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ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ (Zorunlu/seçmeli) (2-0-2-4) 

 

Üniversite kültürü dersi, öğrencilerimizin öğrenim hayatına dair kültür ve bilgi seviyelerinin artmasını, 

sanat, spor ve müzik vb. alanlarda farklı deneyimler elde etmelerini ve uzmanlık alanlarına dair 

katılacakları eğitim ve seminerler ile güncel tecrübeleri edinmeleri amacını taşır. İstanbul’un 

öğrencilere sunduğu sanat, spor, eğitim ve kültür unsurlarının tanınması ile şehrin ikliminin öğrenciye 

katkısını sağlanır. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin üniversite ye bağlı birimler ile iletişim yolları ve 

Üniversite yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE MADDE BİLGİSİ (Alan/Seçmeli) (2-1-3-3) 

 

Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisine giriş ve tanımı. Malzemenin depolama ve saklama koşulları. 

Materyalin fiziksel özellikleri; çalışma ve sertleşme zamanları. Sert alçı; Beyaz alçı tanımı ve 

özellikleri. Model ve  yalancı kök  kavramı, Diş Hekimliğinde model çeşitleri. Mumlar; Bek alevi 

özellikleri. Ölçü maddeleri; Silikonlar, Aljinat ve ZOE.  Akrilikler özellikleri ve sınıflandırılması; 

Yumuşak astar maddeleri. Simanlar tanımı ve sınıflandırılması. Çinkofosfat, Polykarboksilat, 

Çinkooksitöjenol, Cam iyonomer ve Adeziv simanlar. Kompozit dolgu sistemleri, dentin bağlayıcılar. 

Amalgam. Diş Hekimliğinde kanal tedavisinde kullanılan malzemeler. Diş Hekimliğinde ‘Diş 

Beyazlatma Sistemleri’. Dikiş Materyalleri. 

 

 

 ANATOMİ VE DİŞ MORFOLOJİSİ (Zorunlu) (2-0-2-5) 

 

Anatomiye giriş. Tıbbı anatomi ile ilgili temel kavramlar ve Terminoloji. Vücut sistemlerinin 

tanınması ve anatomik yapısı. Kafa ve Yüz Kemiklerinin tanımlanması. Alt ve Üst çene kemikleri 

Anatomisi, Temporamandibular eklem anatomisi. Baş ve boyun damarlanmasının tanımlanması. 

Diş anatomisi ve dişler üzerindeki anatomik noktaların tanımlanması. Dil ve tükürük bezleri. 

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. küçük azı dişlerinin morfolojik yapısı. Üst ve alt I. II. ve III. 

Büyük azı dişlerinin morfolojik yapısı. Diş dokuları: mine. Diş dokuları: dentin, pulpa, sement. Diş 

destek dokuları: alveol kemiği, periodontal ligament, dişeti. Çiğneme sisteminin anatomisi ve 

fizyolojisi. Oklüzyon ve çene eklemi arasındaki ilişki. 

 

 

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

 

Terminoloji nedir? Tıbbi Terminolojiye giriş. Genel tıbbi terminoloji ve ön ve son ekler. Genel diş 

hekimliği terminolojisine giriş. Diş Hekimliğinde Oral Diagnoz ve radyoloji ile ilgili terminoloji. 

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

Diş Hekimliğinde Hareketli protez ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Çene- Yüz Protezi il 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 Periodontoloji ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde 

İmplantoloji ile ilgili terminoloji. Kan testlerinin değerlendirilmesi. 

 
 
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. 

 

 

MİKROBİYOLOJİ (Zorunlu) (2-1-3-4) 

 

Diş hekimliğinde çapraz enfeksiyon nedir, çapraz enfeksiyon etkenleri. Diş hekimliğinde bulaşabilir 

bakteri enfeksiyonları; 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 enfeksiyonları; candida 

albicans ve kandidiyaz. Diş hekimliğinde bulaşabilir virus enfeksiyonları; kızamık, kızamıkcık, 

kabakulak virusları ve hastalıkları, ınfluenzae, rhinovirus, coxsackie,polio viruslar ve hastalıkları, 



herpes virus enfeksiyonları: 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 enfeksiyonları (tükürük bezi virüs enfeksiyonu), hepatit virüsleri: A, B, 

C, D, E, G ve enfeksiyonlar, HIV ve AIDS. Prion enfeksiyonları. 

 

 

FARMAKOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-3) 

 

Farmakolojiye giriş.İlaçbilgisi, ilaçların sınıflandırılması.İlaç 

adları.Farmakokinetik.Farmakodinami.İlaç etkisinin temel özellikleri.İlaçlarla tedavi şekilleri.İlaç 

etkisini değiştiren faktörler.İlaçların elde edildiği kaynaklar.İlaçların farmasötik şekilleri.İlaçların 

veriliş yolları.İlaçların etki mekanizmaları.İlaçların toksik tesirleri.Analjezikler, diş hekimliğinde 

kullanımları.Antibiyotikler, diş hekimliğinde kullanımları.Anestezik ilaçlar, diş hekimliğinde 

kullanımları.Diş hekimliğinde acil durumlar ve acil müdahale ilaçları.Reçete bilgisi. 

 

 

HİSTOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-2) 

 

Histolojiye giriş.Histolojide kullanılan ölçü birimleri.Mikroskop çeşitleri. 

Histolojik inceleme işlemleri.Hücre yapısı.Hücre organelleri.Hücre bölünmesi (mitoz-mayoz 

bölünme).Dokular/ vücudumuzda bulunan dokuların sınıflandırılması.Epitel doku, genel özellikleri, 

sınıflandırılması, görevleri.Bağ dokusu, bağ ve destek dokuların genel özellikleri, sınıflandırılmaları, 

görevleri.Kıkırdak dokusu, genel özellikleri, görevleri.Kemik dokusu, kemik doku çeşitleri, iskelet 

sisteminin görevleri.Kan dokusu, genel özellikleri, kan hücreleri.Kas dokusu, temel özellikleri, 

görevleri, çeşitleri.Sinir dokusu, genel özellikleri, görevleri.Sindirim sistemi histolojisi.Oral 

mukozanın histolojik yapısı.Diş ve diş destek dokularının histolojik yapısı 

 

 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 

 

Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts 

 

HASTA MUAYENE KAYIT SİSTEMLERİ (Alan/Seçmeli) (2-2-3-5) 

 

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. 

 

 

ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİDE DİŞ HEKİMİ KLİNİK YARDIMCILIĞI 

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

 

Oral Diagnoza giriş ve tanımlamalar.Anamnez, anamnez formu, anamnez alımı ve 

değerlendirilmesi.Extra oral, intra oral muayene.Dental muayene teknikleri.Diş üniti ve 

ekipmanları.Oral diagnoz alet ve cihazları / vitalite ve vitalite testleri.Mobilite muayenesi.Dental 

fotoğraflar / ağız içi dental kamera.Hasta ve hekim hakları /malpraktis- komplikasyon/aydınlatılmış 

onam formları.Kişisel sağlık verileri, tıbbi kayıtlar.Radyasyon biyolojisi, radyasyonun 

zararları.Radyoterapi gören hastalarda radyasyonun oral kavitedeki etkileri.Diş hekimliğinde 

radyasyon/ radyasyondan korunma yöntemleri.Radyolojiye giriş, radyasyonun  tıpta tanı ve tedavi 

amacıyla kullanımı, görüntüleme teknikleri.Diş hekimliğinde radyoloji.Ağız içi ve ağız dışı radyografi 

teknikleri. 

Periapikal röntgen cihazı, periapikal film çekimi, periapikal film banyosu.Dijital radyografiler.Dental 

tomografi.Diş hekimliği radyolojisinde infeksiyon kontrolü. 

 

 

 

PEDODONTİDE DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK YARDIMCILIĞI VE KORUYUCU DİŞ 

HEKİMLİĞİ (Zorunlu) (2-0-2-3) 

 

Pedodonti nedir ? Çalışma alanı nedir?Çocuk diş tedavisinde korku ve kaygı kavramları, nedenleri ve 

başa çıkma yöntemleri nelerdir.Yaş gruplarına göre çocuk hastayla kooperasyon.Süt ve sürekli dişler. 

Süt dişi sürme evreleri ve teorileri.Süt dişlerinin oluşum ve sürme zamanları.Süt dişlerinde sürme 

bozukluklari.Sürekli dişlerin oluşum ve sürme zamanları.Sürekli dişlerin erken ve geç sürme 

nedenleri.Pedodontide kullanılan alet ve cihazlar.Pedodontide kullanılan maddeler.Pedodontik tedavi 

uygulamaları.Çocuk hastada local anestezi.Koruyucu uygulamalar.Restorative ve endodontic tedavi. 

Yer tutucu uygulamaları. 

 

AĞIZ HASTALIKLARI VE ÇENE YÜZ CERRAHİSİNDE DİŞ HEKİMİ KLİNİK 

YARDIMCILIĞI (Zorunlu) (2-0-2-3) 

 

Ağız Hastalıkları ve Cerrahisine giriş. Maksillofasiyel Cerrahiye giriş. Oral ve Maksillofasiyel 

Cerrahide kullanılan alet ve mazlemlerin tanımlanması. Diş hekimi teknikerinin, Oral ve 

Maksillofasiyal Cerrahi uygulamalarındaki görev ve sorumlulukları. Kan kaynaklı patojenler ve 



korunma yöntemleri..Diş hekimliğinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon nedir? Sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon yöntem ve metodları. Dezenfektan ve antiseptik ürünler. Yüzey dezenfeksiyonu. 

Aletlerin temizlenmesi. Sterilizasyon, asepsi, antisepsi. Hekimin ameliyata hazırlanması.  Oral 

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

kullanılan aletler. Diğer Oral cerrahi girişimlerinde kullanılan aletler. Oral cerrahide hastanın 

ameliyata hazırlanması. Hasta başında hekim ve asistanın çalışma pozisyonları. Bulaşıcı hastalıklar 

,bulaşma yolları ve korunma.Viral enfeksiyonlar.İnsandan insana bulaşan bakteri enfeksiyonları 

(stapylococcus, streptococcus, tüberkuloz, lepra, difteri, boğmaca). Hayvanlardan bulaşan bakteri 

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

basilli dizanteri). Parazit ve mantar infeksiyonları. Oral mantar hastalıkları. Sistemik hastalıkların 

ağız içi bulguları. Rekürrent aftözstomatitler. Ağız hastalıklarına giriş. Ağızda meydana gelen 

travmalar. Oral kanserler içinde meydana gelen viral enfeksiyonlar. 

 

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE DİŞ HEKİMİ KLİNİK YARDIMCILIĞI (Zorunlu) (2-0-2-3) 

 

Protetik tedaviye giriş ve tanımı. Protezlerin sınıflandırılması. Sabit protezlerin tanımı; 

sınıflandırılması. Köprü protezinin tanımı. Sabit protez yapım aşamaları: Diş ve dişlerin hazırlanma 

seansı; diş hekimi yardımcısının hazırlaması gereken malzemeler. Aeratörün yapısı, bakımı ve 

koruması. Kompressör, Reflektör ve Tükürük emicinin tanımı ve bakımı. Diş kesiminde kullanılan 

frezlerin tanımı ve sınıflandırılması; frez çeşitleri. Sabit protez hastasında ölçü randevusu; ölçü 

malzemelerinin sınıflandırılması. Ölçü teknikleri; Ölçü kaşıkları. Geçici kuron tanımı, sınılandırılması 

ve yapım aşamaları. Sabit protez hastası için Metal Prova (Alt yapı ) randevusu; Diş Hekimi 

asistanının hazırlaması gerekenler; Renk skalaları; Renk seçim kriterleri. Sabit Protez hastaları için 

estetik prova; Estetik kriterler; Glazür ve makyaj. Sabit protezlerde Simantasyon. Bölümlü Protezler 

tanımı ve sınıflandırılması. İskelet protez bölümleri ve yapım aşamaları. Protetik tedavide akrilikler, 

Yumuşak Astar Maddeleri, ‘Besleme’ kavramının tanımı. Hassas bağlantılı protezler tanımı ve yapım 

aşamaları. Total Protez tanımı ve Yapım aşamaları, Dikey boyut alınması, Serbest konuşma aralığı ve 

Sentrik ilişki kavramları. Protezin hastaya teslimi, ‘Vuruk Alınması’ tanımı ve Total Protez Bakım 

Malzemeleri.Protetik tedavide kullanılan aletler. 

 

 

PERİODONTOLOJİDE DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK YARDIMCILIĞI (Alan/Seçmeli) (2-0-2-3) 

 
Periodontoloji ve diş hekimliği yardımcısı. Periodontal dokular: özellikleri, histoloji ve fizyolojisi. 
Biofilm ve ağız hijyeni sağlama yöntemleri. Diş fırçası, diş arası fırçası, diş ipi. Periodontal 



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

ve muayene takımı. Periodontal el aletleri/genel bilgi. Scaler ve küretlerin kullanım alanları. 

Periodontal el aletlerinin bakımı ve bileylenmesi. Periodontal tedavi yöntemleri: başlangıç tedavisi. 

Periodontal tedavi yöntemleri: cerrahi tedavi ve kullanılan aletler ve malzemler. Ultrasonik, sonik 

aletler ve diğer periodontal aletler. Periodontal tedavide diş hekimliği yardımcılığı, hasta 

bilgilendirme ve hasta motivasyonu. 

 

KONSERVATİF VE ENDODONTİK TEDAVİDE DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK 

YARDIMCILIĞI (Zorunlu) (2-0-2-3) 

 

Konservatif Diş Tedavisi Nedir? Diş hekimi yardımcısının görevleri nelerdir.Dişte meydana gelen 

madde kayıplarının nedenleri.Çürük nedir .Çürük nasıl oluşur .Çürükten korunma .Çürük kavitelerinin 

sınıflandırılması.Konservatif tedavide kullanılan aletler.El aletleri. Döner aletler.Konservatif tedavide 

kullanılan maddeler.Konservatif tedavide kullanılan maddelerin hazırlanması. 

Endodontik tedavi . 

 

 

MESLEKİ YABANCI DİL (Zorunlu) (2-0-2-4) 

 

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).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 

 

 

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 

 

Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts 

 

KLİNİK UYGULAMA (Zorunlu) (1-9-6-9) 

 

Diş hekimliği ekibinin tanımlanması ve takım çalışması. Diş hekimliği takımında diş hekimi klinik 

yardımcısının rolü. Diş hekiminin dental 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 tanımak, kullanıma hazırlamak ve bakımları. 

Tedavi sırasında uygun malzemeleri hazırlamak ve diş hekimine vermek. 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 uygulamaları. Dental asistan kavranının tartışılması. Profesyonel dental 

asistanın özellikleri. Profesyonellik kavramının tartışılması.  

 

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

 
Ortodontiye giriş ve tanımlamalar.Ortodontinin amaçları (koruyucu, durdurucu ve tedavi edici 

ortodontik tedaviler) .Kötü alışkanlıklar, alışkanlık kırıcılar.Yer tutucular.Ortodontik tedavi 

hedefleri.Ortodontide tanı/ direkt-indirekt tanı yöntemleri.Anamnez, ortodontik modeller, ortodontik 

model analizi, ortodontik fotoğraflar, ortodontide kullanılan radyografiler.Normal oklüzyon, 

terminaloji ve tanımlamalar.Ortodontide Angle sınıflaması.Maloklüzyonlar / maloklüzyonların ön-

arka, dik ve yatay yönde sınıflandırılmaları.Ortodontik tedavi yöntemleri.Ağız içi hareketli apareyler 

ile tedavi/ fonksiyonel apareyler , bu teknikte kullanılan alet ve malzemeler.Sabit ortodontik tedaviler, 

sabit ortodontik teknikte kullanılan alet ve malzemeler.Ağız dışı apareylerOrtodontide sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon. 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DÖRT EL TEKNİĞİ VE ALET BAKIM KORUMA (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 hekimliğinin yararları. Dört elli diş hekimliği temel 

ilkeleri. Dört elli diş hekimliğinin uygulama yöntemleri. Dört elli diş hekimliğinin uygulanmasında 

yardımcının önemi. Diş hekimliğinde kullanılan aletlerin tanımı. Aspirasyon sistem ve yöntemleri. 

Aydınlatma sistemleri. Görüntüleme sistemleri. Tedavi uygulamalarında kullanılan aletlerin hekime 

aktarılması yöntemleri. Protetik uygulamalarda kullanılan aletler. Cerrahi uygulamalarda kullanılan 

aletler. Laboratuvarda kullanılan aletler. Hekim ve Laboratuvar ilişkileri. Meslek Hastalıkları ve 

Korunma yolları. Topluma yönelik ağız ve diş sağlığı uygulamaları. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerinin 



görevleri. Aletlerin bakım prensipleri ve uygulamaları. 

 
 

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

 
İmplantolojiye giriş ve tanımı. İmplant Endikasyon ve Kontraendikasyonları. İmplant tedavisinde 

kullanılan parçalar. Abutment parçalar; uygun Abutment seçim kriterleri. İmmediat İmplantasyon 

tanımı; Avantaj ve Dezavantajları, Kontraendikasyonları. İmplant Yapım aşamaları. İmplant cerrahisi 

için gerekli malzemeler; Fizyo Dispenser ve Cerrahi setin anlatımı. İmplant uygulamasında ‘Frez 

Protokolü’. İmplant Destekli Protezlerin Sınıflandırılması. İmplant üstü Protezler için ölçü teknikleri; 

‘Açık Ölçü’ ve Kapalı Ölçü’ teknikleri. Tanımı ve ölçü alınış şekilleri. İmplant Tedavisinde, Diş 

hekimi Yardımcısının görevleri. Locatör abutment sistemi, parçaların tanıtılması; Locatör abutment 

anahtarı. Tek diş implantlar, vakalar. Dental İmplant Komplikasyonları. Cerrahi komplikasyonları 

önleyecek genel faktörler. Dental implantlarda bakım. 

 

 

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 

 

Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

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. 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  (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

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.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 (Zorunlu) (4-0-4-4) 

 

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. 

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

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

 

 

STAJ (Zorunlu) (0-30 iş günü 0-8) 

 

İlgili birimde staj uygulaması. 

 

BİTİRME PROJESİ (Zorunlu) (2-0-2-10) 

Öğrencilerin önceki derslerde öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak, alanlarında araştırma 

yapması,deneysel çalışmaları yürütmesi,inceleme ve analiz yapması, çalışmaları raporlaması ve 

sunması ve araştırma ile ilgili verileri istatistiksel yöntermlerle değerlendirebilme, istatistiksel 

sonuçları yorumlayabilme, tamamlanan projeyi rapor halinde sunabilme 

 


