
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 

A. Genel Tanıtım 

1  Programın Kısa Geçmişi 

Odyometri programı 2013 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. 

2 Verilen Derece  

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ağız ve Diş Sağlığı 
alanında (5. seviye) Ön lisans derecesine sahip olunur. 

3 Derecenin Düzeyi  

Yükseköğretim 5. Seviye – Ön lisans 

4 Kabul ve Kayıt Koşulları  

Ağız ve Diş Sağlığı Programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
“Ortaöğretim Başarı Puanı”na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık 
Meslek Liselerinin Ağız Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
bölümlerinden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. 3’ü tam burslu olmak üzere 
25 kişilik kontenjanın açık kalması durumunda METEB dışından ve YGS-2 puan türü sonuçlarına 
göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. 

5 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları   

Ağız ve Diş Sağılığı programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda 
alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla 
tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. 

6 Program Profili 

Diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm 
klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun 
yanı sıra hasta kabulün de sorumluluk alacak ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı'' elemanların 
yetiştirilmesidir ve toplumumuzun gelişen eğitim ve kültür düzeyi sağlıklı olma bilincini de 
arttırmaktadır. Bu anlamda ağız ve diş sağlığı tıbbın gelişen önemli bir alanıdır. Bu gelişmeyi dikkate 
alan Bölümümüz, diş hekimliği alanında teşhis, tedavi ve idari organizasyonlarla ilgili eğitim almış 
ara kademe uzman yetiştirmektir. 

7 Program Yeterlilikleri  

 1 Ağız ve Diş Sağlığı alanında eğitim alan öğrenciler alanında kullanılan mesleki 
kavramlara, kuramlara ve uygulamalara etkin bir biçimde hakim 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 Ağız ve Diş Sağlığı alanındaki temel kavramları anlama, Ağız ve Diş Sağlığı alanında 
kullanılan çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanacak bilgi ve beceriye sahip olma 

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

 

8 Mezunların İstihdam Profilleri  

Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" olarak 
çalışabilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, 
hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan 
işletmelerde çalışabilirler. Bu programdan mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp 
diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler. 
Ayrıca mezunlarımızın dikey geçiş sınavına girerek sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, 
sağlık kurumları yöneticiliği ve sağlık yönetimi programlarında lisans tamamlama hakkı 
bulunmaktadır. 

9 Üst Derece Programlarına Geçiş  

Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, 
sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

10 Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için 
derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her 
ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara 
sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, laboratuvar sınavı, seminer anlatımı, kısa sınav vb. gibi 
ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 ve yarıyıl sonu 
sınav katkısı %60 tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme not ortalaması 
en az 60’tır Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi 
başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir 
dersten başarılı olması için okul bitirme durumunda genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 
2.00 olması gerekir.  

11 Mezuniyet Koşulları  

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 
geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2. sınıfın sonunda 30 
işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.   

12 Çalışma şekli  

Tam Zamanlı 

13 Adres ve İletişim Bilgileri  

Program Başkanı:      
  



14 Program Olanakları 

Öğretim dili Türkçe olup, istek doğrultusunda İngilizce Hazırlık programı vardır. Uygulamalar ve staj 
devlet sektöründe, veya özel sektörde yapılmaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı için eğitimini Zeytinburnu Yerleşkesi’nde sürdürecektir. 

15. Ders Planı 

 

 

 

  
  


