
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ  

MESLEK YÜKSEKOKULU  

DİŞ PROTEZ PROGRAMI  

A.Amaçlar 

 

Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini 

hazırlayacak nitelikli teknik elemanlar yetiştirilmesi programın amacıdır.  

B.Hedefler  

Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü model ve kayıtlar üzerinde 

meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli, sabit diş ve çene 

protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapabilecek öğrenciler yetiştirmektir.  

C. Program Öğrenme Çıktıları 

 

1. Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve 

kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

3. Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme 

becerisine sahip olmak.  

4. Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü model ve kayıtlar 

üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarakprotezlerin laboratuvar çalışmalarını 

yapabilmek.  

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip  

üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

 

6. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 

öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

7. Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek.  

8. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  

9. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü 

iletişim yoluyla aktarabilmek.  

10. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan 

kişilerle paylaşabilmek.  

11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri 

izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  



12. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

14. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve 

güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

15. Diş protez teknolojisi konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip diş protez teknikerleri kendi başına 

veya grup içinde her türlü protetik apareyi üretir.   

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.  

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:  

 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 Seminer Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Standart derslik teknolojileri, çoklu 



Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, 

yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Diş Protez alanında (5. seviye) Ön 

lisans derecesine sahip olunur.  

 

F. Kabul Koşulları 

 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM 

tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem 

başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak 

değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.  

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında 

yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.  

 

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu 

kuruluşlarında oluşturulan diş protez laboratuarlarında, özel sektöre ait laboratuarlarda, özel kuruluşlarda ve 

hastanelerde iş bulabilmektedirler.  



Ayrıca mezunlarımızın dikey geçiş sınavına girerek sağlık idaresi ve sağlık yönetimi programlarında lisans 

tamamlama hakkı bulunmaktadır.  

Programdan mezun olan öğrenciler diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen 

ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak çene ve yüz bölgesine 

uygulanan hareketli, sabit diş ve çene protezlerinin laboratuar çalışmalarını yapmaktadır.  

 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın 

tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her 

yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem 

sonu sınavları vardır.   

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

K. Ders Planı – (Diş Protez Teknolojisi Bölümü Öğretim Programı)  

 

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OSAG151 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 2 5 

OADS153 Baş Boyun Anatomisi 2 0 2 2 5 

OSAG155 Tıbbi Etik ve Hasta Hakları 2 0 2 2 4 

 TOPLAM   19 19 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OADS152 Çiğneme Fizyolojisi 2 0 2 2 4 

OSAG154 İlk ve Acil Yardım 2 0 2 2 4 

OADS152 Diş Hekimliğinde Madde ve Araç Bilgisi 2 0 2 2 4 

OSAG156 Sağlıkta Temel Beceriler 1 1 2 2 2 

  TOPLAM     21 21 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

ODPT251 Diş Protezde Mesleki Uygulama I 2 2 4 3 6 

ODPT253 Sabit ve Hareketli Protezler I 2 2 4 3 4 

ODPT255 Porselen Protezler 2 0 2 2 3 

ODPT257 Protez Bilgisi  2 0 2 2 4 

OADS255 Diş Morfolojisi 2 0 2 2 3 

OYDL253 Sağlık İngilizcesi 1 1 2 2 3 

ODPT261 Dental Anatomi ve Oklüzyon 2 0 2 2 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM     18 16 30 

 



2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

ODPT252 Diş Protezde Mesleki Uygulama II 2 2 4 3 6 

ODPT254 Sabit ve Hareketli Protezler II 2 2 4 3 4 

ODPT256 İmplant Üstü Protezler 2 0 2 2 3 

OADS260 Ortodonti 2 0 2 2 3 

 
OSAG252 Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri 2 0 2 2 4 

ODPT258 Artikülatörler ve Yüz Arkı 2 0 2 2 4 

OISG264 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 2 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

  TOPLAM     18 16 30 

 

 

 

 

L.GENEL TOPLAMLAR 

 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 64 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 12 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAYISI  

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ  

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR/ DESCRIPTION  

 
**: Yüksekokulda okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil zorunlu dersleri ile birlikte, 

ilgili yükseköğretim kurumunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim ve öğretim çalışmalarını ihtiva eden 

ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim ve öğretim çalışmalarının bütünü eğitim ve 

öğretim planlarında gösterilir ve Yüksekokulda eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık 

kredi saatlerinin gösterildiği bu öğretim planlarına göre yapılır.  

**: Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine 

çıkarmış, Yönetim Kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, Meslek Yüksekokulu ve 

program adı belirtilmek suretiyle önlisans diploması verilir.  

**:  Öğrencilerin almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmeleri için; derse devam, dönem içi çalışmalar, ara 

sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavları göz önüne alınır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu 

faktörlerin hangi oranda etkili olacağı ve ölçme ve değerlendirme yöntemi, dersle ilgili kaynaklar o dersin 

müfredatında belirtilir ve yarıyıl başlarında dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından öğrencilere 

duyurulur. Dersin ham başarı notunun hesaplanmasında dersin ölçme ve değerlendirme kriterleri; her ders için, 

program başkanının teklifi, Yüksekokul Kurulunun onayı ile her program için ayrı ayrı belirlenir.  



**:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada ikişer 

ders saati olmak üzere, iki yarıyılda okutulur.  

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri)  

N.DERS İÇERİKLERİ: 

 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolution and 
Atatürk’s Principles 

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.Türk inkılâbının anlamını ve 

önemini öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal 

ve kültürel yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi 

mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu 

parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-

devlet ve toplum tasavvur edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 
Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 
Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 
Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 
ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 
Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi 
Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 
Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 1923-
1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 
(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 
Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 
Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 
Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 
Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

  X    

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   X   

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   X   

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuar çalışmalarını yapabilmek.  

   X   

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

    X  

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

   X   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.    X    

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde      X  

 düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.       

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

  X    

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

    X  

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 
çalışabilir.  

   X   

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

   X   

15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

       

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 

becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive,In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives 

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Diş Protez      



Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve ComprehensionSkills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 



İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 

becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film? 

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike 

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Diş Protez 

Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English WritingSkills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 

becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank–Using international text expressions  

14.Hafta GenelTekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Diş Protez      



Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Tıbbi Terminoloji Kod OSAG151 

Course MedicalTerminology Code OSAG151 



Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının 

genel kullanımı.Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler. 

Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. 

Dolaşım sistemine ilişkin terimler.Sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapan 

organlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin 

terimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. Kulağa ilişkin terimler. 

Deriye ilişkin terimler. Tıbbı kısaltmalar. Rapor içeriklerinin çözümlenmesi ve yazılması 

sırasında tıbbı terminoloji kullanımı 

İngilizce İçerik IntroductiontoMedicalTerminology. Roots. Prefixes. Suffixes. Singularandpluralnoun 

form relatedtothe general systemterms.Anatomicalterms. Diagnosticterms. 

Operativeterms. Terms of symptoms 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 4 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Giriş, temel tanım ve kavramlar. Kökler, Önekler, Sonekler 

2.Hafta İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve 

hastalıkların sınıflandırılması 

3.Hafta Solunum sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri) 

4.Hafta Sindirim sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri) 

5.Hafta Hareket sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri) 

6.Hafta Sinir sistemi (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) 

7.Hafta Psikiyatri terimleri(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri) 

8.Hafta Kardiovasküler sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri) 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Endokrin sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri ) 

11.Hafta Duyu organları terimleri (göz, kulak ve deriye ilişkin terimler(anatomik terimler, 

semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) 

12.Hafta Kan terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) 



13.Hafta Üriner sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

14.Hafta Genital sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

Tıbbi Terminoloji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

  X    

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   X   

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   X   

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuar çalışmalarını yapabilmek.  

   X   

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

    X  

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

   X   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.    X    

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde      X  

 düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.       

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

  X    

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

    X  

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 
çalışabilir.  

   X   

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

   X   



15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

       

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Baş Boyun Anatomisi  Kod  OADS153 

Course  Head and Neck Anatomy  Code  OADS153 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 5 

İçerik  Anatomik  terimler  ve  kavramların  anlatılması, Hücre, doku, organ, sistem hakkında  
bilgi verilmesi, Neurocranium  ve  Splanchnocranium  kemiklerinin anlatılması, 
Çiğneme  kasları, mimik kasları  ve  boyun  kaslarının anlatılması, Baş- boyun bölgesi  
damarları  hakkında bilgi verilmesi, Kranial  sinirlerin  anlatılması. 

İngilizce İçerik  Describing the anatomical terms and concepts , cells, tissues , organs , giving  
information about the system , explaining the neurocranium and splanchnocranium 
bone , the masticatory muscles , explaining the facial muscles and neck muscles , giving 
information about the head and neck region of vessels , introduction of cranial nerves .  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Anatomi’ ye  Giriş 

2.Hafta  Anatomik  terimler  ve  kavramlar  

3.Hafta  Anatomik  terimler  ve  kavramlar  

4.Hafta  Hücre, doku, organ, sistem  

5.Hafta  Neurocranium  kemikleri 

6.Hafta  Neurocranium  kemikleri 

7.Hafta  Splanchnocranium  kemikleri  ( Yüz Kemikleri )  

8.Hafta  Ara sınav  

9.Hafta  Splanchnocranium  kemikleri  ( Yüz  Kemikleri )  

10.Hafta  Çiğneme  kasları 

11.Hafta  Mimik  kasları 

12.Hafta  Boyun  kasları 

13.Hafta  Baş- Boyun  bölgesi  damarları  

14.Hafta  Kranial  sinirler 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  



Baş Boyun Anatomisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

   x  

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   X   

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X    

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

    x 

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.  

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla     X   

 değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.       

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X   

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

   X   

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

  X    

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

   x  

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

15  Diş Protez Teknolojisialanının  gerektirdiği  konularda yeterli  alt  yapıya  sahip 
olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı  bilgileri kullanabilmek; Kamu ve özel 
sektör  kuruluşlarındaki  alanı ile ilgili süreçleri  yerinde  inceleyerek  uygulama 
becerisi  kazandırmak.  

   X   

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Tıbbi Etik ve Hasta Hakları Kod OSAG155 

Course MedicalEthicsandPatientRights Code OSAG155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 



İçerik Bu ders kapsamında, etik ve ahlak kavramları, etik dalları, etik dışı davranış şekilleri ele 
alınacaktır. 

İngilizce İçerik Inthiscourse, theconcepts of ethicsandmorality, ethicsbranches, 
unethicalbehaviorthatwill be discussed. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Meslek Kavramı 

2.Hafta Etik ve Ahlak Kavramı 

3.Hafta Etik Sistemleri 

4.Hafta Ahlak Faktörleri 

5.Hafta Temel Etik Değerler ve İlkeler 

6.Hafta Çalışma ve Meslek Etiği 

7.Hafta Etik ve Bilim Dalları İlişkisi 

8.Hafta Yaklaşım ve Kuramlar 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Mesleki Yozlaşma 

11.Hafta Sosyal Sorumluluk Kavramı 

12.Hafta Etik Kod ve Davranış Kodları 

13.Hafta Tıp Etiği İlkeleri 

14.Hafta Örnek Vaka İncelemeleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

Meslek Etiği Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

  x   

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme,  

   x  

 kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.       

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  x   



4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

   x  

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

   X   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

  x   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x    

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

 x    

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 x    

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

x     

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

  X    

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

  X    

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

 X     

15  Diş Protez Teknolojisialanının  gerektirdiği  konularda yeterli  alt  yapıya  sahip 
olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı  bilgileri kullanabilmek; Kamu ve özel 
sektör  kuruluşlarındaki  alanı ile ilgili süreçleri  yerinde  inceleyerek  uygulama 
becerisi  kazandırmak.  

   x  

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Türk Dili  Kod  OTRD152 

Course  Turkish Language Code OTRD152 

Krediler  Teori: 4 Uygulama: 0  Kredi: 4  AKTS: 4 

İçerik  Türkdilininşekilbilgisi, cümleninögelerivecümleçeşitleri, anlatımbozuklukları, imlâ-

noktalamaişaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, 

dergiçalışmalarıveuygulamaları. 

İngilizce İçerik  Turkishstructureandsemanticfeatures, basic Works withinthecommunityto Express 

themselves, arewaystousethelanguagecorrectlyandeffectively.  

Ön Koşul  YOK  



Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Yıl içi notu %100: (1 Ara sınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta  Yazım kuralları 

3.Hafta  Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta  Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta  Anlatım bozuklukları 

6.Hafta  Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta  Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta  Ara sınav 

9.Hafta  Anlatım biçimleri 

10.Hafta  Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta  Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta  Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta  Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta  Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 

sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

 

   X   

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   X   

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X    



4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuar çalışmalarını yapabilmek.  

   X   

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

    X  

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

  X    

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

   X  

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.       

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

    X  

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

   X   

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

   X   

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile berabar uyum içerisinde 
çalışabilir.  

    X  

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

   X   

15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 
lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 
seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 
becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 
license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 
English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 
are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 



Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 
Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 
General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

 

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Diş Protez 

Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     



15 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading &ComprehensionSkills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 
lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 
seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 
becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 
license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 
English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 
are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  
 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta GenelTekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Diş Protez 

Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     



3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English WritingSkills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 
lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 
seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 
becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 
license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 
English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 
are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 



5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 
marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 
 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta GenelTekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Diş Protez 

Teknolojisi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 



Ders İlk ve Acil Yardım Kod OSAG154 

Course First Aid Code OSAG154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, 
Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Şok ve 
ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve 
burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği. 

İngilizce İçerik First aidentryand general characteristics, evaluation of basic life function, 
respiratoryandcirculatorysystem, firstaidinjury, bleeding in firstaid, shockandfirstaid, 
burnsandfirstaid, poisoningandfirstaid, fracture-dislocationsandsprainsfirstaid, basic life 
support. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1, 4, 12, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İlkyardıma giriş ve genel özellikleri 

2.Hafta Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

3.Hafta Solunum ve dolaşım sistemi 

4.Hafta Yaralanmalarda ilkyardım. 

5.Hafta Kanamalarda ilkyardım. 

6.Hafta Şok ve ilkyardım 

7.Hafta Yanıklar ve ilkyardım 

8.Hafta Zehirlenmeler ve ilkyardım 

9.Hafta Ara sınav 

10.Hafta Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım 

11.Hafta Temel yaşam desteği 

12.Hafta Temel yaşam desteği 

13.Hafta Geriatrik aciller 

14.Hafta Pediatrik aciller 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

İlk ve Acil Yardım Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 

sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

 

  X    

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

 x    



3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   X   

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuar çalışmalarını yapabilmek.  

    x 

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

  X    

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

   X   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     x  

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X    

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

  X    

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

   X   

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 
çalışabilir.  

   X   

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

   X   

15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Diş Hekimliğinde Madde ve Araç  Bilgisi Kod  OADS152 

Course  Information on Dental Materials and Tools  Code  OADS152 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 4 

İçerik  Alçı maddesinin  özellikleri,  Mum materyalinin  özellikleri, Ölçü maddeleri ,Geçici 
malzemeleri, Yapıştırma simanları,  Kaide materyalleri, Amalgam materyalinin  
özellikleri,  Kompozit - Bonding sistemler,  Koruyucu materyaller – Beyazlatıcı 
materyaller,  Kanal dolgu malzemeleri, Anestezik maddeler,  Sütur materyalleri, Yara 
bakımı ve pansuman malzemeleri. 

İngilizce İçerik  Properties of gypsum, wax material properties, impression materials, 
Temporary materials, bonding cements , base materials , Amalgam  
material properties of composites - Bonding systems, protective materials 
- Whitening materials, Channel fillers, anesthetic agents, Suture materials, 
wound care and dressing materials.  



Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Madde   ve  Araç Bilgisi’ne  Giriş  

2.Hafta  Alçı  ve mum  materyallerinin  özellikleri  

3.Hafta  Ölçü  maddeleri 

4.Hafta  Geçici   malzemeleri  

5.Hafta  Yapıştırma  simanları 

6.Hafta  Kaide  materyalleri 

7.Hafta  Amalgam materyalinin  özellikleri 

8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Kompozit- bonding  sistemler 

10.Hafta  Koruyucu  materyaller- beyazlatıcı materyaller  

11.Hafta  Kanal dolgu malzemeleri  

12.Hafta  Anestezik  maddeler 

13.Hafta  Sütur  materyalleri 

14.Hafta  Klinik  ve  laboratuvarda  kullanılan el aletleri  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

Diş Hekimliğinde Madde ve Araç Bilgisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1 2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

   x  

       

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X    



3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

    x 

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuar çalışmalarını yapabilmek.  

    x 

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

 x    

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

   X   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     x  

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X    

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

    X  

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

   X   

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile berabar uyum içerisinde 
çalışabilir.  

   x  

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

  X    

15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

 X     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Sağlıkta Temel Beceriler Kod OSAG 156 

Course Basic Skills in Health Code OSAG 156 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Manşete almak, modelaj yapmak,ön ısıtma, döküm ve tesviye yapmak, iskelet 

protezlerde döküm, estetik materyal yerleştirmek, manşetten çıkarma, tesviye ve cila 

yapmak, kumlama, tesviye ve cila yapmak; metal aşamasını yapmak, elektroliz yapmak, 

lastik ve cila yapmak, metal aşamasını yapmak, kaide plağı yapımı, mum duvar, modelaj 

yapmak, yüz arkı kayıtlarını artikülatöre aktarmak, artikülatöre bağlamak, döküm ve 

tesviye yapmak 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 1 

2.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 2 

3.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 3 

4.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 4 

5.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 5 

6.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 6 

7.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 7 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 8 

10.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 9 

11.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 10 

12.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 11 

13.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 12 

14.Hafta Diş Protez alanında laboratuar uygulaması 13 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

Sağlıkta Temel Beceriler  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Diş Protez Teknolojisi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

   X  

4 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

    X 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde      



düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Diş Protezde Mesleki Uygulama I  Kod  ODPT251 

Course  Professional Practice I Code  ODPT251 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 2  Kredi: 3 AKTS: 6 

İçerik  Bu ders kapsamında, Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve 
yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu 
etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin 
alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi 
kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. 

İngilizce İçerik  In this course, activities related to the site application, together with the students of the 
institution in his workplace consultation and on-site applications are planned and 
executed. These activities, depending on the work-site environment where the 
application is made, taking part in studies carried out on students of learning and 
application areas include activities for gaining practical experience.  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Yerinde Uygulama yapılacak kurum ile üniversite arasındaki bürokratik işlemlerin 
tamamlanması.  

2.Hafta  Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması.  

3.Hafta  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmanın yürütülmesi.  



4.Hafta  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek 
için ekip üyesi olarak sorumluluk alınması.  

5.Hafta  Alanında edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirilmesi.  

6.Hafta  Bir proje çerçevesinde etkinliklerin yürütülebilmesi.  

7.Hafta  Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanabilmesi.  

8.Hafta  Alınan derslerin uygulamalarla ilişkisini kurulması ve uygulamalarda karşılaşılan 
sorunların programda okutulan derslerle karşılanması.  

9.Hafta  Ara Sınav  

10.Hafta  Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
kullanılması.  

11.Hafta  Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerin 
yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarılması.  

12.Hafta  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerin ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin uzman 
kişilerle paylaşılması.  

13.Hafta  Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim 
kurulabilmesi.  

14.Hafta  Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için rapor hazırlanması.  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

Diş Protezde Mesleki Uygulama I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

    x 

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

x     

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   X   

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

   x  

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

  x   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

  X    

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x    



9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

  x   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

   X   

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

  X    

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 
çalışabilir.  

    x 

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

   X   

15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Sabit ve Hareketli Protezler I  Kod  ODPT253 

Course  Fixed and Removable Prosthesis I Code  ODPT253 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 2  Kredi:  3 AKTS: 4  

İçerik  Bu ders kapsamında, Model hazırlama, Ölçü kaşığı hazırlama, Akrilik kaide hazırlama, 

Modelleri artikülatöre alma, Kroşe bükümü, Diş dizimi, Muflaya alma, Tesviye ve cila 

konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  In this course, model preparation , preparation Measuring spoon , acrylic base 

preparation, Models take to the articulator , Crochet twist, Dental syntax , Mufla to take , 

smoothing and polishing issues will be discussed. 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 

Metotları  
1, 4, 6, 12  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Protezin tarifi ve sınıflaması. Ana model hazırlamak.  

2.Hafta  Mandibula ve maksilladaki anatomik oluşumlar  

3.Hafta  Model hazırlama: Ters çevirme ve kutulama tekniği  

4.Hafta  Ölçü kaşığı hazırlama  

5.Hafta  Kaide plağı ve mum duvar hazırlama  

6.Hafta  Modellerin artikülatöre alınması  

7.Hafta  Diş seçimi  



8.Hafta  Ara sınav  

9.Hafta  Kroşe bükümü  

10.Hafta  Anterior diş dizimi kuralları  

11.Hafta  Posterior diş dizimi kuralları  

12.Hafta  Muflaya alma  

13.Hafta  Mum atımı ve akrilik tepimi  

14.Hafta  Tesviye ve cila işlemi  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

Sabit ve Hareketli Protezler I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme    
Program Öğrenme Çıktıları 1  2  3  4  5  
1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli 

bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  
  X    

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

    X  

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  
    X  

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen 

ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara 

bağlı kalarak  protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

    X  

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

 

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek  

    X  

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  
    X  

8  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

 

    X  

9  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

    X  

10  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

 

  X    

11   
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek.  

   X   

12  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

 

    X  



13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile berabar uyum 

içerisinde çalışabilir.  
  X    

14  Davranış Bilimleri alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip 

olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.  

 

    X  

15  Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.  

 

    X  

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Porselen Protezler  Kod  ODPT255 

Course  Porcelain Prosthesis  
 

Code  ODPT255 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 3 

İçerik  
Bu ders kapsamında, Metal desteksiz porselen ile inlay, onlay, kron ve köprü 
protezlerinin yapımı ve seramik protezlerin tamiri konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  In this course, the metal support porcelain inlays , onlays, crowns and ceramic 
construction and repair issues will be dealt with prosthetic replacement of the bridge .  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 4, 12, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Kuron Alt Yapı Mum Modelajı Yapmak, Döküm Yapmak  

2.Hafta  Kumlama Ve Tesviye Yapmak,  Kumlama Ve Oksitleme Yapmak  

3.Hafta  Dayanak Dişlerde Alt Yapı Modelajı Yapmak, Gövde Modelajı Yapmak  

4.Hafta  Üyeler Arası Bağlantı Bölgelerini Yapmak, Opak Tabakasını Yapmak  

5.Hafta  Porselen İşlemek Ve İç Makyaj Yapmak, İlave Porselen İşlemek  

6.Hafta  Porselen Tesviyesi Yapmak, Dış Makyaj Yapmak  

7.Hafta  Glaze Yapmak, Mekanik Cilalama Yapmak  

8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Revetman modelde Lamineytveneer restorasyon, inley, onley çalışması, Mum 
modelajısıyla presleme ve tabakalama tekniğiyle Lamineytveneer restorasyon, inley, 
onley çalışması  



10.Hafta  Mum modelaj-ısıyla presleme ve boyama tekniğiyle Lamineytveneer restorasyon, inley, 
onley çalışması ,Cad-Cam tekniğiyle Lamineytveneer restorasyon, inley, onley çalışması  

11.Hafta  Cam infiltre tam porselen tekniğiyle kuron çalışması, Cam infiltre tam porselen 
tekniğiyle köprü çalışması  

12.Hafta  Mum modelaj-ısıyla presleme ve tabakalama ve boyama tekniğiyle tam porselen kuron 
ve köprü çalışması  

13.Hafta  Kopyalama ve frezleme tekniğiyle tam porselen kuron ve köprü çalışması, Cad-Cam 
tekniğiyle Tam porselen kuron ve köprü çalışması  

14.Hafta  Porselen tamiri, Metal alt yapıya sıcak lehim  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

Porselen Protezler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme    

Program Öğrenme Çıktıları 1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli 
bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

    X  

       

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   X   

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X    

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen 
ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara 
bağlı kalarak  protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

    X  

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   x  

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

 

 x    

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

 

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x    

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

 

  X    



12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek  

   X   

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 
içerisinde çalışabilir.  

   x  

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

  X    

15  Hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile iletişimde 
temel tanım ve kavramları ayırt etmek.  

  X    

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Protez Bilgisi  Kod  ODPT257 

Course  Prosthetics Information  
 

Code  ODPT257 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 4 

İçerik  Bu ders kapsamında, Tam Protezler, Genel Özellikler, Anamnez, Diş  

Seçimi,DişliProva,Laboratuvarda Protezin BitirilmesiProtezlerin Hastaya Teslimi ve  

Öneriler,Karşılıklı Diş İlişkilerinin Düzeltilmesi,Hareketli Bölümlü Protezler,Terim ve 
Terminoloji,Sınıflandırma,Sabit Protezler,Terim ve Terminoloji,Sınıflandırmakonuları ele 
alınacaktır. 

İngilizce İçerik  In this course, Full Dentures , General Specifications , history, Dental Choice, dişliprov , 

A patients prosthesis bitirilmesiprotez in the laboratory Delivery and 

Recommendations, adjustment of mutual Foreign Relations , Removable Partial 

Dentures , Glossary and Terminology , classification, fixed partial dentures , terms and 

terminology , Sınıflandırmakonu will be discussed .  

 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Tam Protezler,GenelÖzellikler,Anamnez  

2.Hafta  Fiziksel Özellikler,KlinikDeğerelendirme,Ölçü  

3.Hafta  Mukostatik Ölçü Yöntemi,Mukukompresif ,Mukoselektif Ölçü Yöntemi  

4.Hafta  Maxillo-Mandibuler İlişki Kaydı ve İlişkilerin Artikülatöre Taşınması  

5.Hafta  Diş Seçimi,DişliProva,Laboratuvarda Protezin Bitirilmesi  

6.Hafta  Protezlerin Hastaya Teslimi ve Öneriler,Karşılıklı Diş İlişkilerinin Düzeltilmesi,  

7.Hafta  Protez Sonrası Sorunları,Yanan Ağız Sendromu  



8.Hafta  Ara Sınav 

9.Hafta  Hareketli Bölümlü Protezler,Terim ve Terminoloji,Sınıflandırma  

10.Hafta  Kroşeli Protezlerde Başarısızlığa Neden Olabilen Etkenler,Tanı ve Tedavi  

Planlanması,Protetik Tedavide Tanı ve Planlama  

11.Hafta  Ağız Hazırlığı, Ölçü Yöntemleri,KroşeTutuculu Protezin Parçaları  

12.Hafta  Planma ve PlanmaUygulamaları,Metal Prova ve Kapanış  

13.Hafta  Dişli Prova,Bitmiş Protezin Hasta Ağızında Kontrolü,Protezin Kullanılmasına İlişkin 
Öneriler,Protez Takıldıktan Sonra Hasta Şikayetleri  

14.Hafta  Sabit Protezler,Terim ve Terminoloji,Sınıflandırma  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

Protez Bilgisi Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

  x   

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   x  

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   x  

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuar çalışmalarını yapabilmek.  

    x 

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

  x   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

  x   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

  x   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x    

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde   x    

 düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.       

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

  x   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

   X   



12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

   X   

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

   x  

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

 x    

15  Diş Protez Teknolojisi alanının  gerektirdiği  konularda yeterli  alt  yapıya  sahip 
olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı  bilgileri kullanabilmek; Kamu ve özel 
sektör  kuruluşlarındaki  alanı ile ilgili süreçleri  yerinde  inceleyerek  uygulama 
becerisi  kazandırmak.  

   X   

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Diş Morfolojisi  Kod  OADS255 

Course  Dental Morphology  Code  OADS255 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 3  

İçerik  Morfolojik   terimler ( morfolojik terminoloji),  Üst santral ve lateral , alt santral ve  
lateral ,  üst  kanin ve alt kanin , üst 1. ve 2. premolar, alt 1. ve 2. premolar, üst 1. ve 2. 
molar , alt 1. ve 2. molar  dişlerin  morfolojik özellikleri hakkında bilgi verilmesidir. 

İngilizce İçerik  Morphological terms ( morphological terminology) , upper central and lateral , lower 
central and lateral upper canine and lower canines , upper 1st and 2nd premolar , lower  
1st and 2nd premolars , upper 1st and 2nd molar , lower one . and 2 is to give 
information about the morphological characteristics of the molars.  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Morfoloji’ ye Giriş  

2.Hafta  Morfolojik   terimler ( Morfolojik  Terminoloji )  

3.Hafta  Maksiller   santral  ve  lateral  morfolojik  özellikleri  

4.Hafta  Mandibular  santral ve  lateral  morfolojik  özellikleri  

5.Hafta  Maksiller  kanin  ve  mandibular kanin  morfolojik  özellikleri  

6.Hafta  Maksiller  1. premolar   morfolojik  özellikleri  

7.Hafta  Maksiller  2. premolar   morfolojik  özellikleri  

8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Mandibular  1. premolar  morfolojik   özellikleri  

10.Hafta  Mandibular  2. premolar  morfolojik   özellikleri  

11.Hafta  Maksiller   1. molar  morfolojik   özellikleri  

12.Hafta  Maksiller   2. molar  morfolojik   özellikleri  

13.Hafta  Mandibular  1. molar  morfolojik   özellikleri  



14.Hafta  Mandibular  2. molar  morfolojik   özellikleri  

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

Diş Morfolojisi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 

sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

 

  x   

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   X   

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   X   

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuar çalışmalarını yapabilmek.  

   x  

5  Alanı  ile ilgili  uygulamalarda  karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları  
çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.  

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

   X   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

  X    

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x    

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

  X    

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

   X   

13  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

   x  

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

15  Diş Protez Teknolojisialanının  gerektirdiği  konularda yeterli  alt  yapıya  sahip 
olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı  bilgileri kullanabilmek Kamu ve özel 

sektör  kuruluşlarındaki  alanı ile ilgili süreçleri  yerinde  inceleyerek  uygulama 

becerisi kazandırmak   
 

   X   

 



N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Sağlık İngilizcesi Kod  OYDL253 

Course  Medical English Code  OYDL253 

Krediler  

Teori: 1 Uygulama: 1 

 
Kredi: 2  

 
AKTS: 3 

İçerik  Genel  olarak  Gramer  konularının  anlatılması, Ağız  ve Diş Sağlığı ile ilgili temel 
kavramlar ve Türkçe karşılıkları  hakkında  bilgi verilmesi, Yayınlanmış  orta ve üst 
seviyedeki metinlerin  okunup  anlaşılması, Tercüme teknikleri kullanılarak orta ve üst 
düzeyde parçaların  çevrilmesidir. 

İngilizce İçerik  In general, explaining the grammar topics, mouth and giving information about the basic 
concepts and Turkish counterparts on Dental Health, reading and understanding of the 
text in the published middle- and upper- level translation techniques is moderate and 
translated parts of the upper level using . 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 4  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Gramer konularına genel bakış, comparisons, conditionals, imperatives 

2.Hafta  Gramer konularına genel bakış, passive voice, realtive clauses, reported speech 

3.Hafta  Diş Protez  ile ilgili temel  kavramlar  ve   Türkçe karşılıkları 

4.Hafta  Diş Protezile ilgili temel  kavramlar  ve  Türkçe  karşılıkları 

5.Hafta  Diş Protezalanında  kullanılan    materyallerin  İngilizce kullanım kılavuzlarının okunması 
ve anlaşılması 

6.Hafta  Diş Protezalanında  kullanılan   materyallerin   İngilizce kullanım kılavuzlarının okunması 
ve anlaşılması 

7.Hafta  Diş Protezalanında  kullanılan   materyallerin   İngilizce kullanım kılavuzlarının okunması 
ve anlaşılması 

8.Hafta  Ara sınav  

9.Hafta  Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi  ve  anlaşılması 

10.Hafta  Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi  ve  anlaşılması 

11.Hafta  Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi  ve  anlaşılması 

12.Hafta  Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

13.Hafta  Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

14.Hafta  Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI    

Sağlık İngilizcesi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme    

Program Öğrenme Çıktıları 1  2  3  4  5  



1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli 

bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

 

    X  

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   x  

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   X   

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen 
ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara 
bağlı kalarak  protezlerin laboratuar çalışmalarını yapabilmek.  

    X  

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

 

X      

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

 

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  X      

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

  X    

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

 

   X   

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek  

   X   

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 
içerisinde çalışabilir.  

  X    

14  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

15  Hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile iletişimde 
temel tanım ve kavramları ayırt etmek.  

    X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Dental Anatomi ve Oklüzyon  Kod  ODPT261 

Course  Dental Anatomy and Occlusion  
 

Code  ODPT261 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3  

İçerik  
Oral ve  maksillofasiyal   cerrahide  kullanılan  aletlerin  tanıtılması, cerrahi  aletlerin  
sterilizasyonun  anlatılması, cerrahi  tedavide  hasta  hazırlığının  anlatılması, cerrahi   



 operasyonlarda  hekime  yardım prensiplerinin anlatılması, hastaya  uygulanacak  
postoperatif işlemler  hakkında bilgi verilmesi,  cerrahi  işlem sonrası  kontrol seansı 
hakkında bilgi verilmesi. 

İngilizce İçerik  Bu ders kapsamında; Diş hekimliğinde kullanılan kimi temel araç, gereç ve malzemeler, 
onların kullanım teknikleri, doğal sürekli ve süt dişlerinin ve onların tutucu dokularının 
bireysel ve işlevsel morfolojileri,oklüzyon ve çene hareketleri konuları işlenecektir.  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Dental anatomi ile ilgili bilgiler  

2.Hafta  Dişin yapısını oluşturan yapıların terminolojisi  

3.Hafta  Yontu işleri, mum, sabun, alçı gibi materyallerden hazırlanmış blokların yontularak diş 
haline getirilmesi  

4.Hafta  Sürekli üst birinci ve ikinci kesici dişlerin morfolojisi  

5.Hafta  Sürekli üst birinci ve ikinci kesici dişlerin morfolojisi  

6.Hafta  Sürekli üst ve alt köpek dişlerinin morfolojisi  

7.Hafta  Üst birinci ve ikinci küçük azı dişlerinin morfolojisi  

8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Alt birinci ve ikinci küçük azı dişlerinin morfolojisi  

10.Hafta  Sürekli alt birinci ve ikinci büyük azı dişlerinin morfolojisi  

11.Hafta  Sürekli alt birinci ve ikinci büyük azı dişlerinin morfolojisi  

12.Hafta  Süt dişleri ve morfolojileri  

13.Hafta Oklüzyon ve çene hareketleri  

14.Hafta  Oklüzyon ve çene hareketleri  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

Dental Anatomi ve Oklüzyon Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  



1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye    x   

 sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.       

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   X   

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

 X     

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

    x 

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

  X    

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

   X   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.    X    

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X    

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

   X   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

   X   

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

  X    

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile berabar uyum içerisinde 
çalışabilir.  

   x  

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

  X    

15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

  X    

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Diş Protezde Mesleki  Uygulama II  Kod  ODPT252 

Course  Professional  Practice II Code  ODPT252 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 2  Kredi: 3 AKTS: 6 

İçerik  Bu ders kapsamında, Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve 
yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu 
etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin 
alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi 
kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. 



İngilizce İçerik  In this course, activities related to the site application, together with the students of 
the institution in his workplace consultation and on-site applications are planned and 
executed. These activities, depending on the work-site environment where the 
application is made, taking part in studies carried out on students of learning and 
application areas include activities for gaining practical experience.  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Yerinde Uygulama yapılacak kurum ile üniversite arasındaki bürokratik işlemlerin 
tamamlanması.  

2.Hafta  Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması.  

3.Hafta  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmanın yürütülmesi.  

4.Hafta  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek 
için ekip üyesi olarak sorumluluk alınması.  

5.Hafta  Alanında edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirilmesi.  

6.Hafta  Bir proje çerçevesinde etkinliklerin yürütülebilmesi.  

7.Hafta  Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanabilmesi.  

8.Hafta  Alınan derslerin uygulamalarla ilişkisini kurulması ve uygulamalarda karşılaşılan 
sorunların programda okutulan derslerle karşılanması.  

9.Hafta  Ara Sınav  

10.Hafta  Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
kullanılması.  

11.Hafta  Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerin 
yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarılması.  

12.Hafta  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerin ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin uzman 
kişilerle paylaşılması.  

13.Hafta  Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim 
kurulabilmesi.  

14.Hafta  Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için rapor hazırlanması.  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Diş Protezde Mesleki  Uygulama II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

    x 

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

x     

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   X   

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

   x  

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

  x   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

   X   

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

   X   

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x    

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

   X   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

  x   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

  X    

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

 X     

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile berabar uyum içerisinde 
çalışabilir.  

    x 

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

   X   

15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Sabit ve Hareketli Protezler II  Kod  ODPT254 

Course  Fixed and Removable Prosthesis II Code  ODPT254 



Krediler  Teori: 2  Uygulama: 2  Kredi: 3  AKTS: 4  

İçerik  Bu ders kapsamında, Bölümlü protezlerin sınıflandırılması ,"Akrilik kaide plaklı bölümlü 

protezler ,"Metal kaide plaklı bölümlü protezler, Ana bağlayıcı tipleri,"İskelet 

protezlerde planlama,"İskelet protezlerde laboratuar işlemleri konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  In this course , the classification of partial dentures , " acrylic base plate for partial 

dentures , " metal base plate of partial dentures , the main connector types, " planning for 

removable partial dentures , " the laboratory processes in skeletal prosthesis will be 

discussed . 
Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 

Metotları  
1, 4, 6, 12  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Bölümlü (Parsiyel) protezlerin tanımı, yararları, sınıflandırılması, endikasyon ve 

kontraendikasyonları. Kısmi dişsiz arkların sınıflandırılması.  
2.Hafta  Geleneksel bölümlü protezler için model hazırlanması, kaide ve mum duvar 

hazırlanması, modellerin artikülatöre bağlanması  
3.Hafta  Kroşeler ve kroşe bükümü, Kroşelerin yerine koyulması ve diş dizimi  

4.Hafta  Muflalama, akrilik tepimi, tesviye ve cila  

5.Hafta  Metal kaide plaklı, bölümlü (iskelet) protezleri oluşturan bölümler ve protez elemanları. 

Üst ve Alt Ana bağlayıcı tipleri  
6.Hafta  İskelet protezlerde küçük bağlayıcılar, direkt ve indirekt tutucular, İskelet Protezlerde 

laboratuvar işlemleri.  
7.Hafta Hekimden gelen ölçüden tanı modeli elde etmek, özel ölçü kaşığı hazırlamak ve çalışma 

modeli elde etmek  
8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Model analizi, model çizimi. Ekvator hattı kavramı ve çeşitleri. Protezin giriş yolunun 

belirlenmesi ve protez planlanması  
10.Hafta  Model analizi, model çizimi. Ekvator hattı kavramı ve çeşitleri. Protezin giriş yolunun 

belirlenmesi ve protez planlanması  
11.Hafta  Dublikat alma ve revetman model hazırlama  

12.Hafta  Retansiyon ağlarını yerleştirmek, Ana bağlayıcıyı yerleştirmek, Direkt ve endirekt 

tutucuların modelajının yapılması  
13.Hafta  Döküm kanallarının hazırlanması  

14.Hafta  Döküm işleminde kullanılan metal alaşımları, döküm hataları ve döküm defektleri  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI    

Sabit ve Hareketli Protezler II Dersi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme    
Program Öğrenme Çıktıları 1  2  3  4  5  
1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli 

bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  
   X   

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

    X  



3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  
    X  

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen 

ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara 

bağlı kalarak  protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

   X   

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

 

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek  

    X  

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  
    X  

8  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

 

    X  

9  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

    X  

10  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

 

   X   

11   
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek.  

   X   

12  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

 

    X  

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 

içerisinde çalışabilir.  
  X    

14  Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon dersinin gerektirdiği konularda yeterli alt 

yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilmek.  
 

    X  

15  Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.  
    X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  İmplant Üstü Protezler  Kod  ODPT256 

Course  Implant Prosthesis Code  ODPT256 

Krediler Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 3 

İçerik  Bu ders kapsamında, İmplant üstü protezler için model hazırlanması, Kaide için metal alt 
yapı hazırlamaki Kaide ve mum duvar hazırlanması, Artikülatöre alma, Diş diziminde 
dikkat edilmesi gerekenleri İmplantüstü hassas tutucu tipleri, Bar tutucu ile protezin 
bitirilmesi, Topuz başlı tutucu ile protezin bitirilmesi, Locator ile protezin bitirilmesi 
konuları ele alınacaktır.  



İngilizce İçerik  In this course, model preparation for implant supported prosthesis, the preparation of 
metal substructure for al-Qaeda al-Qaeda and candle wall preparation, articulator to 
take  

, that should be considered in the Dental syntax İmplantüs was sensitive conservative 
types, finishing the prosthesis with bar holder, bun finishing the prosthesis head holder 
Locator Ending with prosthetic issues will be discussed. 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 4, 6, 12  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  İmplant üstü protezler için model hazırlanması  

2.Hafta  Kaide için metal alt yapı hazırlamak  

3.Hafta  Kaide ve mum duvar hazırlanması  

4.Hafta  Artikülatöre alma  

5.Hafta  Diş diziminde dikkat edilmesi gerekenler  

6.Hafta  İmplantüstü hassas tutucu tipleri  

7.Hafta  Bar tutucu ile protezin bitirilmesi  

8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Topuz başlı tutucu ile protezin bitirilmesi  

10.Hafta  Locator ile protezin bitirilmesi  

11.Hafta  Hibrit protez yapımı ve Hibrid protezlerde metal alt yapı bitimi yapmak  

12.Hafta  Hibrid protezin bitimini yapmak  

13.Hafta  İmplant üstü protez güçlendirme yöntemleri  

14.Hafta  İmplant üstü protezlerde tamir ve besleme  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

İmplant Üstü Protezler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme    

Program Öğrenme Çıktıları 1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli     X   

 bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.       

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

    X  

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 
plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

    X  

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen 
ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara 
bağlı kalarak  protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

   X   



5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

 

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek  

    X  

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  

    X  

8  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

 

    X  

9  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

    X  

10  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

 

   X   

11   
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek.  

    X  

12  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

 

    X  

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 
içerisinde çalışabilir.  

     

14  Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon dersinin gerektirdiği konularda yeterli alt 

yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilmek.  

 

    X  

15  Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 

inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.  

 

    X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Ortodonti  Kod  
OADS260 

Course  Othodontics Code  
OADS260 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 3 

İçerik  Bu ders kapsamında, ortodontik tedavi sırasındaki diş hareketleri ve alınması gereken 
koruyucu önlemler, basit apareyler dudak damak yarıkları, ortodontik düzensizliklerin 
tedavisinde kullanılan teknikler konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  In this course, tooth movement , and precautions to be taken during orthodontic 
treatment, simple appliances cleft lip and palate , the techniques used in the treatment 
of orthodontic disorders will be discussed . 

Ön Koşul  YOK  



Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Ortodontik diş hareketleri  

2.Hafta  Ortodontik diş hareketleri  

3.Hafta  Koruyucu Ortodonti  

4.Hafta Koruyucu Ortodonti  

5.Hafta  Dudak damak yarıkları  

6.Hafta  Dudak damak yarıkları  

7.Hafta  Hareketli apareyler  

8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Hareketli apareyler  

10.Hafta  Fonksiyonel apareyler  

11.Hafta  Fonksiyonel apareyler  

12.Hafta  Sabit tedavi yöntemleri  

13.Hafta  Vaka takdimi Yavaş ve hızlı genişletme  

14.Hafta  Yavaş ve hızlı genişletme Ağız dışı apareyler  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

Ortodonti Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

x     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  x   

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   x  

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

  X    

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   x  

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

   x  

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

    X  

8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X   



9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  x   

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

  x   

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

    X  

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

 X     

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum içerisinde 
çalışabilir.  

  x   

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

   X   

15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri Kod  OSAG252 

Course  Principles and Techniques of Sterilization Code OSAG252 

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 4  

İçerik  Asepsi-antisepsi, sterilizasyon ünitesinin özellikleri, Dezenfeksiyon, Sterilizatörler, 
Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri, Sterilizasyonda güvenlik testleri, ve 
dökümantasyon, Setlerin kodlanması ve dökümantasyonu, Cerrahi (metal) malzemenin 
hazırlanması ve sterilizasyonu, Plastik malzemenin sterilizasyonu, steril malzemenin 
depolanması ve korunması 

İngilizce İçerik  Asepsis and antisepsis , sterilization properties of the unit , disinfection, Sterilizers, 
Material cleaning and preparation units, security testing of sterilization, and 
documentation , coding Kit and documentation , Surgical (metal) preparation and 
sterilization of the material , sterilization of plastic materials, storage and protection of 
the sterile material  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Sterilizasyon hakkında genel bilgi,  

2.Hafta  Asepsi-antisepsi  



3.Hafta  Sterilizasyon ünitesinin özellikleri  

4.Hafta  Dezenfeksiyon  

5.Hafta  Sterilizatörler, Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri  

6.Hafta  Sterilizatörler, Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri  

7.Hafta  Sterilizatörler, Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri  

8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Sterilizatörler, Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri  

10.Hafta  Setlerin kodlanması ve dökümantasyonu,  

11.Hafta  Setlerin kodlanması ve dökümantasyonu,  

12.Hafta  Setlerin kodlanması ve dökümantasyonu,  

13.Hafta  Cerrahi (metal) malzemenin hazırlanması ve sterilizasyonu,  

14.Hafta  Steril malzemenin depolanması ve korunması  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI   

Sterilizasyon İlkeleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme  
 

 

Program Öğrenme Çıktıları  
 

1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli bilgiye 
sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

   X   

       

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X    

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

   X   

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü 
model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak  
protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

   X   

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

 X     

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek.  

 X     



8  Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.   x    

9  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X    

10  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 X     

11  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

    X  

12  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.  

    x 

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile berabar uyum içerisinde 
çalışabilir.  

   X   

14  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

  X    

15  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

   X   

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Artikülatörler ve Yüz Arkı  Kod  ODPT258 

Course  Articulators and Face Arc Code  ODPT258 

Krediler Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 4 

İçerik  Bu ders kapsamında, Artikülatörlerin kullanımı, Artikülatörlerin sınıflandırılması, Basit 
yüz arkları ve Kinematik yüz arkları , Artikülatörün sıfırlanması , Yüz arkını artikülatöre 
nakletmek,  Modeli artiülatöre bağlamak, Oklüzyonun hazırlanması konuları ele 
alınacaktır.  

İngilizce İçerik  In this course, the use of the articulator , the classification of articulator , simple facial 
arc and kinematic face arcs , reset the articulator , to post Face bow to the articulator , 
to connect the Model artiülatör , it will be discussed preparation issues occlusion . 

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 
Metotları  

1, 4, 6, 12  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Artikülatörlerin kullanımı  

2.Hafta  Artikülatörlerin sınıflandırılması (Ortalama değerliler)  

3.Hafta  Artikülatörlerin sınıflandırılması (Yarı ayarlan abilirler)  

4.Hafta  Artikülatörlerin sınıflandırılması (Tam ayarlanabilirler)  

5.Hafta  Basit yüz arkları ve Kinematik yüz arkları  

6.Hafta  Artikülatörün sıfırlanması  



7.Hafta  Yüz arkını artikülatöre nakletmek (Basit)  

8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Yüz arkını artikülatöre transfer etmek (Kinematik)  

10.Hafta  Modeli artiülatöre bağlamak (Üst)  

11.Hafta  Modeli artikülatöre bağlamak (Alt)  

12.Hafta  Oklüzyonun hazırlanması (Balanslı)  

13.Hafta  Oklüzyonun hazırlanması Grup fonksiyonu  

14.Hafta  Oklüzyonun hazırlanması Kanin koruyuculu  

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI    

Artikülatörler ve Yüz Arkı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme    

Program Öğrenme Çıktıları 1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli 
bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

    X  

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

    X  

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

    X  

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen 
ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara 
bağlı kalarak  protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

  X    

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

 

   X   

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek  

    X  

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  

    X  

8  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

 

    X  

9  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

    X  

10  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

 

   X   

11   
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek.  

   X   

12  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

 

    X  



13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 
içerisinde çalışabilir.  

     

14  Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon dersinin gerektirdiği konularda yeterli alt 

yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilmek.  

 

    X  

15  Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 
inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.  

    X  

       

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kod OISG264 

Course Worker Health and Occupational Safety Code OISG264 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması, meslek hastalığı kavramı, meslek hastalığı 
çeşitleri ve nedenleri, meslek hastalığı tanı yöntemleri, meslek hastalıklarından 
korunma, meslek hastalığı istatistikleri, iş hijyeni tanımı, iş hijyeni konusunda iş 
güvenliği uzmanının sorumlulukları, ölçüm ve kontrol yöntemleri konularını ele alınır 

İngilizce İçerik Surveillanceconceptandimplementation of health, theconcept of occupationaldisease, 
occupationaldiseasetypesandcauses of occupationaldiseasediagnosismethods, 
prevention of occupationaldiseases, occupationaldiseasestatistics, 
occupationalhygienedefinition of theresponsibilities of thejobsecurityexpert in 
occupationalhygiene, themeasurementandcontrolmethodswill be discussedissues. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1, 2, 3, 5, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İş ve işçi sağlığı ile ilgili temel kavramlar 

2.Hafta İş kazaları, temel nedenleri ve sınıflandırılmaları 

3.Hafta Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi 

4.Hafta Sağlık gözetimi kavramı  

5.Hafta Sağlık gözetimi uygulanması 

6.Hafta Meslek hastalığı kavramı 

7.Hafta Meslek hastalığı çeşitleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Meslek hastalığı korunma yöntemleri 

10.Hafta İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan 
etmenleri analiz eder. 

11.Hafta İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan 
etmenleri analiz eder. 

12.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

13.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

14.Hafta Uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI    

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme    

Program Öğrenme Çıktıları 1  2  3  4  5  

1  Diş hekimliği protezlerini üretiminde ve uygulanması konularında yeterli 
bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  

     

2  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

     

3  Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan 
ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

     

4  Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen 
ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara 
bağlı kalarak  protezlerin laboratuvar çalışmalarını yapabilmek.  

     

5  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

 

     

6  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 
karşılayabilmek  

     

7  Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 
mesleğe yönlendirebilmek. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  

     

8  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

 

     

9  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

     

10  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

 

     

11   
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 
düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilmek.  

     

12  Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.   

 

     

13  Hastane çalışanları bir ekip olarak çalışmalıdır ekip ile beraber uyum 
içerisinde çalışabilir.  

     

14  Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon dersinin gerektirdiği konularda yeterli alt 

yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilmek.  

 

     

15  Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde 
inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.  

     

       

 

 


