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Ders Kodu  DHF101 Türü:  Zorunlu Dönem: 1  / Yıllık Saat:  2 AKTS: 4 

Ders Adı:    Tıbbi Biyoloji-Genetik 

 
Amacı, İçeriği ve Notlar 

Amacı 
  
Öğrenciler vücudun normal yapı ve fonksiyonlarının 
anlaşılmasına temel oluşturacak  tıbbi biyoloji ve genetik ile ilgili 
bilgileri öğrenir, kavrar ve analiz eder.  

Amacı 
(İng) 

  
Students learn, comprehend and analyze information about 
medical biology and genetics that will form the basis for 
understanding the normal structure and functions of the body. 

İçeriği 

  
Hücrenin yapı ve fonksiyonlarının öğrenilerek hücresel 
organizasyonunun anlaşılması, İnsan genom organizasyonu, 
genetik bilginin yeni kuşaklara aktarılması, insan genetiğine 
giriş, kromozomal ve moleküler genetik hastalıklarının temeli ve 
öneminin anlaşılması. 

İçeriği 
(İng) 

  
Understanding the cellular organization by learning the 
structure and functions of the cell, organization of the human 
genome, transfer of genetic information to new generations, 
introduction to human genetics, understanding the basis and 
importance of chromosomal and molecular genetic diseases 

Not   Not (İng)   
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Ödev / Seminer     Ödevler     0 
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Uygulama     Ara Sınavlar 2 15 30 
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Haftalık Ders Akış 

Hafta Konu Konu(İng) 

1 Hücreye Genel Bakış Cell Overview 

2 Hücre Zarı ve Hücre İskeleti Cell Membrane and Cell Skeleton 

3 Hücre Organelleri Cell Organelles 

4 DNA Yapısı, Sentez ve Replikasyonu DNA Structure, Synthesis and Replication 

5 RNA Yapısı ve Transkripsiyon RNA Structure and Transcription 

6 Genetik Kod ve Protein Sentezi -Translasyon Genetic Code and Protein Synthesis -Translation 

7 Genomun Moleküler Yapısı ve Organizasyonu Molecular Structure and Organization of the Genome 

8 Hücre Döngüsü Cell Cycle 

9 Hücre Bölünmesi Cell Division 

10 Gen Ekspresyonu ve Genetik Kontrol Gene Expression and Genetic Control 

11 Mutasyon ve Tamir Mekanizmaları Mutation and Repair Mechanisms 

12 Kök Hücre ve Hücre Farklılaşması Stem Cell and Cell Differentiation 

13 Bakteri ve Virüs Genetiği Bacteria and Virus Genetics 

14 Gen Tedavisinin Temelleri Fundamentals of Gene Therapy 

15 Moleküler Mekanizmalardan Teknolojiye From Molecular Mechanisms to Technology 

16 Sitogenetik Cytogenetics 

17 Kromozomal Analiz Yöntemleri Chromosomal Analysis Methods 

18 Otozomal Kromozom Hastalıkları Autosomal Chromosome Diseases 

19 Cinsiyet Kromozom Hastalıkları Sex Chromosome Diseases 

20 Prenatal Tanı Prenatal Diagnosis 

21 Mendel Genetiği Mendelian Genetics 

22 Kalıtım Kalıpları ve Pedigri Inheritance Patterns and Pedigree 

23 Genetik Hastalıkların Moleküler Temeli Molecular Basis of Genetic Diseases 

24 Kalıtsal Metabolik Bozuklukların Genetiği Genetics of Inherited Metabolic Disorders 

25 Farmakogenetik Pharmacogenetics 

26 Non-Mendelyen Hastalıkların Genetiği Genetics of Non-Mendelian Diseases 

27 Populasyon ve Multifaktöriyel Hastalıkların Genetiği Population and Genetics of Multifactorial Diseases 

28 Ağız ve Diş Hastalıklarının Genetiği Genetics of Oral and Dental Diseases 

29 İmmunogenetik ve Transplantasyon Genetiği Immunogenetics and Transplantation Genetics 

30 Ağız Kanserlerinin Genetiği Genetics of Oral Cancers 

 
Dersin Kaynakları 

Kaynak Adı Kaynak Ad (İng.) 
 Hücrenin Moleküler Biyolojisi  Molecular Biology of the Cell – Bruce ALBERTS 

    

    

    

    

 



Dersin Öğrenme Çıktıları 
Sıra Öğrenme Çıktısı Öğr. Çıktısı (İng.) 

1  Canlı organizmanın fonksiyonel sisteminde hücre kavramının yerini ve önemini 
bilir. 

 Knows the place and importance of cell concept in functional system of living 
organism 

2  Temel tıbbi biyolojik ve genetik kavramları açıklar.  Explains basic medical biology and  genetics concepts. 

3 Genom organizasyonu, yapı ve özelliklerini bilir. Knows genome organization, structure and properties. 

4 Moleküler teşhis ve araştırma tekniklerini bilir. Knows molecular diagnostic and research techniques. 

5 Hastalıkların genetik temelini ve geçiş modellerini açıklar. Explain the genetic basis and transition patterns of diseases 

6 Sitogenetik kavramını, insan kromozomlarını tanımlanmasını, insan 
kromozomlarının sınıflandırılmasını açıklar 

Explain the concept of cytogenetics, identification of human chromosomes, 
classification of human chromosomes. 

7 İnsan kromozom elde etme ve inceleme yöntemlerini; kromozomal sayısal ve 
yapısal anomalilerini açıklar. 

 Explain the human chromosome acquisition and analysis methods;  chromosomal 
numerical and structural anomalies. 

8 Otozomal kromozomlarla ilişkili trizomik, delesyon, mikrodelesyon ve 
mikroduplikasyon , kromozom kırıkları ile seyreden sendromları açıklar. 

 Explain the trisomic, deletion, microdeletion and microduplication chromosomal 
breaks syndromes associated with autosomal chromosomes . 

9 Cinsiyet Kromozomlarının sayı ve yapı anormalliklerini tanır ve cinsiyet 
kromozomları hastalıklarını tanır. 

 Recognizes the number and structure abnormalities of the sex chromosomes and 
recognizes the diseases of the sex chromosomes. 

10 Sitogenetik analiz gerektiren prenatal tanı endikasyonlarını açıklar.  Explain the prenatal diagnosis indications that require cytogenetic analysis. 

11 Mendelin gerçekleştirdiği deneylerden yola çıkarak ulaştığı prensipleri ve Mendelin 
prensiplerinin tıbbi genetik açıdan günümüzdeki anlam ve etkilerini bilir. 

 Knows the principles that Mendelian reached based on his experiments and the 
current meaning and effects of Mendelian principles in terms of medical genetics. 

12 Otozomal resesif, otozomal dominant, X’e bağlı resesif, X’e bağlı dominant ve Y’ye 
bağlı kalıtımın genel prensiplerini tanımlayabilir. 

 Describe the general principles of autosomal recessive, autosomal dominant, X-
linked recessive, X-linked dominant and Y-linked inheritance. 

13 Genetik hastalıkların oluşum mekanizmasını bilir.  Knows the formation mechanism of genetic diseases. 

14 Kalıtsal metabolik hastalıkları bilir.  Knows inherited metabolic diseases. 

15 Populasyon genetiği ve Multifaktöriyel kalıtımı açıklar  Explains population genetics and multifactorial inheritance 

16 Genetik polimorfizm ve farmakogenetik farkları açıklar  Explain genetic polymorphism and pharmacogenetic differences 

17 Mendeliyan ve non-Mendeliyan Kalıtım kalıplarını sahip hastalıkları açıklar  Explains diseases with Mendelian and non-Mendelian inheritance patterns 

18 Ağız ve Diş hastalıklarının genetik sınıflamasını bilir  Knows the genetic classification of oral and dental diseases 

19 İmmunogenetik ve Transplantasyon genetiği mekanizmalarını bilir.  Knows the mechanisms of Immunogenetics and Transplantation genetics. 

20 Kanser genetiği ve ağız kanselerinin açıklamasını bilir  Knows the explanation of cancer genetics and oral cancers 

 
 
  



Haftalık Öğrenme Çıktıları 
 Konu Öğrenme Çıktısı 

1 Hücreye Genel Bakış 
* Hüceyi tanır. 
*Hücrenin genel özellikleri ve yapısını bilir. 
*Hücrenin fonksiyonlarını tanımlar. 

2 Hücre Zarı ve Hücre İskeleti 
*Hüce zar ve iskeletini tanır. 
*Hücre zar ve iskeletinin genel özellikleri ve yapısını bilir. 
*Hücre zar ve iskeletinin fonksiyonlarını tanımlar. 

3 Hücre Organelleri 
* Hücey organellerini tanır. 
*Hücre organellerinin genel özellikleri ve yapısını bilir. 
*Hücre organellerinin fonksiyonlarını tanımlar. 

4 DNA Yapısı, Sentez ve Replikasyonu 
* DNA nın yapı ve özelliklerini tanır. 
*DNA nın sentez ve replikasyonunu bilir. 

5 RNA Yapısı ve Transkripsiyon 
*RNA nın yapı ve özelliklerini tanır. 
*RNA nın sentez ve transkripsiyonunu bilir. 

6 Genetik Kod ve Protein Sentezi -Translasyon 
*Genetik Kod u bilir. 
*Genetik Kod la genom organizasyonunu tanımlar. 
*Protein sentezi ni bilir. 

7 Genomun Moleküler Yapısı ve Organizasyonu 
*Genomu moleküler yapılarıyla tanır. 
*Moleküler düzeyde genomun yapı ve organizasyonunu açıklar. 

8 Hücre Döngüsü 
*Hücre döngüsünü bilir. 
*Hücre döngüsünün fonksiyonel özelliklerini tanımlar. 

9 Hücre Bölünmesi 
*Hücre bölünmesini bilir. 
*Hücre bölünmesinin canlılıkla ilişkisini tanımlar. 
*Hücre bölünmesi ile canlı organizmanın yaşam sistemini açıklar. 

10 Gen Ekspresyonu ve Genetik Kontrol 
* Gen ekspresyon mekanizmalarını bilir. 
*Bir gendeki bilgiyle ürüne gidişi açıklar. 
*Gen ifade basamaklarının kontrolünü bilir. 

11 Mutasyon ve Tamir Mekanizmaları 
*Hücrede meydana gelen mutasyonları bilir. 
*Hücrede meydana gelen mutasyonlarla ortaya çıkan sorunları açıklar. 
*Hücrede ki mutasyonların tamir mekanizmalarını bilir. 

12 Kök Hücre ve Hücre Farklılaşması 
*Kök hücre sistemini bilir. 
*Kök hücre farklılaşmasıyla hücre fonsiyon ve metabolizmasını açıklar. 

13 Bakteri ve Virüs Genetiği *Bakteri ve virüslerin genomik ve moleküler özelliklerini tanır. 

14 Gen Tedavisinin Temelleri 
*Gen tedavi mekanizmasını bilir, yöntemlerini tanır. 
*Gen tedavinin fonksiyonlarını açıklar. 

15 Moleküler Mekanizmalardan Teknolojiye 

*Moleküler düzeyde öğrenilen önceki konuların teşhis ve tedavi için 
kullanımlarını bilir. 
*Moleküler mekanizmalar üzerinden hipotezlerle araştırma konularını açıklar. 
*Güncel bilimsel gelişmeleri takip eder. 

16 Sitogenetik 
* Sitogenetik kavramını tanımlar. 
* İnsan kromozomlarını tanımlar. 
* İnsan kromozomlarının sınıflandırılması açıklar. 

17 Kromozomal Analiz Yöntemleri 

* İnsan kromozom elde etme ve inceleme yöntemlerini açıklar. 
* İnsan karyotip kavramını tanımlar. 
* Kromozomal sayısal anomalilerini açıklar. 
* Kromozomal yapısal anomalilerini açıklar. 
* Dengeli kromozomal anomalileri açıklar. 
* Dengesiz Kromozomal anomalileri açıklar. 

18 Otozomal Kromozom Hastalıkları 

* Trizomik sendromları açıklar. 
* Delesyon sendromlarını açıklar. 
* Parsiyel trizomik sendromları açıklar. 
* Kromozom kırıkları ile seyreden sendromları açıklar. 

19 Cinsiyet Kromozom Hastalıkları 

* Cinsiyet Kromozomlarının yapısını tanır. 
* X kromozomunun inaktivasyon mekanizmasını bilir. 
* Cinsiyet Kromozomlarının sayı ve yapı anormalliklerini tanır. 
* Cinsiyet Kromozomları hastalıklarını tanır. 
* Gonadal disgeneziler hakkında bilgi verebilir.  

20 Prenatal Tanı 

* Kromozomal sayısal anomalilerini açıklar.* Kromozomal yapısal anomalilerini 
açıklar.* Dengeli kromozomal anomalileri açıklar.* Dengesiz Kromozomal 
anomalileri açıklar.* Prenatal tanı endikasyonlarını açıklar.* Karyotip 
yorumlamasını yapar. 

21 Mendel Genetiği 

* Mendelin gerçekleştirdiği deneylerden yola çıkarak ulaştığı prensipleri bilir 
* Mendelin öngöremediği ancak günümüzde geçerli olan kalıtımsal özellikleri bilir. 
* Mendelin prensiplerinin tıbbi genetik açıdan günümüzdeki anlam ve etkilerini 
bilir. 

22 Kalıtım Kalıpları ve Pedigri 

* Genetik hastalıkları ana başlıklar halinde sınıflandırabilir. 
* Pedigriyi tanımlayabilme ve Mendelyan kalıtım paterninin belirlenmesinde 
pedigrinin önemini ifade edebilir. 
* Pedigride gözlenen kalıtım paternlerinin dayandığı önemli faktörleri tanımlar. 
* Pedigri paternlerini etkileyebilen faktörleri tanımlar. 
* Akrabalık derecelerini tanımlama ve akraba evliliklerinin Mendelyan 
hastalıkların ortaya çıkmasındaki önemini ifade edebilir. 
* Tek gen ile ilgili özelliklerin kalıtım modellerini sıralayabilir. 
* Resesif ve dominant kalıtımı genel özellikleri ile ifade edebilir. 



* Otozomal resesif, otozomal dominant, X’e bağlı resesif, X’e bağlı dominant ve 
Y’ye bağlı kalıtımın genel prensiplerini tanımlayabilir. 
* Pseudootozomal kalıtımı tanımlayabilme ve önemini ifade edebilir. 

23 Genetik Hastalıkların Moleküler Temeli 

*Moleküler genetik kavramları tanımlar 
*Moleküler genetik ve sitogenetik farkları ayırt eder 
*Genetik Hastalıkların oluşum mekanizmalarını bilir 
*Genetik hastalıkların çeşitlerini bilir 

24 Kalıtsal Metabolik Bozuklukların Genetiği 

*Kalıtsal metabolik hastalıkların mekanizmalarını açıklar 
*Kalıtsal metabolik hastalıkları sınıflandırabilir. 
*Önlenmesi ve Tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinir 
*Genetik Biyokimyasal ve Hücresel temeline göre hastalıkları sınıflandırır 
*Kalıtsal metabolik hastalıların laboratuvar tanısı hakkında fikir sahibi olur. 

25 Farmakogenetik 

*Mutasyon ve polimorfizmin mekanizmasını bilir 
*Kromozomlardaki polimorfik ve heteromorfik bölgeleri bilir 
*Polimorfizmin tıpta kullanımını bilir. 
*İlaçların polimorfik farklara göre etkisnin farklı olduğunu bilir 

26 Non-Mendelyen Hastalıkların Genetiği 

*Kalıtım kalıplarını bilir. 
*Mitokondriyal hastalıkları ve etkilerini bilir 
*Trinukleotid tekrarlarını bilir. 
*Mendel dışı bir çok kavramı bilir. 

27 Populasyon ve Multifaktöriyel Hastalıkların Genetiği 

*Multifaktöriyal kalıtım ve genler ile çevresel faktörlerin etkilerini bilir. 
*Poligenik ve multifaktöriyal hastalıkların farklarını bilir. 
*Populasyonun gen havuzunu etkileyen etmenleri bilir. 
*Hardy-Weinberg kuralını bilir 
*tek gen hastalıklarının gelecek kuşaklarda görülme olasılığını bilir. 

28 Ağız ve Diş Hastalıklarının Genetiği 

* Ağız ve diş hastalıklarının genetik mekanizmasını bilir. 
*Dişlerin sayısal ve yapısal anomalisine sebep olan genetik mutasyonları bilir 
*Kalıtsal Mine ve dentin defektlerininin genetik ve biyokimyasını bilir. 
*Ağız içi patolojiye sebep olan genetik sendromları ve periodontal hastalıkların 
genetik temelini bilir 
*Dudak damak yarıklarına sebep olan sendromları bilir 

29 İmmunogenetik ve Transplantasyon Genetiği 

*İmmun sistemin genlerini, hücrelerini ve organlarını bilir. 
*İmmun sistemin moleküllerini bilir 
*Transplantasyonun genetik temelini bilir 
*Transplantasyonun önemini ve çeşitlerini bilir. 
*Transplantasyonun ana kurallarını bilir 

30 Ağız Kanserlerinin Genetiği 

*Kanser hücresinin özelliklerini bilir 
*Kanserin genetik bir hastalık olduğunu ve genetik mekanizmasını bilir 
*Kansere sebep olan ve koruyucu genleri bilir (Onkogenler, Tümör suppressör 
genler) 
*Ağız baş ve boyun kanserlerinin genetiğini bilir 
*Bazı ailesel kanserlerin mekanizmasını bilir. 

 
 
  



ÖÇ 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı 

1.Temel tıp 
bilimleri ve diş 
hekimliği teorik 

bilgilerine sahiptir 
ve klinik 

uygulamalara 
entegre edebilme 

yetkinliğine 
sahiptir 

2.Diş hekimliğinde 
kullanılan 

geleneksel ve 
modern tüm 

materyal, 
ekipman, cihaz ve 
aletler hakkında 

bilgi ve donanıma 
sahiptir ve etkin 

bir şekilde 
kullanabilir 

3.Hastaların tıbbi 
durumlarının 

semptomlarının, 
laboratuvar 

sonuçlarının ve 
ilaç 

etkileşimlerinin 
değerlendirmesini 

yapar, çeşitli 
sistemik 

hastalıklar ve 
bunlarla ilişkili 

ağız ve diş 
hastalıklarının 
tedavi yollarını 
bilir ve bu tip 
durumlarda 

alınması gereken 
önlemleri uygular. 

4.Ağız, çene, diş 
ve tüm oral 

dokuların, hücre, 
doku, organ ve 
sistem bazında 

yapı ve 
fonksiyonlarını 

tanımlar. 

5.Ağız, çene, diş 
ve tüm oral 

dokuların yapı ve 
fonksiyon 

değişikliklerini, 
hastalık ve 

semptomlarını 
değerlendirir, 
disiplin içi ve 

disiplinler arası 
teşhis ve tedavi 
planlamalarında 
yer alır ve kendi 
bilgi ve sınırlarını 
bilerek tedaviler 

yapar, 
gerektiğinde 

alanında uzman 
hekimlerden 

görüş ve yardım 
alır. 

6.Çocuk ve 
yetişkinlerde 
koruyucu diş 

hekimliği 
uygulamaları 

konusunda bilgi 
ve donanıma 
sahiptir, bu 

uygulamaları 
klinikte yapar ve 

gerekli 
durumlarda yerel, 

ulusal proje ve 
etkinliklerde yer 
alarak koruyucu 

diş hekimliği 
ilkelerini yerine 

getirir 

7.Tıp etiği 
kurallarını bilir, 

hastalarla, hasta 
yakınlarıyla, 
meslektaş ve 
diğer sağlık 

çalışanlarıyla 
toplumsal, sosyal, 

bilimsel ve etik 
değerler 

çerçevesinde 
iletişim kurar, 
teşhis, tedavi 
planlaması ve 

tedavilerini etik 
ve hukuki 

sorumlulukları 
göz önünde 

bulundurarak 
yürütür. 

8.Tüm sağlık 
çalışanları ile 
uyumlu ekip 

çalışması yürütür, 
mesleki fikir ve 
deneyimlerini 
sözlü ve yazılı 
olarak açık bir 

şekilde dile 
getirir, bireysel 

mesleki 
çalışmalarında 
sorumluluk ve 
inisiyatif alır. 

9.Çalıştığı 
ortamda tüm 
çalışanların 

sağlığı, güvenliği, 
hasta güvenliği ve 
riskleri konusunda 
bilgi ve donanıma 

sahiptir, gerekli 
önlemleri alır. 

10.Yaşam boyu 
öğrenme ilkesi 

çerçevesinde, diş 
hekimliği 

bilgilerini takip 
eder, mesleki ve 

akademik 
alanlarda 

öğrendiği güncel 
bilgileri kullanır. 

11.Halk sağlığı ve 
sosyal tıp ilkeleri 
konusunda, adli 

durumlarda 
sorumlulukları ve 

yapması 
gerekenler 

konusunda gerekli 
birikime sahiptir 

ve gerekli 
durumlarda 

uygulamalarda 
görev alabilir. 

12.Sağlık Turizmi 
konusunda 

gerekli ve yeterli 
bilgiye sahiptir, 

gerekli 
durumlarda 

uygulamalarda 
görev alabilir. 

1   5 5         
2   5 5         
3   5 5         
4   5 5         
5   5 5         
6   5 5         
7   5 5         
8   5 5         
9   5 5         

10   5 5         
11   5 5         
12   5 5         
13   5 5         
14   5 5         
15   5 5         
16   5 5         
17   5 5         
18   5 5         
19   5 5         
20   5 5         

 Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

  



ÖÇ 

Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
A. Bilimsellik B. Profesyonellik Ve Etik C. İletişim 

1. Hasta tanı 
ve tedavi 

planı 
sürecinde 
problem 
çözme ve 
eleştirel 

düşünme 
becerisini 
kullanarak 
klinik karar 

verir. 

2. Uluslararası 
düzeyde 

akademik 
kaynakları 

izler ve 
araştırma 

sonuçlarını 
değerlendirir. 

3. Yüksek 
düzeyde 

güncel klinik 
hizmeti vermek 

için varsa 
kanıta dayalı 
diş hekimliği 

uygulamalarını 
meslek 

pratiğinde 
kullanır. 

1. Yaşam 
boyu 

öğrenme 
kavramını 

benimseyere
k; sürekli 

profesyonel 
gelişimini 

sağlayacak 
planlamayı 

yapar, 
uygular ve 

mesleki 
açıdan 
sürekli 
gelişim 
sağlar. 

2. Klinik 
problemlerin 
çözümünde 

evrensel 
mesleki etik 

kurallara uyar. 

3. Birden fazla 
hasta 

başvurusunda
, acil ve 

öncelikli tıbbi 
durumu göz 

önünde 
bulundurur. 

4. Hizmet 
sunumunda 
ulusal hukuk 
kurallarına 

uyar. 

5. Hastaya ait 
bilgilerin ve 

kayıtların 
gizliliğini 
sağlar. 

6. 
Aydınlatılmış 

onam alır. 

1. İletişim 
becerilerini 
kullanarak 
kişiler arası 

uyumu 
sağlar. 

2. 
Meslektaşları 

ve ekip üyeleri 
ile etkili 

iletişim kurar. 

3. Hasta ve 
hasta yakınları 

ile etkili 
iletişim kurar. 

4. Hastaları 
yaş ve gelişim 
düzeylerine 

uygun olarak 
değerlendirir 

ve iletişim 
kurar. 

5. Hastaya 
biyopsikososy

al yaklaşım 
gösterir ve 

hasta odaklı 
davranır. 
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ÖÇ 

 Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
D. Sağlığın Öncelenmesi E. Kurumsal Yönetim Ve Liderlik F. Bilişim 

1. Bireysel 
diş 

hekimliği 
uygulamala

rında, 
düzeltici 
tedaviyi 

değil, 
sağlığın 

korunması
nı ve 

geliştirilme
sini 

önceler. 

2. 
Toplumsal 
düzeyde, 

ağız ve diş 
sağlığının 

korunması 
ve 

geliştirilme
sinde 

sorumluluk 
alır. 

3. Kendi 
hazırladığı 
toplumsal 
koruyucu 

programlar
da, 

hastaların 
risk 

gruplarına 
göre 

planlaması
nı ve 

uygulaması
nı yapar. 

4. Ulusal 
ağız ve diş 

sağlığı 
sistemi ve 

sağlık 
politikaları 

ile ilgili 
önerilerde 
bulunur. 

5. Sağlığın 
geliştirilme

si 
uygulamala

rını 
destekler. 

6. Hayatın 
farklı 

evrelerinde 
sağlıklılık 

durumunu 
destekler 
(gebelik, 
doğum, 

lohusalık, 
yenidoğan, 
çocukluk, 
ergenlik, 

yetişkinlik, 
menopoz 
andropoz, 

yaşlılık) 

1. Tedavi 
hizmeti 

sunumun
da hasta 
güvenliği

ni ve 
klinik risk 
yönetimi

ni 
sistematiz

e eder. 

2. Sağlık 
hizmeti 

kapsamınd
a ekip 
kurar, 
ekibin 

uyumlu 
çalışmasını 
sağlar ve 

ekibe 
liderlik 
eder. 

3. Birlikte 
çalıştığı 
ekibe, 

hastalarına 
ve 

meslektaşl
arına saygı 

gösterir, 
empati 
kurar. 

4. Hasta 
kayıtlarının 

eksiksiz 
tutulmasını

, 
korunması

nı ve 
gizliliğini 
sağlar. 

5. Ağız ve 
diş sağlığı 

hizmetlerin
in yönetimi 

ile ilgili 
güncel 

gelişmeleri 
izler, 

değerlendi
rir ve 

uygular. 

6. Mali ve 
insan 

kaynakların
ı etkin ve 
verimli 
şekilde 
yönetir. 

7. Kalite 
geliştirme 

süreçlerine 
uyar ve 
uygular. 

8. Kurum 
yönetimind
e afet planı 

yapar. 

9. Kendisi 
ve diğer 

çalışanlar 
için 

ergonomi
k ve 

güvenli 
çalışma 

ortamları 
sağlar. 

1. 
Yönetimsel 

ve klinik 
süreçlerde 

bilişim 
teknolojileri
ni kullanır. 

2. Hasta 
kayıtlarının 

alınması, 
saklanması 

ve 
kullanılmas
ında bilişim 
teknolojiler
ini kullanır. 

3. 
Elektronik 
kayıtların 

güvenliğini 
ve erişim 

kontrolünü 
sağlar. 

4. Diş 
hekimliği 

bilişim 
teknolojiler

i 
kapsamınd
aki güncel 
gelişmeleri 

izler, 
değerlendi

rir ve 
uygular. 
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ÖÇ 

Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
G. Tanı Ve Tedavi Süreçleri 

1. Çalışma 
sınırlarını 

doğru 
olarak 
saptar, 

gerektiğind
e 

konsültasyo
n ister ve 
hastasını 
uzmana 

yönlendirir. 

2. Tanı ve 
tedavi 

planlaması 
için 

hastanın 
detaylı 

öyküsünü 
alır, klinik ve 
radyografik 
muayenesin

i yapar, 
gerektiğind
e yardımcı 

tanı 
yöntemlerin

i kullanır, 
bulguları 

değerlendiri
r ve süreci 

yönetir. 

3. Tedavi 
planlamasınd

a hastanın 
genel sağlık 
durumunu 
göz önünde 
bulundurur. 

4. Hastanın 
ağız ve diş 
sağlığı risk 
grubunu 

(diş 
çürükleri, 

periodonta
l hastalık 

vb) da 
dikkate 
alarak, 

hasta için 
alternatif 

tedavi 
planları 

hazırlar ve 
sunar. 

5. Alternatif 
tedavi 

planlarının 
avantaj ve 

dezavantajl
arı hakkında 
hastaya bilgi 

vererek, 
hasta ile 
birlikte 

klinik karar 
verir. 

6. Farklı yaş 
grupları ve 

özel 
gereksinimi 

olan hastalar 
dahil tüm 
gruplarda 
ağız ve diş 
bakımını 
planlar. 

7. Görev 
tanımında 
yer alan 
mesleki 

uygulamal
arı uygun 
şekilde ve 
zamanında 

kullanır. 

8. Tüm 
klinik 

işlemler için 
evrensel 

enfeksiyon 
kontrol 

talimatlarını 
uygular. 

9. Hastanın 
ağrısı ve diş 

hekimi 
kaygısı için 
önlem alır, 

tanı koyar ve 
başa çıkar. 

10. Diş 
hekimliği 
alanında, 
erken tanı 
ve tedavi 

yöntemleri
ni kullanır 

ve 
hastalıkları

n 
ilerlemesini 

önler. 

11. 
Uygulamış 

olduğu 
tedavi 

hizmetinin 
sonuçlarını 

değerlendiri
r. 

12. Tedavi 
planlamasın
da hastanın 

acil ve 
öncelikli 

durumlarını 
göz önünde 
bulundurur. 

13. Hasta 
olarak 

başvuran 
kişinin 

suistimal 
ve/veya 
ihmale 
uğrama 

durumunu 
fark eder ve 

süreci 
yönetir. 

14. Madde 
bağımlılığını 
fark eder ve 

süreci 
yönetir. 

15. 
Öncelikli ve 
riskli/incine

bilir 
gruplara 

yönelik diş 
sağlığı 

hizmetlerin
i sağlar 

16. Hasta 
takip 

gereksinimin
i belirler, 

süreci 
planlar ve 

gerçekleştirir
. 
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