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Kesinlikle 

katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
katılmıyorum 

n % n % n % n % n % 

PY 1 
Mesleğin gerektiği, tüm temel tıp bilimleri alanında bilgi ve donanıma sahiptir, klinik ve sosyal 
bilimlere ait bilgileri edinmiştir ve bunları tüm meslek hayatı boyunca uygular. Diş hekimliği 
tarihi, tıp ahlakı ve adli diş hekimliği konusunda gereken ölçüde bilgi ve hassasiyete sahiptir. 

14 46,7 16 53,3 0 0 0 0 0 0 

PY 2 Diş hekimi olarak, ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında 
yapı ve fonksiyonlarını tanımlar 16 53,3 14 46,7 0 0 0 0 0 0 

PY 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 

11 36,7 19 63,3 0 0 0 0 0 0 

PY 4 Ağız, çene, diş ve tüm oral dokularda oluşabilen yapı ve fonksiyon değişikliklerini değerlendirir, 
tanı koyar ve teşhis ve tedavi planlaması yapar 17 56,7 12 40,0 1 3,3 0 0 0 0 

PY 5 Çocuk ve yetişkinlerde tüm koruyucu, önleyici işlemleri bilir, klinikte uygulayabilir ve hasta 
takibi yapabilir 21 70,0 9 30,0 0 0 0 0 0 0 

PY 6 Toplum ağız, diş sağlığı koruyucu ve destekleyici işlemleri bilir ve hazırlanmış program ve 
projelere katılabilir, uygulayabilir 16 53,3 13 43,3 1 3,3 0 0 0 0 

PY 7 

Tüm ağız, çene, diş ve tüm oral dokuları ilgilendiren hastalıkların, anomalilerin, bozuklukların 
tedavilerinde disiplin içi ve disiplinler arası tedavi planlamalarında yer alır, kendi bilgi ve 
becerilerinin sınırlarını bilerek tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman sağlık 
çalışanlarından görüş ve yardım alır.  

19 63,3 10 33,3 1 3,3 0 0 0 0 

PY 8 Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, diş hekimliği bilgilerini takip eder, mesleki ve 
akademik alanlarda öğrendiği güncel bilgileri kullanır 18 60,0 11 36,7 1 3,3 0 0 0 0 

PY 9 Diş hekimliği alanında kullanılan tüm ekipman, cihaz ve aletleri bilir ve kullanır; teşhis ve 
tedavide kullanılacak tüm materyaller hakkında bilgi sahibidir ve uygun şekilde kullanır 17 56,7 9 30,0 3 10,0 1 3,3 0 0 

PY 10 

Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle her türlü 
iletişiminde etik kurallar çerçevesinde güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar. Hasta 
mahremiyetine, enfeksiyon kontrolüne, radyasyon güvenliği ve tıbbi atık yönetmeliklerine 
uygun davranır 

22 73,3 8 26,7 0 0 0 0 0 0 

 


