonksiyonlarını 

tanımlar. 

5.Ağız, çene, diş 
ve tüm oral 

dokuların yapı ve 
fonksiyon 

değişikliklerini, 
hastalık ve 

semptomlarını 
değerlendirir, 
disiplin içi ve 

disiplinler arası 
teşhis ve tedavi 
planlamalarında 
yer alır ve kendi 
bilgi ve sınırlarını 
bilerek tedaviler 

yapar, 
gerektiğinde 

alanında uzman 
hekimlerden 

görüş ve yardım 
alır. 

6.Çocuk ve 
yetişkinlerde 
koruyucu diş 

hekimliği 
uygulamaları 

konusunda bilgi 
ve donanıma 
sahiptir, bu 

uygulamaları 
klinikte yapar ve 

gerekli 
durumlarda yerel, 

ulusal proje ve 
etkinliklerde yer 
alarak koruyucu 

diş hekimliği 
ilkelerini yerine 

getirir 

7.Tıp etiği 
kurallarını bilir, 

hastalarla, hasta 
yakınlarıyla, 
meslektaş ve 
diğer sağlık 

çalışanlarıyla 
toplumsal, sosyal, 

bilimsel ve etik 
değerler 

çerçevesinde 
iletişim kurar, 
teşhis, tedavi 
planlaması ve 

tedavilerini etik 
ve hukuki 

sorumlulukları 
göz önünde 

bulundurarak 
yürütür. 

8.Tüm sağlık 
çalışanları ile 
uyumlu ekip 

çalışması yürütür, 
mesleki fikir ve 
deneyimlerini 
sözlü ve yazılı 
olarak açık bir 

şekilde dile 
getirir, bireysel 

mesleki 
çalışmalarında 
sorumluluk ve 
inisiyatif alır. 

9.Çalıştığı 
ortamda tüm 
çalışanların 

sağlığı, güvenliği, 
hasta güvenliği ve 
riskleri konusunda 
bilgi ve donanıma 

sahiptir, gerekli 
önlemleri alır. 

10.Yaşam boyu 
öğrenme ilkesi 

çerçevesinde, diş 
hekimliği 

bilgilerini takip 
eder, mesleki ve 

akademik 
alanlarda 

öğrendiği güncel 
bilgileri kullanır. 

11.Halk sağlığı ve 
sosyal tıp ilkeleri 
konusunda, adli 

durumlarda 
sorumlulukları ve 

yapması 
gerekenler 

konusunda gerekli 
birikime sahiptir 

ve gerekli 
durumlarda 

uygulamalarda 
görev alabilir. 

12.Sağlık Turizmi 
konusunda 

gerekli ve yeterli 
bilgiye sahiptir, 

gerekli 
durumlarda 

uygulamalarda 
görev alabilir. 

1             3 4 4 1 2 3 

2             2 2 3 2   2 

3               3 3 3   2 

4               2 1     2 

5               2 2       

6               3         

7               2 3       

8               2 3       

9             
10             

 Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

  



ÖÇ 

Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
A. Bilimsellik B. Profesyonellik Ve Etik C. İletişim 

1. Hasta tanı 
ve tedavi 

planı 
sürecinde 
problem 
çözme ve 
eleştirel 

düşünme 
becerisini 
kullanarak 
klinik karar 

verir. 

2. Uluslararası 
düzeyde 

akademik 
kaynakları 

izler ve 
araştırma 

sonuçlarını 
değerlendirir. 

3. Yüksek 
düzeyde 

güncel klinik 
hizmeti vermek 

için varsa 
kanıta dayalı 
diş hekimliği 

uygulamalarını 
meslek 

pratiğinde 
kullanır. 

1. Yaşam 
boyu 

öğrenme 
kavramını 

benimseyere
k; sürekli 

profesyonel 
gelişimini 

sağlayacak 
planlamayı 

yapar, 
uygular ve 

mesleki 
açıdan 
sürekli 
gelişim 
sağlar. 

2. Klinik 
problemlerin 
çözümünde 

evrensel 
mesleki etik 

kurallara uyar. 

3. Birden fazla 
hasta 

başvurusunda
, acil ve 

öncelikli tıbbi 
durumu göz 

önünde 
bulundurur. 

4. Hizmet 
sunumunda 
ulusal hukuk 
kurallarına 

uyar. 

5. Hastaya ait 
bilgilerin ve 

kayıtların 
gizliliğini 
sağlar. 

6. 
Aydınlatılmış 

onam alır. 

1. İletişim 
becerilerini 
kullanarak 
kişiler arası 

uyumu 
sağlar. 

2. 
Meslektaşları 

ve ekip üyeleri 
ile etkili 

iletişim kurar. 

3. Hasta ve 
hasta yakınları 

ile etkili 
iletişim kurar. 

4. Hastaları 
yaş ve gelişim 
düzeylerine 

uygun olarak 
değerlendirir 

ve iletişim 
kurar. 

5. Hastaya 
biyopsikososy

al yaklaşım 
gösterir ve 

hasta odaklı 
davranır. 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

  



ÖÇ 

 Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
D. Sağlığın Öncelenmesi E. Kurumsal Yönetim Ve Liderlik F. Bilişim 

1. Bireysel 
diş 

hekimliği 
uygulamala

rında, 
düzeltici 
tedaviyi 

değil, 
sağlığın 

korunması
nı ve 

geliştirilme
sini 

önceler. 

2. 
Toplumsal 
düzeyde, 

ağız ve diş 
sağlığının 

korunması 
ve 

geliştirilme
sinde 

sorumluluk 
alır. 

3. Kendi 
hazırladığı 
toplumsal 
koruyucu 

programlar
da, 

hastaların 
risk 

gruplarına 
göre 

planlaması
nı ve 

uygulaması
nı yapar. 

4. Ulusal 
ağız ve diş 

sağlığı 
sistemi ve 

sağlık 
politikaları 

ile ilgili 
önerilerde 
bulunur. 

5. Sağlığın 
geliştirilme

si 
uygulamala

rını 
destekler. 

6. Hayatın 
farklı 

evrelerinde 
sağlıklılık 

durumunu 
destekler 
(gebelik, 
doğum, 

lohusalık, 
yenidoğan, 
çocukluk, 
ergenlik, 

yetişkinlik, 
menopoz 
andropoz, 

yaşlılık) 

1. Tedavi 
hizmeti 

sunumun
da hasta 
güvenliği

ni ve 
klinik risk 
yönetimi

ni 
sistematiz

e eder. 

2. Sağlık 
hizmeti 

kapsamınd
a ekip 
kurar, 
ekibin 

uyumlu 
çalışmasını 
sağlar ve 

ekibe 
liderlik 
eder. 

3. Birlikte 
çalıştığı 
ekibe, 

hastalarına 
ve 

meslektaşl
arına saygı 

gösterir, 
empati 
kurar. 

4. Hasta 
kayıtlarının 

eksiksiz 
tutulmasını

, 
korunması

nı ve 
gizliliğini 
sağlar. 

5. Ağız ve 
diş sağlığı 

hizmetlerin
in yönetimi 

ile ilgili 
güncel 

gelişmeleri 
izler, 

değerlendi
rir ve 

uygular. 

6. Mali ve 
insan 

kaynakların
ı etkin ve 
verimli 
şekilde 
yönetir. 

7. Kalite 
geliştirme 

süreçlerine 
uyar ve 
uygular. 

8. Kurum 
yönetimind
e afet planı 

yapar. 

9. Kendisi 
ve diğer 

çalışanlar 
için 

ergonomi
k ve 

güvenli 
çalışma 

ortamları 
sağlar. 

1. 
Yönetimsel 

ve klinik 
süreçlerde 

bilişim 
teknolojileri
ni kullanır. 

2. Hasta 
kayıtlarının 

alınması, 
saklanması 

ve 
kullanılmas
ında bilişim 
teknolojiler
ini kullanır. 

3. 
Elektronik 
kayıtların 

güvenliğini 
ve erişim 

kontrolünü 
sağlar. 

4. Diş 
hekimliği 

bilişim 
teknolojiler

i 
kapsamınd
aki güncel 
gelişmeleri 

izler, 
değerlendi

rir ve 
uygular. 

1                    
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Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

  



ÖÇ 

Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
G. Tanı Ve Tedavi Süreçleri 

1. Çalışma 
sınırlarını 

doğru 
olarak 
saptar, 

gerektiğind
e 

konsültasyo
n ister ve 
hastasını 
uzmana 

yönlendirir. 

2. Tanı ve 
tedavi 

planlaması 
için 

hastanın 
detaylı 

öyküsünü 
alır, klinik ve 
radyografik 
muayenesin

i yapar, 
gerektiğind
e yardımcı 

tanı 
yöntemlerin

i kullanır, 
bulguları 

değerlendiri
r ve süreci 

yönetir. 

3. Tedavi 
planlamasınd

a hastanın 
genel sağlık 
durumunu 
göz önünde 
bulundurur. 

4. Hastanın 
ağız ve diş 
sağlığı risk 
grubunu 

(diş 
çürükleri, 

periodonta
l hastalık 

vb) da 
dikkate 
alarak, 

hasta için 
alternatif 

tedavi 
planları 

hazırlar ve 
sunar. 

5. Alternatif 
tedavi 

planlarının 
avantaj ve 

dezavantajl
arı hakkında 
hastaya bilgi 

vererek, 
hasta ile 
birlikte 

klinik karar 
verir. 

6. Farklı yaş 
grupları ve 

özel 
gereksinimi 

olan hastalar 
dahil tüm 
gruplarda 
ağız ve diş 
bakımını 
planlar. 

7. Görev 
tanımında 
yer alan 
mesleki 

uygulamal
arı uygun 
şekilde ve 
zamanında 

kullanır. 

8. Tüm 
klinik 

işlemler için 
evrensel 

enfeksiyon 
kontrol 

talimatlarını 
uygular. 

9. Hastanın 
ağrısı ve diş 

hekimi 
kaygısı için 
önlem alır, 

tanı koyar ve 
başa çıkar. 

10. Diş 
hekimliği 
alanında, 
erken tanı 
ve tedavi 

yöntemleri
ni kullanır 

ve 
hastalıkları

n 
ilerlemesini 

önler. 

11. 
Uygulamış 

olduğu 
tedavi 

hizmetinin 
sonuçlarını 

değerlendiri
r. 

12. Tedavi 
planlamasın
da hastanın 

acil ve 
öncelikli 

durumlarını 
göz önünde 
bulundurur. 

13. Hasta 
olarak 

başvuran 
kişinin 

suistimal 
ve/veya 
ihmale 
uğrama 

durumunu 
fark eder ve 

süreci 
yönetir. 

14. Madde 
bağımlılığını 
fark eder ve 

süreci 
yönetir. 

15. 
Öncelikli ve 
riskli/incine

bilir 
gruplara 

yönelik diş 
sağlığı 

hizmetlerin
i sağlar 

16. Hasta 
takip 

gereksinimin
i belirler, 

süreci 
planlar ve 

gerçekleştirir
. 
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Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

 


