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Diş Protez
Teknolojisi
programından
mezun olduktan
sonra neler
yapabilirim?

Web Sitesi:
http://kariyer.biruni.edu.tr/

Eposta: kariyer@biruni.edu.tr

Bu çalışma Diş Protez Teknolojisi programı mezunlarının genel
olarak çalışabileceği alanlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamıştır.
Bu bilgiler iş arayışınıza destek olmayı, sizlere yol göstermeyi ve
yapacağınız araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi ve destek için Biruni Üniversitesi Kariyer Merkezini
ziyaret edebilirsiniz.
Bu bilgiler belirli bir sektörü, alanı, kurumu, şirketi veya
akademik kurumu tavsiye niteliğinde değildir. Olası iş
fırsatları, sektörler, iş alanları, kurumlar, şirketler ve
akademik kurumlar burada yazanlarla sınırlı değildir.
Burada yazılı olanların haricinde de fırsatlar olabilir.

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

Programın amacı, kaybedilmiş
dişlerin ve fonksiyonlarının
yeniden
oluşturulmasını
sağlamak için diş hekimi
tarafından planlanan tedavi
şekline göre çene ve yüz
bölgesine uygulanan hareketli ve
sabit diş ve çene protezlerinin
laboratuvar çalışmalarını yapan
veya yapılmasını sağlayan sağlık
teknikeri yetiştirmektir.
Protez; kaybolan dişlerin ve
dokuların,
çiğneme
fonksiyonlarını ve estetiğini

yerine
koyarken,
mevcut
dokuların
da
sağlığının
korunmasına yardımcı olur. Diş
protez teknikeri, diş hekimi
tarafından planlanan tedavi
şekline göre çene ve yüz
bölgesine uygulanan hareketli ve
sabit diş ve çene protezlerinin
laboratuvar çalışmalarını yapan
sağlık teknikeridir.
Programın amacı; diş hekimiyle
uyumlu
olarak
hizmet
verebilecek bilgi ve beceriye
sahip,
mesleki
ve
etik

sorumluluğu olan, mesleğiyle
ilgili gelişmeleri takip eden “Diş
Protez
Teknikerleri”
yetiştirmektir.
Program
kapsamında öğrencilere; diş
protez alanında temel bilgi ve
donanıma sahip olma, protezle
ilgili teknolojiyi ve laboratuvar
araçlarını kullanabilme, diş
protez alanıyla ilgili alet ve
ekipmanı tanıma, diş sağlığı ile
ilgili teknolojik gelişmeleri takip
etme,
hijyen
kurallarını
uygulama bilgi ve becerisi
öğretilmektedir

OLASI SEKTÖRLER
Diş protez teknikerleri

Diş hastaneleri

Özel diş laboratuvarları

Devlet hastanesi

Özel diş protez
laboratuarları

Kamu kuruluşları

Üniversite Hastaneleri

DİKEY GEÇİŞ İLE GEÇEBİLECEĞİ BÖLÜMLER
Sağlık Idaresi

Sağlık
Yönetimi,

Sağlık Kurumları
Işletmeciliği
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği

İŞ ARAMA PORTALLARI
Kariyer.net: http://www.kariyer.net/website/index.aspx
Yenibiriş: http://www.yenibiris.com/
Secret CV: http://www.secretcv.com/
Careerjet: http://www.careerjet.com.tr/
Devlet Kurumları: http://www.ab-ilan.com/, http://www.memurlar.net/
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