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1- Ön lisans düzeyindeki yeterliliklerine dayalı olarak ağız 

ve diş sağlığı alanında yeterli bilgi düzeyine sahiptir, 

güncel bilgileri takip ve analiz eder ve bunları geliştirir.
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2- Alanı ile ilişkili olan diğer programlar ile iletişim kurar. 2 1 2

3- Alanı ile ilgili olan gereken düzeyde bilgisayar ve diğer 

teknolojik cihaz ve aletler hakkında gerekli olan bilgi ve 

donanıma sahiptir.
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4- Alanı ile ilgili olan çalışmaları sürekli takip eder ve 

çalışmalardan elde edilen verilere göre analiz eder ve 

yorumlar.
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1-Alanı ile ilgili edindiği bilgileri uygulayabilme, 

yorumlayabilme ve analiz ederek geliştirebilme bilgi ve 

becerisine sahiptir.
3 2 3 1

2-Alanında edindiği bilgileri daha öncesinden sahip olduğu 

bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, diğer alanlarla 

bütünleştirebilme becerisine sahiptir.
2

3-Alanı ile ilgili olan gereken düzeyde bilgisayar ve diğer 

teknolojik cihaz ve aletleri kullanarak bu alet ve 

cihazlardan kaynaklanabilecek problemleri ve sorunları 

çözümler.
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4-Alanı ile ilgili olan bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanır.
3

1-Alanı ile ilgili olan konularda sahip olduğu bilgilerle 

çözüm önerileri üretir ve sorunları çözer.
2 3

2-Alanı ile ilgili olan konularda öngörülmeyen bir durumla 

karşılaşması halinde sorumluluk alarak çözüm önerileri 

geliştirir.
3

3- Alanı ile ilgili olan çalışmaları takip eder ve bu alanla 

ilgili olan gruplarla birlikte yürütür.
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1-Alanı ile ilgili olan bilgileri yorumlar, analiz eder ve 

öğrenme sürecini yönlendirir.
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2-Alanı ile ilgili olan mesleki uygulamaları ve bu konuda 

yapılan araştırmaları takip eder, bu konularda gerekli olan 

araştırmaları yapar.
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3-Alanı ile ilgili olan öğrendiklerini ve mesleki olarak kendi 

gelişimini sağladığı konuları çalıştığı alanlarda uygular.
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1-Alanı ile ilgili olan bilgi ve gelişmeleri takip ederek, aynı 

alanda olan veya olmayan kişi ya da gruplarla sözlü ya da 

yazılı olarak paylaşır ve elde ettiği verileri paylaşarak da 

bunların analizini yapar.
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2-Alanı ile ilgili olarak mesleki sosyal ilişkileri geliştirir ve 

bu ilişkilere eleştirel olarak yaklaşarak bu konuda mesleki 

olarak gelişim görülebilmesi için gereğini yapar.
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3-Alanı ile ilgili olan bilgisayar sistemleri ve teknolojileri ve 

iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri 

düzeyde kullanabilir.
2 2

1-Alanı ile ilgili olan konuları takip eder, yorumlar ve elde 

ettiği sonuçları bilimsel ve etik olarak değerlendirir.
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2-Alanı ile ilgili olan bilgilerin toplanması, yorumlanması, 

analiz edilmesi ve duyurulmasında toplumsal ve etik 

değerleri gözeterek, bu değerleri öğretir.
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3-Alanı ile ilgili olan konularda yorum yapma ve oluşan 

sorunlarda problem çözme yeteneğini alanıyla ilgili olan 

diğer disiplinlerde de uygular.
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4-Alanı ile ilgili olan güncel gelişmeleri toplumsal ve ulusal 

değerleri göz önünde bulundurarak değerlendirir ve 

yorumlar.
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5-Alanı ile ilgili olan her türlü çalışmaya katkıda bulunur. 2

6-Alanı ile ilişkili olabilecek diğer alanlar ile çalışabilme 

deneyimine sahiptir.
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7-Alanı ile ilgili olabilecek diğer alanlar ile çalışabilme 

beceri, bilgi ve deneyimine sahiptir.
2 3

9.       İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine ve sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetisine sahip olurlar.

10.    Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilirler.

11.    Yaşam boyu araştırma ve öğrenme bilincine sahip olurlar.

12.    İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilirler.

13.    Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak hareket eder.

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

15.    Meslek etiğini bilir. Edindiği etik ilkelere ve insan haklarına uygun davranır.

3.       Alan ile ilgili öğrendiği bilgileri güncel geliştirmelerden haberdar olma, araştırma ve geliştirme için kullanılır.

4.       Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.

5.       Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmektedir.

6.       Hijyen kurallarını uygulamada yeterli bilgi ve alanının gerektirdiği yeterli alt yapıya sahip olur.

7.       Alanı ile ilgili mesleki sorumluluğu taşıyabilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip olurlar.

8.       Alanı ile ilgili kaynakları takip edebilecek bilgi ve birikime sahip olan sözlü ve yazılı olarak düzgün iletişim ile etkili iletişim kurabilen bir birikime sahip olur

 ve aynı zamanda tarih bilgisini de öğrenir.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1.       Ağız ve Diş Sağlığı alanında eğitim alan öğrenciler, alanda kullanılan tıbbi ve teknolojik cihazlar, alet ve ekipmanı tanır, kullanım alanları ve uygulamaları ile 

 ilgili bilgileri öğrenir. 

2.       Alan ile ilgili mesleki temel kavram ve terimler hakkında bilgi sahibi olur.

Ağız ve Diş Sağlığı Program Yeterlilikleri

TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel ve Uygulamalı)

YETKİNLİKLER


