
AVRUPA	MESLEK	YÜKSEKOKULU	

OPTİSYENLİK	PROGRAMI	DERS	İÇERİKLERİ	

	

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

1. YARIYIL	

ÜNİVERSİTE	KÜLTÜRÜ	(Zorunlu/Seçmeli)	(2-0-2-4)	OSAG301	

Üniversite	 Kültürü	 nedir,	 üniversitedeki	 akademik	 birimler	 ve	 iletişim	 yolları,	 Üniversite	
Yönetmelikleri,	 Sosyal	 Sorumluluk	 Projesi,	 Sosyal	 Sorumluluk	 Projesi,	 Sanat,	 spor	 ve	 kültür	
etkinlikleri.	

TEMEL	FİZİK	(Zorunlu)	(2-0-2-5)	OSAG109	

Ölçme	ve	boyut	 analizi,	 birimler,	 Vektörler,	 Tek	boyutta	hareket,	 Yol,	 hız,	 ivme	 ve	hareket	
denklemleri,	 İki	 boyutta	 hareket,	 Eğik	 atış,	 Newton	 Hareket	 Kanunları,	 kütle,	 ağırlık.	
Sürtünmeli	 ve	 sürtünmesiz	 hareket,	 Dairesel	 hareket,	 İş	 ve	 Kinetik	 enerji,	 İş-kinetik	 enerji	
teoremi	ve	Güç,	Enerji	korunumu,	İş-Enerji	teoremi.	

TIBBİ	TERMİNOLOJİ	(Zorunlu)	(2-0-2-3)	OSAG107	

Tıbbi	Terminolojiye	giriş	,	Üriner	sisteme	ilişkin	Tıbbı	terimler,		Solunum	sistemine	İlişkin	Tıbbi	
Terimler,	Sinir	sistemine	ilişkin	Tıbbi	terimler	,	Sindirim	sistemine	ilişkin	Tıbbi	terimler	,	Kulak	
Burun	Boğaz	Terminolojisi	,	Kardiovascüler	sistem	Terminolojisi	,	Kan	yapıcı	organlara	ilişkin	
Tıbbi	Terimler,	Hareket		Sistemi	Terminolojisi	 ,	 	 	Göze	İlişkin	Tıbbi	Terimler	,Genital	Sisteme	
İlişkin	Tıbbi	Terimler,	Endokrin	Sisteme	İlişkin	Tıbbi	Terimler	,	Boşaltım	Sistemine	İlişkin	Tıbbi	
Terimler	,	Üreme	Sistemine	İlişkin	Tıbbi	Terimler.	

FİZİK	VE	GEOMETRİK	OPTİK	–	I	(Alan	Seçmeli)	(3-0-3-5)	OPT101	

Işığın	 doğası,	 ışığın	 dalga	 modeli	 (dalgaboyu,	 frekans,	 elektromagnetik	 spektrum),	 ışığın	
tanecik	 modeli	 (foton	 enerjisi),	 yansıma	 ve	 kırılma	 kanunları,	 prizmalar	 ve	 prizmalarda	
dağılma-yansıma	 kanunları,	 düzlem	 ve	 küresel	 aynalarda	 yansıma	 kanunları,	 ince	 ve	 kalın	
kenarlı	mercekler,	çeşitli	optik	sistemler	

OPTİSYENLİĞE	GİRİŞ	(Zorunlu)	(2-0-2-4)	OPT103	

Optisyenlik	mesleğinin	icrasındaki	tüm	teknik	bilgiler,	Optisyenlik	tarihi,	ve	Dünyadaki	eğitim	
durumunun	 değerlendirilmesi,	 mesleki	 tanımlar,	 göz	 anatomisi	 ve	 göz	 kusurlarının	 kısaca	
açıklanması,	 optisyenlik	mesleğinde	 kullanılan	 tüm	malzeme	 ve	makinalar	 hakkında	 temel	
bilgilerin	aktarılması.	

GÖZ	ANATOMİSİ	VE	FİZYOLOJİSİ	(Zorunlu)	(2-0-2-4)	OPT105	

Göz	ve	yardımcı	organlarının	yapısı,	gözün	boşlukları,	göz	dışı	kasları,	gözün	sinirleri	,	görme	
yolları.	 Gözün	 Fizyolojisi:	 Kornea,	 gözyaşı,	 humör	 aköz,	 lens,	 vitreus,	 retina.	 Görme	
mekanizması,	 hayal	 oluş	 mekanizmaları	 (refraksiyon,	 refraktif	 yüzeyler,	 refraksiyon	 hatası,	
akomodasyon),	ekstraoküler	mekanizmalar	(duksiyon,	versiyon,	verjans).	



2. YARIYIL	
	

FİZİK	VE	GEOMETRİK	OPTİK	–	II	(Alan	Seçmeli)	(3-0-3-5)	OPT102	

Noktasal	 ışık	kaynakları	 (ışınlar	ve	 ışın	demetleri),	 Işığın	girişimi,	 ince	zarlarda	girişim,	 ışığın	
kırınımı,	 ışığın	 saçılması	 ve	 kutuplanma,	 prizma	 açısı,	 prizma	 türleri,	 prizmatik	 etki,	 prizma	
diyoptrisi,	 prentice	 kuralı,	 prizma	 taban	 yönünün	 tayini,	 polarizasyonun	 gözlük	 camlarında	
kullanımı,	optik	sistemler,	konkav	(-)	ve	Konveks	(+)	lenslerin	özellikleri,	büyüteç,	mikroskop,	
dürbün	ve	teleskoplar	

OPTİSYENLİK	–	I	(Zorunlu)	(3-0-3-5)	OPT102	

Gözlük	camlarını	tanıma	ve	fokometrede	ölçme	teknikleri,	diyoptri	kavramı	ve	hesaplanması,	
transpoze,	gözlük	çerçeveleri,	çeşitleri	ve	özellikleri,	merceklerin	prizmatik	etkileri,	el	taşı	ile	
organik	ve	mineral	cam	kesimi,	gözlük	montajı	için	gerekli	ölçüleri	alma	yöntemleri	

GÖRME	OPTİĞİ	–	I	(Zorunlu)	(2-0-2-4)	OPT106	

Gözdeki	 kırıcı	ortamları	 kavratmak,	pupilla	 ve	görevleri	 aynı	 zamanda	anomalileri	hakkında	
bilgi	vermek,	görme	mekanizması	hakkında	bilgi	vermek,	görmenin	duyu	organı	olan	gözden	
beyine	aktarımı	beyinden	göze	aktarımı	hakkında	bilgi	vermek,	tek	gözde	ve	iki	gözde	görme	
kalitelerini	 saptamak,	 uzak	 nokta,	 yakın	 nokta	 ve	 nodal	 nokta	 kavramlarının	 tanıtılması,	
gözdeki	 kırma	 kusurlarının	 anlatılması,	 anormal	 gözde	 uzak	 nokta,	 yakın	 nokta	 ve	 nodal	
nokta	 kavramlarının	 tanıtılması,	 insan	 gözünde	 görülebilen	 ve	 görülemiyen	 alanların	
tanıtılması	ile	ilgili	teorik	bilgilerin	kavratılması.	

OPTİK	ALETLER	(Zorunlu)	(2-0-2-4)	OPT108	

Teknik	 terim	 ve	 tanımlar,	 Optik	 aletlerin	 temel	 elemanları,	 optik	 aletlerin	 temel	
karakteristikleri,	 lensometre	 (fokometre)	 tanımı	 ve	 çeşitleri,	 pupillametre,	 büyüteçler,	
dürbünler,	mikroskoplar,	 teleskoplar,	kamera	ve	optik	prensipleri,	oftalmik	optik	aletler,	az	
görme	(düşük	görüş)	optik	aletleri,	yardımcı	alet	ve	yöntemlerle	gözün	rutin	muayenesinde	
kullanılan	optik	araç-gereçler	ve	esasları,	oftalmaskoplar.	

OPTİSYENLİK	MALZEME	BİLGİSİ	VE	TEKNİKLERİ	(Zorunlu)	(2-0-2-4)	OPT201	

Optisyenlikte	Temel	Elemanlar,	Optik	Araç	ve	Aletler,	Klasik	Optik	Ve	Kuantum	Optiği,	Işık	
ve	Elektromanyetik	Spektrum,	Camın	Tarihçesi,	Tanıtımı	Ve	Camla	İlgili	Kimyasal	Bilgiler,	
Camı	oluşturan	oksitler	ve	camın	yapısı,	Camın	ana	hammaddeleri,	Camın	yardımcı	
hammaddeleri	ve	görevleri,	Yapılarına	göre	cam	türleri,	Üretim	yöntemlerine	göre	cam	
türleri,	Cam	üretim	kademeleri	:	Harman	ve	harman	hazırlanması,	fırınlar	ve	ergitme,	Cam	
üretim	kademeleri	:	Camın	şekillendirmesi	ve	tavlama,	Camın	fiziksel	özellikleri,	Camın	
optiksel	özellikleri,	Keratometre,	Tonometre,	Biyomikroskop,	Perimetre.	
	

OPTİSYENLİK	–	II	(Zorunlu)	(3-2-4-7)	OPT203	

Gözlük	 camlarının	 çerçeveye	 takılması	 ve	 camlarındaki	 kenar	 formları,	 reçete	 yazım	
kuralları,	 reçete	 verileri	 doğrultusunda	 gözlük	 camı	 ve	 çerçevesi	 seçimi,	 gözlük	 ve	 cam	



çerçevelerine	 ilişkin	standartlar,	santrasyon	ve	desantrasyon.	Tek	odalı	merceklerin	gözlük	
çerçevesine	montajı	ve	gözlük	yapımı,	Silindirik	merceklerin	gözlük	çerçevesine	montajı	ve	
aks	tayini,	Gözlük	çerçevelerinin	 insan	yüzüne	ayarlanması,	Gözün	görme	ekseninin	gözlük	
çerçevesi	 üzerine	 düşen	 izdüşümünün	 vertikal	 ve	 horizantal	 eksende	 işaretlenmesi,	 odak	
noktası	alma	usulleri,	Tek	ve	çok	odaklı	mercekler	 için	gözden	odak	noktası	alma	usulleri,	
pupilla	mesafesinin	ölçüm	şekilleri,	Bifocal	merceklerin	çeşitleri,	üretim	aşamaları,	segment	
yapısı,	visible	ve	 invesible	 tip	bifocal	mercekler,	Bifocal,	 trifocal	ve	progresive	merceklerin	
tanımı	 ve	 montajı,	 bifocal,	 trifocal	 ve	 progresivve	 merceklerin	 yapısal	 özellikleri,	
Merceklerin	 yüzeysel	 işlemleri,	 işaretleme,	 blokaj,	 genaratörleme,	 düzgünleştirme,	 polisaj	
ve	 temizleme,	 Merceklerin	 kenar	 formları	 ve	 biçimleri,	 gözlük	 cam	 ve	 çerçevelerinin	
çeşitlerine	göre	kullanım	alanları,	Merceklerin	verteks	güçleri	ve	foküs	mesafesi	ve	yüzeysel	
dioptri	 güçleri,	 Mercek	 traşlama	 disklerinin	 yapısı,	 özellikleri	 ve	 çeşitleri,	 Çeşitli	
hammaddelerden	 yapılmış	 çerçevelere	mercek	montaj	 usulleri,	Merceklerin	 geometrik	 ve	
optik	merkezleri.	
	
GÖRME	OPTİĞİ	–	II	(Zorunlu)	(2-0-2-4)	OPT205	

Genel	optik	prensipler,	görme	mekanizması,	 görmenin	 fotokimyası,	 renkli	 görme,	karanlığa	
ve	 aydınlığa	 adaptasyon,	 gözün	 optik	 özellikleri,	 gözün	 kırıcı	 yüzeylerinin	 optik	 özellikleri,	
gözdeki	 kırma	 kusurları,	 şematik	 göz,	 anormal	 gözün	 optik	 sistemi,	 emetropi,	 ,	 görme	
keskinliği,	 görme	 keskinliğine	 tesir	 eden	 faktörler,	 fokus	 derinliği,	 görme	 alanı,	 görme	
alanındaki	eksiklikler,	pupilla,	pupilla	refleksleri.	

KONTAKT	LENS	(Zorunlu)	(3-0-3-5)	OPT207	

Kontakt	 Lensin	 Tarihsel	Gelişimi,	 Kontakt	 Lensler	 İçin	Gerekli	Muayeneler	 ve	Gözün	 yapısı,	
Kontakt	 Lenslerin	 Kullanım	 Amaçları,	 Kontakt	 Lenslerle	 Gözlüğün	 Kıyaslanması,	 Sert	 ve	
Yumuşak	 Kontakt	 Lensler,	 Lensin	 Yapısı,	 Lens	 Çeşitleri,	 Lens	 Değişkenleri,	 Temizleme	
Solüsyonları,	 İntraoküler	 lens	 ve	 göz	 içi	 sıvı	 dengesi,	 Lens	 Kapları	 ve	 Diğer	 Malzemelerin	
İçerikleri,	Adaptasyon	Belirtileri,	Kontakt	Lenslerin	Yan	Etkileri	ve	Alerjik	Durumlar,	Kontakt	
Lens	Konusunda	Uyulması	Gereken	Kurallar	
	
MÜŞTERİ	İLİŞKİLERİ	YÖNETİMİ	(Alan	Seçmeli)	(2-0-2-4)	OPT209	
	
Müşteri	 İlişkileri	 Yönetimi	 (MİY)’nin	 Ortaya	 Çıkışı,	 Yeni	 Ekonomide	 Müşteri	 Çeşitleri	 ve	
Evreleri,	Müşteri	 İlişkileri	Kavramı	Ve	Özellikleri,	Müşteri	 İlişkilerinde	Yeni	Boyutlar,	Müşteri	
İlişkileri	 Yönetiminde	 Veri	 Madenciliği,	 E-Ticarette	 Müşteri	 İlişkileri	 Yönetimi,	 Müşteri	 İçin	
Değer	Yaratma,	Müşteri	İlişkileri	Yönetimi	Uygulamaları,	Yenilikleri	ve	Yararları,	Müşterilerle	
İletişim	Reaktif	Yaklaşım	-	Proaktif	Yaklaşım,	Müşteri	Hizmetleri:	Müşteri	Hizmetleri	Kavramı,	
Hizmet	Kalitesi	Ve	Müşteri	Hizmet	Sistemleri,	Müşteriyi	Kazanma	Ve	Elde	Tutma	Stratejileri,	
Müşteri	 İlişkileri	 Yönetiminin	 5	 Bölgesi,	 Müşteri	 İlişkileri	 Yönetiminin	 Tetikleyici	 Unsurları,	
MİY’de	Çapraz	Satış	Yönetimi,	Müşteri	 İlişkileri	Yönetimi	Projelerinin	Başarılı	Olabilmesi	 İçin	
Gerekli	İş	İhtiyaçlarının	Belirlenmesi,	Müşteri	İlişkilerinin	Ölçülmesi,	Müşteri	İlişkileri	Yönetimi	
Uygulamaları	Ve	MİY	Neden	İşe	Yaramıyor?		
	

MESLEKİ	YABANCI	DİL		(Zorunlu)	(2-0-2-4)	OSAG302	



Mesleki	yabancı	dil	yeterliklerine	temel	teşkil	edecek	genel	İngilizce	bilgilerinin	
güncelleştirilerek	tekrarı	Sözlü	anlatım,	İnsan	vücudu,	İnsan	sistemleri	Sözlü	anlatım	,	Sağlık	
ve	hastalıklar,	Mesleki	Terim	Sözlü	anlatım	,	Kavram	ve	Terminoloji.	

4.Yarıyıl		

ATATÜRK	İLKELERİ	VE	İNKILAP	TARİHİ	(Zorunlu)	(4-0-4-4)	OATA204	

Atatürk	İlkeleri	ve	İnkılap	Tarihi	dersini	okumanın	amacı	ve	o	dönemi	ilgilendiren	kavramların	
tanımı	(İnkılap,	İhtilal,	Islahat,Tekamül,	Batılılaşma	vs.	gibi	),	Osmanlı	İmparatorluğunun	yıkılış	
nedenleri	ve	yıkılışının	nedenlerinin	açıklanması.	Osmanlı	imparatorluğunda	devletin	
yıkılmaması	için	yapılan	yenileşme	hareketleri	ve	izahı,	Osmanlı	İmparatorluğunda	
demokratikleşme	ve	cumhuriye	giden	yol	(Senedi	İttifak,	Tanzimat	Fermanı,	Islahat	Fermanı	
1.ve	II	Meşrutiyet	hareketleri).	Osmanlı	İmparatorluğunda	meydan	gelen	düşünce	akınları	ve	
izahı	(Osmanlıcılık,	Türkçülük,	İslamcılık,	Batıcılık),	Osmanlı	tarihinde	azınlıkların	faaliyetleri	
özelliklede	Ermeni	meselesinin	ortaya	çıkışının	ve	bu	güne	olan	yansımaları,	Birinci	Dünya	
savaşının	çıkış	nedenleri	ve	Osmanlı	Devletinin	savaşa	katılışı	,	İşgaller	karşısında	memleketin	
durumu	ve	Mustafa	Kemal	Paşa	nın	tepkisi	,	Mustafa	Kemal	Paşa	nın	Samsun	a	çıkması	
düşüncesinin	uygulamaya	başlaması	ordu	ve	mülki	idere	ile	temas	kurması.	Milli	mücadele	
için	atılan	ilk	adımlar:Amasya	Genelgesi	Erzurum	ve	Sivas	Kongreleri	ve	bu	kongrelerin	milli	
mücadele	içindeki	yeri	ve	önemi,	Kuvayi	Milliye	ve	Misakı	Milli	teşkilatlarının	kurulmaları	ve	
meydane	gelen	siyasi	gelişmeler.	TBMM	açılması	ve	istklal	savaşı	yönetimini	eline	alması		
Mondros	ateşkes	anlaşması	hükümlerinin	uygulanması	ve	Türkiye	ye	yönelik	tehditler	
açısından	değerlendirilmesi	Milli	mücadele	de	TBMM	karşı	meydana	gelen	isyanlar	(1	ve	II.	
Bozkır	Zeynelabidin	İsyanları,	Yozgat	İsyanları,	Bolu	ve	Düzce	isyanları	ve	diğerleri).	

İNGİLİZCE(Zorunlu)	(4-0-4-4)	OYDL206	

Greeting	People	and	Introducing	Yourself;	To	be	–	Adjectives		,	Talking	About	Family;	To	
Have,	This/That,	These/Those	,	Occupations;	Subject	Pronouns-	Possessive	Adjectives	,	
Countries,	Nationalities,	English	Alphabet	and	Numbers;	There	is	-There	are	,	Daily	routines;	
Simple	Present	Tense,	Adverbs	of	Frequency	,	Describing	People	and	Parts	of	the	body;	
Present	Progressive	,	Definite	and	Indefinite	Articles;	A-an-the-	no	article,	Food	and	Drinks,	
Giving	Recipes;	Countable	and	Uncountable	Nouns	,	Expressions	of	Quantity;	Some-any,	how	
muchhow	many	Quantifiers;	a	few,	a	little,	a	lot	of,	much,	many,	some	,any	Giving	
Recipes,Past	Simple	Form	of	Verb	To	be;	Was-Were	,	Past	Simple	with	Regular	Verbs	and	
Irregular	Verbs	,	Exercises	on	habits	in	the	Past	Simple.	

	

TÜRK	DİLİ	VE	EDEBİYATI	(Zorunlu)	(4-0-4-4)	OTDL	202	

Dilin	tanımı	ve	Dünya	dilleri(Dil	felsefe	tarihi,	dil	felsefesi,anlam,ideal	dil	felsefesi,	normal	dil	
felsefesi,	gönderge,	anlam,	içerik-kapsam,	metafor),	Türk	dilinin	tarih	igelişimi	,Yazım	
kuralları,	Noktalama	işsaretleri,	Ses	bilgisi	ve	özellikleri	,	Anlatım	bozuklukları,	İletişim	
araçlarında	karşılaşılan	anlatım	bozuklukları	,	Kelimede	yapı	(kökler	ve	ekler)	,Kelime	grupları,	
Cümlenin	öğeleri,	Cümlede	anlam,	Paragraf	,	Paragrafta	anlatım	biçimleri	,	Sunum	teknikleri.	



STAJ	(Zorunlu)	(0-30İŞ	GÜNÜ-0-4)	OSTJ	208	

İlgili	birimde	staj	uygulaması.	

	

TOPLUMA	HİZMET	UYGULAMALARI	(Seçmeli)	(2-4-2-5)	
	
Topluma	hizmet	uygulamalarının	önemi,	toplumun	güncel	sorunlarını	belirleme	ve	çözüm	
üretmeye	yönelik	projeler	hazırlama,	panel,	konferans,	kongre,	sempozyum	gibi	bilimsel	
etkinliklere	izleyici,	konuşmacı	yada	düzenleyici	olarak	katılma,	sosyal	sorumluluk	
çerçevesinde	çeşitli	projelerde	gönüllü	olarak	yer	alma,	topluma	hizmet	çalışmalarının	
okullarda	uygulanmasına	yönelik	temel	bilgi	ve	becerilerin	kazanılması.	
	

	


