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HASTA MUAYENE KAYIT SİSTEMLERİ (Seçmeli) (2-2-3-4) 

Muayenehane idaresine giriş. Muayenehane düzeni ve hasta beklentisi. Hasta karşılama. 

Randevu takibi ve iletişimin önemi. Hasta dosyası ve içeriği. Hasta ve diş hekimi klinik 

yardımcısı davranışları. Anamnez bilgileri. Onam formları. Stok takibi. Teknisyen takibi. 

Network sistemleri. Hasta takip programları. Arşivleme. Bilgi yedekleme.  

DİŞ HEKİMLİĞİNDE MADDE BİLGİSİ (Zorunlu) (3-0-3-4) 

Diş hekimliğinde maddeler bilgisi bilimine giriş ve diş hekimliğinde alçı-mumlar. Elastik ölçü 

maddeleri (hidrokolloidler, sentetik elastomerler). Elastik olmayan ölçü maddeleri. 

Polimerler. Adezyon. Simanlar; Fosforik asit esaslı simanlar, Polialkenoik asit esaslı simanlar. 

Simanlar; Fenolat esaslı simanlar, Adeziv simanlar. Amalgam. Restoratif esaslı reçine 

dolgular. Protez kaide materyalleri. Yumuşak astar maddeleri. Metaller ve alaşımlar, 

Seramikler. Fissür örtücüler. 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Dilin tanımı ve dünya dilleri (dil felsefe tarihi, 2.dil felsefesi -anlam, ideal dil felsefesi, 

normal dil felsefesi, gönderge, anlam, içerik- kapsam, metafor-). Türk Dili’nin tarihî gelişimi. 

Yazım kuralları. Noktalama işaretleri. Ses bilgisi ve özellikleri. Anlatım bozuklukları. İletişim 

araçlarında karşılaşılan anlatım bozuklukları. Kelimede yapı (kökler ve ekler). Kelime 

grupları. Cümlenin ögeleri. Cümlede anlam. Paragraf. Paragrafta anlatım biçimleri. Paragrafta 

yapı.  

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Tarihin konusu ve araştırma alanları olarak Türk devrim tarihi. Bilim, toplumsal bilim ve 

toplumsal değişim. Kavramlar ve yaklaşımlar I. Kavramlar ve yaklaşımlar II. Osmanlı'da 

sosyo-ekonomik çözünme ve klasik dönemin sonu. Modernleşme ve Osmanlı toplumu. 

Avrupa'da devrimler çağı ve Osmanlı imparatorluğu. Tanzimat dönemi ve 1. Meşrutiyet. Jön 

Türkler ve 2. Meşrutiyet. II. Meşrutiyet döneminin düşünce akımları ve siyasal programları. 

Avrupa ve Osmanlı tarihi açısından 1. Dünya savaşı. 1. Dünya savaşının bitişi. Mondros 

mütarekesi ve sonrası. İstanbul'un işgali ve örgütlenme çabaları. Mustafa Kemal'in 

Anadolu'ya geçişi. Amasya tamimi ve sonrası.   

 



 

İNGİLİZCE-I (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Greeting People; To Be. Countries & Nationalities; Numbers. Singular & Plural Nouns. There 

is / There are; What time is it?. Prepositions of Place. Have got / Has got. Possessives. 

Colours; Clothes. Present Simple. Present Simple; Adverbs of Frequency. Likes & Dislikes, 

Prepositions of Time. Countable / Uncountable Nouns. A / An / Any / Some. Expressing 

Quantitiy; Plural Countable Nouns. 

ANATOMİ (Zorunlu) (2-0-2-4) 

Anatomiye giriş. Terminoloji. Hareket sistemi anatomisi I. Hareket sistemi anatomisi II. 

Dolaşım sistemi ve kalp anatomisi. Solunum sistemi anatomisi. Üriner sistem anatomisi. 

Sindirim sistemi anatomisi. Boşaltım ve üreme sistemleri anatomisi. Sinir sistemi ve beyin 

anatomisi. Endokrin sistem. Duyu organları. Diş anatomisi. Dil ve tükrük bezleri. 

MESLEKİ TERMİNOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-3) 

Terminolojiye giriş ve Kök kavramı. Genel tıbbi terminoloji. Genel diş hekimliği 

terminolojisi. Diş Hekimliğinde Oral Diagnoz ve radyoloji ile ilgili terminoloji. Diş 

Hekimliğinde Cerrahi ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Sabit protezle ile ilgili 

terminoloji. Diş Hekimliğinde Hareketli protez ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Çene-

Yüz Protezi ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Konservatif Tedavi ile ilgili terminoloji. 

Diş Hekimliğinde Endodonti ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Pedodonti ile ilgili 

terminoloji. Diş Hekimliğinde Ortodonti ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde 

Periodontolojii ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde İmplantoloji ile ilgili terminoloji. 

FİZYOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-4) 

Fizyolojiye giriş. İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut 

sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler. Hücre Fizyolojisi. Kas-Sinir sistemi 

fizyolojisi. Kan fizyolojisi ve vücut sıvıları. Dolaşım sistemi fizyolojisi. Solunum sistemi 

fizyolojisi. Spor  fizyolojisi. Sindirim sistemi fizyolojisi. Duyu sistemi fizyolojisi. Boşaltım 

sistemi fizyolojisi. Endokrin sistem fizyolojisi. Üreme sistem fizyolojisi. 

DİŞ MORFOLOJİSİ (Zorunlu) (1-0-1-3) 

Morfolojiye Giriş, Morfolojik Terim ve Tanımlamalar. Ağız boşluğu ve dişlerin gelişimi. 

Dişlerin sınıflandırılması. Sürekli Dişlerinin Tanımlanması, Uluslararası Kodlama Sistemleri. 

Süt Dişlerinin Tanımlanması, Uluslararası Kodlama Sistemleri. Üst ve alt santral, lateral ve 

kanin dişlerinin morfolojik yapısı. Üst ve alt I. ve II. küçükazı dişlerinin morfolojik yapısı. 

Üst ve alt I., II. ve III. büyükazı dişlerinin morfolojik yapısı. Diş dokuları: mine. Diş dokuları: 

dentin, pulpa, sement. Diş destek dokuları: alveol kemiği, periodontal ligament, diş eti. 

Çiğneme sisteminin anatomisi ve fizyolojisi. Oklüzyon ve çene eklemi arasındaki ilişki. 



 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (Zorunlu) (2-2-3-4) 

Diş hekimliğinde çapraz infeksiyon nedir, çapraz infeksiyon etkenleri. Diş hekimliğinde 

bulaşabilir bakteri infeksiyonları; staphylococcus aureus, streptokoklar, corynebacterium 

diphtheriae ve difteri, mycobacterium tuberculosis ve tüberküloz, helicobacter pylori, 

legionella pneumophila ve legioner hastalığı, treponema pallidum ve sifiliz. Diş hekimliğinde 

bulaşabilir mantar infeksiyonları; candida albicans ve kandidiyaz. Diş hekimliğinde 

bulaşabilir virus infeksiyonları; kızamık, kızamıkcık, kabakulak virusları ve hastalıkları, 

ınfluenzae, rhinovirus, coxsackie,polio viruslar ve hastalıkları,  herpes virus infeksiyonları: 

herpes simplex virus tip ı ve ıı, varicella zoster virusu ve suçiçeği, epstein barr virusu ve 

hastalıkları (infeksiyöz mononukleoz, burkitt lenfoması, nazofarinks kanseri vs), cytomegalo 

viruslar ve infeksiyonları (tükürük bezi virus infeksiyonu), hepatit virusları: a,bc,d,e,g ve 

infeksiyonlar,  hıv ve aıds. Prion infeksiyonları. 
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Söylem (söylem nedir?, söz-yazı-metin ve söylem, etkileşim-anlam mübadelesi ve söylem 

ifadeler, beyanlar, söylem, sosyo-kültürel değişme ve söylem, söylem teorileri , yapısalcılık, 

post yapısalcılık ve hermeneutik). Bilimsel yazılar. Araştırma teknikleri. Edebiyatta ve dilde 

gelenek. Basın-yayın organlarında dil kullanımı. Dili etkili kullanma çalışmaları. İş hayatında 

dilin önemi. Sözlü anlatım. Öğretici metinlerin türleri. Sanat metinlerinin özelliklerini ve 

türleri.  

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Amasya genelgesi sonrasında kongreler dönemi. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı, Misakı 

Milli ve sonrası. TBMM'nin toplanması, bünyesi ve yaşanan gelişmeler. Direniş, toplumsal 

koşullar ve meclis. Savaş, diplomasi ve bağımsızlık. Mudanya ateşkesi, nihai barış Lozan. 

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilanı.  Halifeliğin kaldırılması ve Laiklik. Laiklik 

kavramı ve laik devletin gelişimi. Teni Türkiye, siyasal devrim ve toplumsal yansımalar. Yeni 

Türkiye'de ekonominin gelişimi ve ekonomi siyasası. Kemalist ulusçuluk anlayışı. Kemalist 

rejimin niteliği. Türk devriminin değerlendirilmesi.       

İNGİLİZCE-II (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Can / Cannot. Must / Have to / Don't Have to / Should. Object Pronouns / Imperative. Present 

Progressive. Present Progressive vs. Present Simple. The Weather / Describing People / 



Describing Places. Past Simple ed/question form. Past Simple Iregular Verbs; was, were. Past 

Simple Iregular Verbs; was, were. Comperative Adjectives. Plans for The Future. Plans for 

The Future. Predictions. First Conditional. 

ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİDE DİŞ HEKİMİ KLİNİK YARDIMCILIĞI 

(Zorunlu) (2-0-2-3) 

Oral diagnoz ve radyoloji kliniğinde kullanılan el aletleri ve cihazları tanımak. Onam 

formlarını düzenlemek. Hasta kayıtlarının takip etmek, klasik veya dijital ortamdaki kayıtların 

güvenliğini ayarlamak. Oral diagnoz ve radyoloji kliniğinde hekime asiste etmeyi yapmak. 

Oral diagnoz ve radyoloji kliniği ile ilgili malzeme takibi yapmak. 

İLK YARDIM (Seçmeli) (2-1-3-3) 

İlk yardım, acil tedavi, ilk yardımcı nedir?. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir?. İlk 

yardımcının özellikleri, olay yeri ve hastanın değerlendirilmesi. Temel yaşam desteği ve hayat 

kurtarma zinciri. İlk yardımın ABC si. Yapay solunum ve dış kalp masajı. Kanama ve 

kanamalarda ilk yardım uygulamaları. Şok ve şokta ilk yardım uygulamaları. Yara ve 

yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları. Yanık ve yanıklarda ilk yardım uygulamaları. 

Kırıklarda ilk yardım uygulamaları. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım 

uygulamaları. Zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları. Boğulmalarda ilk yardım 

uygulamaları. 

PEDOTONDİDE DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK YARDIMCILIĞI (Seçmeli) (2-0-2-2) 

Çocuk diş hekimliğinde psikolojinin önemi. Çocuk diş hekimliğinde klinik yardımcı 

personelin görevleri. Çocuk diş hekimliğinde uygun klinik ortamın hazırlanması. Çocuk 

dişhekimliğinde hasta memnuniyeti. Çocuk hastalarda uygulanan davranış yönetim teknikleri. 

Çocuk hastalarda diş tedavisinin amaçları. Tedavide kullanılacak araç-gereçler. Enfeksiyon 

kontrolü, kullanılan ekipman ve aygıtların bakımı. Süt ve sürekli diş restorasyonlarında 

kullanılan dental materyaller. Çocuk diş hekimliğinde endodonti. Restoratif ve endodontik 

tedavi materyallerin uygulama aşamaları. Çocuk diş hekimliğinde protetik uygulamalar. 

Çocuk diş hekimliğinde koruyucu uygulamalar. 

AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİNDE DİŞ HEKİMİ KLİNİK 

YARDIMCILIĞI (Zorunlu) (2-0-2-3) 

Kan kaynaklı patojenler ve korunma yöntemleri. Dezenfeksiyon yöntemleri. Dezenfektan ve 

antiseptik ürünler. Yüzey dezenfeksiyonu. Aletlerin temizlenmesi. Sterilizasyon, asepsi, 

antisepsi. Sterilizasyon metodları. Hekimin ameliyata hazırlanması. Oral cerrahide diş 

çekiminde üst çenede kullanılan aletler. Oral cerrahide diş çekiminde alt çenede kullanılan 

aletler. Oral cerrahide ameliyatta kullanılan aletler. Oral cerrahide hastanın ameliyata 

hazırlanması. Klinik çalışma düzeni. Hasta başında hekim ve asistanın çalışma pozisyonları. 

 



PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE DİŞ HEKİMİ KLİNİK YARDIMCILIĞI (Zorunlu) 

(2-0-2-3) 

Diş protezlerine giriş ve tanımı. Sabit protezlerde sınıflama ve yeni trendler. Post-kor 

protezler, inley-onley restorasyonları. Sabit protez hastası için: diş kesimi, ölçü alınması. 

Sabit protez hastası için: alt yapı provası, renk alınması, üst yapı provası. Sabit protezlerde 

siman kullanılan siman çeşitleri ve simantasyon. Tam protez hastası için: birinci ve ikinci ölçü 

alınması, dikey boyut saptanması ve diş seçimi. Tam protez hastası için: dişli prova, 

protezlerin hastaya uygulanması. Bölümlü protez hastası için: birinci ve ikinci ölçü alınması. 

Bölümlü protez hastası için: dikey boyut alınması, dişli prova. Bölümlü protez hastası için: 

protezlerin hastaya uygulanması. Hassas bağlantılı protezler ve klinik uygulamalar. 

İmplantüstü protez ve klinik uygulamalar. Maxillofacial protezler ve klinik uygulamalar.  

FARMAKOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-3) 

Genel farmakolojiye giriş. İlaçların sınıflandırılması ve uygulama yolları. Farmakodinamik 

:ilaçların etki mekanizmaları. İlaçların istenmeyen etkileri, ilaç bağımlılığı. Reçete. 

Antibiyotik tedavisinin prensipleri. kemoterapötikler: beta laktamlar, makrolidler, 

linkozamidler. Tetrasiklinler, nitroimidazoller, aminoglikozidler, florokinolonlar. Analjezik 

ilaçlar. Antiseptik-dezenfektanlar. Genel anestezikler. Lokal anestezikler ve çeşitleri. Santral 

sinir sistemi ilaçlarına giriş. Antipsikotikler, antidepresanlar, antimanikler. Sedatif hipnotikler, 

anksiyolitikler merkezi,kas gevşeticileri, antikonvülsanlar. Kardiyovasküler sistem ilaçları, 

antikoagülanlar ve trombolitikler. Acil tedavide kullanılan ilaçlar. 

PERİONTOLOJİDE DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK YARDIMCILIĞI (Seçmeli) (2-0-2-2) 

Periodontoloji ve diş hekimliği yardımcısı. Biofilm ve ağız hijyeni sağlama yöntemleri. Diş 

fırçası, dişarası fırçası, diş ipi. Periodontal dokular: özellikleri, histoloji ve fizyolojisi. 

Periodontal hastalıklar ve sınıflandırılması. Periodontal indeksler. Periodontal hasta kartı. 

Periodontal muayene ve muayene takımı. Periodontal el aletleri/genel bilgi. Scaler ve 

küretlerin kullanımı. Periodontal el aletlerinin bakımı ve bilenmesi. Periodontal tedavi 

yöntemleri: başlangıç tedavisi. Periodontal tedavi yöntemleri: cerrahi tedavi. Ultrasonik, sonik 

aletler ve diğer periodontal aletler. 

KONSERVATİF DİŞ TEDAVİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK YARDIMCILIĞI 

(Zorunlu) (2-0-2-3) 

Diş hastalıkları ve tedavisi kliniğinde hasta kaydetmeyi gerçekleştirmek. Diş hastalıkları ve 

tedavisi kliniğinde kullanılan el aletlerini aletlerini tanımak ve bakımlarını yapmak. Diş 

hastalıkları ve tedavisi kliniğinde kullanılan cihazları tanımak ve bakımlarını yapmak. Diş 

hastalıkları ve tedavisi kliniğinde kullanılan aletlerin dezenfeksiyon ve sterilizasyonlarını 

gerçekleştirmek. Diş hastalıkları ve tedavisi kliniğinde hekime asiste etmek. Diş hekimliği 

kliniğinde hasta randevularını düzenlemek. Teknik laboratuvar ile iletişimi ve hasta ile 

finansal işlemleri yürütmek ayrıca kliniğin idari işlerini takip etmek ve gerekli işleri yapmak. 
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KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ (Zorunlu) (2-2-3-4) 

Toplum ağız diş sağlığı ve koruyucu hekimlik tanımı. Sağlığın tanımı ve sağlığın bileşenleri. 

Ağız diş sağlığının korunmasında etkili olan bireysel ve sosyal faktörler. Toplum esaslı, ağız 

diş sağlığını yükseltmeye yönelik planlanan programlar. Toplum esaslı programlarda 

kullanılabilecek sağlık eğitimi modelleri. Toplum esaslı programlarda kullanılabilecek fluor 

uygulamalarının yeri. Beslenme ve sağlık ilişkisi. Beslenme ve ağız diş sağlığı ilişkisi. 

Küresel değişimler ve sağlık ilişkisi. Çevre kirliliğinin sağlık üzerine etkileri. 

Muayenehanelerde oluşan atıkların yönetimi. 

ALET BAKIMI VE KORUMASI (Zorunlu) (2-2-3-4) 

Diş hekimliğinde kullanılan aletlerin tanımı. Basınçlı Dental hava kaynakları. Dental hava 

elde etmek için kullanılan kurutucular. Aspirasyon sistemleri. Aydınlatma sistemleri. 

Görüntüleme sistemleri. Tedavi uygulamalarında kullanılan aletler. Protetik uygulamalarda 

kullanılan aletler. Cerrahi uygulamalarda kullanılan aletler. Laboratuvarda kullanılan aletler. 

HİSTOLOJİ (Zorunlu) (1-0-1-1) 

Hücre ve organelleri. Hücre nukleusu. Hücre bölünmesi. Dokulara giriş ve epitel dokusu 

(Örtü epiteli). Epitel dokusu (Bez epiteli). Bağ dokusu. Kıkırdak ve kemik dokusu. Kas 

dokusu. Kan. Sinir dokusu. Sindirim sistemi histolojisi. Ağız histolojisi. Diş histolojisi. Dişin 

destek dokularının histolojisi. 

BULAŞICI HASTALIKLAR VE AĞIZ HASTALIKLARI (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Epidemiyoloji ve epidemiyolojik yöntemler. Bulaşıcı hastalıklar ve bulaşma yolları. Viral 

infeksiyonlar. İnsandan insana bulaşan bakteri infeksiyonları (stapylococcus, streptococcus, 

tüberkuloz, lepra, difteri, boğmaca). Hayvanlardan bulaşan bakteri infeksiyonları (tifo, 

bruselloz, tüberkuloz, listeriyoz). Su ile bulaşan bakteri infeksiyonları (kolera, basilli 

dizanteri). Parazit ve mantar infeksiyonları. Hastane infeksiyonları. İnfeksiyon hastalıklarının 

klinik belirtileri, tedavisi ve korunması. Ağız kuruluğu. Ağız sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesi. 

Diş hekimleri ve yardımcılarında görülen muskuloskeletal hastalıklar. İnfeksiyon hastalıkları. 

Kan hastalıkları. Diş hekimliğinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon. Oral prekanseröz 

lezyonlar. Oral mantar hastalıkları. Sistemik hastalıkların ağız içi bulguları. Rekürrent aftöz 

stomatitler. Ağız hastalıklarına giriş. Ağızda meydana gelen travmalar. Oral kanserler. Viral 

enfeksiyonlar. 

 

 



KLİNİK UYGULAMA-I (Zorunlu) (1-9-6-9) 

Diş hekimliği takımı. Diş hekimliği takımında diş hekimi klinik yardımcısının rolü. Diş 

hekiminin dentel asistandan beklentileri. Diş Hekimliğinde klinik ofis düzenlemeleri. Diş 

Hekimliğinde infeksiyon kontrol düzenlemeleri. Hastalarla ilişkiler, kabul-karşılama ve 

telefonda konuşma. Hasta randevusu sistemi ve incelikleri. Hastanın anamnezi almak. Dental 

kayıtların düzenlenmesi. Ekipman ve aletleri hazırlamak. Hastayı yapılacak tedavi ile ilgili 

bilgilendirmek. Tedavi sırasında uygun aletleri diş hekimine vermek. Tedavi sırasında uygun 

malzemeleri hazırlamak ve diş hekimine vermek. Fatura yazma, defter tutma. 

SAĞLIK HUKUKU (Seçmeli) (2-0-2-3) 

Temel hukuk kavramları. Hasta Hakları. Sağlık personeli hakları. Aydınlatılmış onam. 

Belgelendirme ve sigorta sistemleri. Cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar. Tıbbi 

müdahalelerin hukuka uygunluk şartları. Yanlış tıbbi uygulamaların hukuki sonuçları 

(malpraktis). Tıp Ceza Hukuku. 

ORTODONTİDE DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK YARDIMCILIĞI (Seçmeli) (2-0-2-2) 

Ortodontinin Tanımı. Ortodontik Anomaliler. Ortodontik Tedavi ve Apareyler. Sabit 

Ortodontik Apareyler. Yardımcı malzemelerin tanıtılması. Ortodontik yapıştırıcılar. Braket ve 

Bant uygulanışı sırasında hekim asistanın yapması gerekenler. Ortododontide Sterilizasyon. 

Sterilizasyon Odasının düzeni. Ortodontide klinik çalışma düzeni. Doktor ve hemşirelerin 

korunma yöntemleri. 

YERİNDE UYGULAMA-I (Zorunlu) (0-4-0-5) 

İlgili birimde staj uygulaması. 

MESLEKİ YABANCI DİL-I (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Derse giriş ve tanıtım (Dersin amacı ve öğrenci sorumlulukları). Konuya giriş (Konunun 

tanımı, Tıbbi personelin görev ve sorumlulukları). Konu ile ilgili ana terimler. Konu ile ilgili 

makinelerin tanımlanması. Konu ile ilgili temel ekipmanların tanımlanması. Konu ile ilgili 

Görsel ve Okuma Aktiviteleri (Soru-Cevap; İnteraktif Dersler; Kompozisyon; Bulmaca vb 

aktiviteler ile desteklenecektir). 
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SAĞLIK PSİKOLOJİSİ (Seçmeli) (2-0-2-3) 

Sağlık psikolojisinin tanımı. Araştırma yöntemleri. Sağlık davranışı. Modeller. Risk 

algılaması. Özyetkinlik inancı. Psikoimmunoloji. Stresin tanımı, ölçülmesi ve ilgili 

hastalıklar. Kronik hastalıkla yaşamak. Tedaviye uyum; sigara, alkol ve yeme bozuklukları. 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DÖRT EL TEKNİĞİ (Zorunlu) (2-4-4-6) 

Ergonominin tanımı ve amacı. Ergonominin ortaya çıkışı üzerine kısa tarihçe. Dental 

ergonomi. Diş hekimliğinde iş kolaylaştırma yöntemleri. Diş hekimliğinde hareket tasarruf 

ilkeleri. Muayanehane organizasyonu. Diş hekimliğinde klinik planları. Dört elli diş hekimliği 

tanımı. Ergonomi ve dört elli diş hekimliği arasındaki ilişki. Dört elli diş hekimliği yararları. 

Dört elli diş hekimliği temel ilkeleri. Dört elli diş hekimliğinin uygulanma yöntemleri. Dört 

elli diş hekimliğinin uygulanmasında yardımcının önemi.   

İLETİŞİM (Seçmeli) (1-1-2-2) 

İletişim kavramı ve tanımı. Kültür ve iletişim. Konuşma ve dinleme. Sözlü İletişim kurmak. 

Yazılı İletişim kurmak. Sözsüz İletişim kurmak. Biçimsel (Formal) İletişim kurmak. Biçimsel 

Olmayan (İnformal) İletişim kurmak. Örgüt içi ve dışı iletişim kurmak. İkna edici iletişim. 

Kitle iletişim. Yeni iletişim teknolojileri ve medya. 

KLİNİK UYGULAMA-II (Zorunlu) (0-6-3-9) 

Oral diagnoz ve radyolojide dental asistanın rolü. Cerrahide dental asistanın rolü. Sabit 

protezlerde dental asistanın rolü. Hareketli protezlerde dental asistanın rolü. Çene-yüz 

protezlerinde dental asistanın rolü. Konservatif tedavide dental asistanın rolü. Endodontide 

dental asistanın rolü. Pedodontide dental asistanın rolü. Ortodontide dental asistanın rolü. 

Periodontolojide dental asistanın rolü. Ergonomi ve dört elli diş hekimliği. Dental asistan 

kavranının tartışılması. Profesyonel dental asistanın özellikleri. Profesyonellik kavramının 

tartışılması. 

İMPLANTOLOJİDE DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK YARDIMCILIĞI (Zorunlu) (2-0-2-3) 

İmplantolojiye giriş ve tanımı. İmplantolojide diagnoz, endikasyon ve kontrendikasyon. 

İmplant sistemleri ve cerrahi uygulamalar. İmplantolojide kullanılan biomateryaller ve 

membranlar ve yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu teknikleri. İmmediyat implantasyon, 

immediyat yükleme endikasyon ve uygulama teknikleri. İmplant üstü protetik uygulamaları. 

İmplant üstü protezlerde ölçü teknikleri. İmplant üstü protezlerde sınıflandırma protetik 

parçalar. Total dişsizlikte implant üstü hareketli protez uygulamaları. Parsiyel dişsizlikte 



implant üstü protez uygulamaları. Tek diş implant uygulamaları. İmplantolojide cerrahi 

komplikasyonlar. İmplantolojide recall ve hijyen yöntemleri. 

YERİNDE UYGULAMA-II (Zorunlu) (0-4-0-5) 

İlgili birimde staj uygulaması. 

MESLEKİ YABANCI DİL-II (Zorunlu) (2-0-2-2) 

Konu ile ilgili kelimeler. Konu ile ilgili Görsel ve Okuma Aktiviteleri (Soru-Cevap; İnteraktif 

Dersler; Kompozisyon; Bulmaca vb aktiviteler ile desteklenecektir). Video and reading 

activities of the Topic. Genel Değerlendirme ve Tekrar. 

   

 


