
  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Program Yeterlilikleri 
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BİLGİ (Kurumsal ve 
Olgusal) 

              

1. İleri düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahiptir 
ve uygulama araç-gereçlerini, 
diş hekimliği alanındaki en 
güncel bilgileri içeren 
literatürü ve diğer kaynakları 
izleme  ve değerlendirme 
yeteneğine sahiptir. 

       
 
 

X 

       

2. Diş hekimliği alanında elde 
ettiği bilgilerin kaynağını, 
doğruluğunu, güvenilirliğini ve 
geçerliliğini değerlendirebilme 
bilgisine sahiptir. 

 
 
 

 
 

X 

            

3. Diş hekimliği mesleği ile 
ilgili etik kurallar ve yasal  
sorumluluklar konusunda bilgi 
sahibidir. 

             
X 

 

BECERİLER (Bilişsel ve 
Uygulamalı) 

              

1. Diş hekimliği alanında 
edindiği ileri düzeydeki 
kuramsal ve uygulamalı 
bilgileri kullanarak bilimsel  
olarak kanıtlanmış bir veriyi 
yorumlar ve değerlendirir, 
sorunları tanımlar, analiz eder 
ve çözüm önerileri 
geliştirir. 

  
 
 

X 

            

2. Diş hekimliği alanında 
edindiği ileri düzeydeki 
manipülasyon becerilerini 
kullanarak hastalara en 
ideal tedavi imkanını sağlar. 

              
 

X 

3. Ağız ve diş sağlığı 
konularında birey, aile ve 
topluma  
yönelik sağlık eğitimi yapar. 

           
X 

   

YETKİNLİKLER               
Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 
Yetkinliği 

              

1. İleri düzeydeki bilgi 
birikimini kullanarak diş 
hekimliği  
alanı ile ilgili bir çalışmayı 
bağımsız olarak yürütür. 

   
 

X 

           

2. Diş hekimliği alanı ile ilgili 
uygulamalarda karşılaşılan ve 
öngörülemeyen 
karmaşık sorunları çözmek 

   
 
 

           



için ekip üyesi ya da  
bireysel olarak sorumluluk 
alır, sorumluluğu altında 
çalışanların gelişimlerine 
yönelik etkinlikleri planlar, 
yönetir ve süreci inceleyerek 
değerlendirir. 

 
 

X 

Öğrenme Yetkinliği               
1. Diş hekimliği alanındaki 
bilgiye ulaşma yollarına  
karar verir ve uygular, edindiği 
bu bilgi ve becerileri 
eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirir. 

       
 

X 

       

2.Öğrenme gereksinimlerini 
ve hedeflerini  
belirler, kaynaklara etkin ve 
hızlı bir şekilde ulaşır 
 ve öğrenmesini yönlendirir. 

       
 

X 

       

3.Gelişime açıktır, yaşam boyu 
öğrenmeye ilişkin  
olumlu tutum geliştirir ve bu 
davranışını meslek  
hayatı boyunca devam ettirir. 

      
 

X 

        

4.Sürekli eğitim, iletişim, 
sağlık bilişim yönetimi  
gibi konularda çağdaş 
teknolojileri kavrayabilir ve 
bunları mesleki 
uygulamalarının  
gereklilikleri doğrultusunda 
kullanabilir. 

 
 
 

X 

             

İletişim ve Sosyal Yetkinlik               
1. Diş hekimliği alanı ile ilgili 
konularda ilgili kişi ve 
kurumları bilgilendirir, onların 
düşüncelerini, istek ve 
beklentilerini dinler ve kendi 
düşüncelerini ve  
sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini nicel ve nitel 
verilerle destekleyerek uzman 
olan ve olmayan kişilere 
aktarır. 

         
 
 
 
 

X 

     

2.Yaşadığı sosyal çevre için 
bireysel olarak ya da  
diğer meslek grupları ile 
işbirliği içinde proje ve 
etkinlikler düzenler ve 
uygular. 

        
 

X 

      

3.Diş hekimliği alanının 
gerektirdiği düzeyde bilgisayar 
yazılımı ve donanımı bilgisi ile 
birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini kullanır. 

       
X 

       



 

 

 

 

4. Diş hekimliği alanında 
toplumun ve dünyanın 
gündemindeki gelişmeleri 
izler ve değerlendirir. 

 
X 

             

5. Kültürler arasında etkili 
iletişim kurma bilgi ve 
becerisine sahiptir. 

         
X 

     

6. Diş hekimliği alanında 
edindiği ileri düzeydeki 
kuramsal ve uygulamalı 
bilgilerini kullanarak 
düşüncelerini, 
problemleri ve çözüm 
yöntemlerini açık bir biçimde 
aktarır, sorunlara bilimsel 
veriler ve kanıtlar 
doğrultusunda 
çözüm üretir. 

     
 
 
 
 

X 

         

Alana Özgü Yetkinlik               
1. Öğrenim hayatı ve 
mezuniyet sonrasında 
kazandığı 
bilgi birikimi ve manipülasyon 
becerisini kullanır,  
elde ettiği bilgi ve becerileri 
yorumlar ve sonuçlarını 
meslektaşlarıyla paylaşır. 

              
 
 

X 

2. Diş hekimliği mesleğinin 
gerektirdiği etik kurallar ve 
yasal sorumluluk bilinci ile 
hareket eder. 

          
X 

    

3. Sosyal hakların evrenselliği, 
sosyal adalet, kalite  
kültürü ve kültürel değerlerin 
korunması ile çevre koruma, iş 
sağlığı ve güvenliği 
konularında yeterli 
bilince sahiptir 

             
 
 

X 

 

4. Klinik yönetimi, yardımcı 
personel eğitimi, etkin çalışma 
düzeni, mesleki hastalıklardan 
korunma yöntemleri 
konularında gerekli 
uygulamaları yapar. 

        
 

X 

      

5.Özel bakım gerektiren veya 
sistemik hastalığı olan 
bireylere gerekli tedavileri 
yapar ve gerekli görürse ilgili 
merkezlere yönlendirir. 

            
 

X 

  



Program Yeterlilikleri 

1. Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere ait temel bilgileri edinmiş 

olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek. 

2. Dental problemlerin çözümüne yönelik tanı ve tedavi planlaması ve güvenli, kanıta dayalı 

(doğruluğu kanıtlanmış) uygulamaları yapabilmek. 

3. Öğrenmiş olduğu temel tıp ve fen bilimleri bilgilerini gerek klinik ve gerekse laboratuvar 

çalışmalarında uygulayabilmek, problem çözme becerisine sahip olmak. 

4. Diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapabilmek, 

kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım 

almak ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapabilmek.  

5. Bireysel çalışma becerisine sahip ve ‘Diş hekimi’ olarak ilgili tanı yöntemlerini kullanarak 

tedaviye yönelik kararları verebilmek, inisiyatif kullanabilmek, mesleki fikirlerini sözlü veya 

yazılı, açık ve öz ifade edebilmek. 

6. Diş hekimliği mesleği ile ilgili eleştirel düşünme, yaratıcılık becerisine sahip olmak. 

7. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek kendini sürekli geliştirebilmek, diş hekimliği 

mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek, değerlendirebilmek ve 

öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek.  

8. Hekim olmanın bilinci ile diş hekimliği tedavileri dışında, kendisi dahil, hizmet sunduğu 

toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlıklılık durumlarını geliştirecek 

girişim ve uygulamaları yerine getirmek, bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve 

yönlendirebilmek.  

9. Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı 

anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurabilmek ve iyi ilişkiler içinde bulunmak, 

her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranabilmek.  

10. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik 

ve laboratuvar çalışmaları yapabilmek. 

11. Koruyucu diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek, bunun yanı sıra yerel veya ulusal 

düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak 

desteklemek, gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetlemek veya 

yönetebilmek.  

12. Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları 

yapabilmek veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirebilmek. 

13. Mesleki kural ve kanunları takip edebilmek, profesyonel davranış bilincine sahip olmak, ağız-

diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını 

değerlendirebilmek. 

14. Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti 

kullanabilmek ve diş hekimliği kliniklerinde kullanılan malzemeler hakkında yeterli bilgi sahibi 

olmak. 


