
Ders Kodu Ders Adı AKTS Öğretim Üyesi Eğitim Türü Kontenjan

SEC149 TEKNOLOJİ KULLANIMI VE İNSAN SAĞLIĞI 2 DOÇ. DR. SEZER KANBUL Uzaktan 100

SEC346 HALKLA İLİŞKİLER VE İKNA 2 YRD. DOÇ. DR. PEMBE CAN Uzaktan 50

SEC149

SEC346

 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2021 - 2022 GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF SEÇMELİ DERS LİSTESİ

Sevgili öğrencilerimiz,                                                                                                                                                                                                                                                                           

Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Güz Dönemi seçmeli ders listesini ve derslerin kısa açıklamalarını bu listede bulabilirsiniz. Tüm seçmeli derslerimiz çevrim içi 

olarak verilecektir. Kayıt olmak istediğiniz dersleri öncelikle Genius sisteminde seçecek ve danışmanınızın onayına sunacaksınız. Seçtiğiniz dersin onaylanması 

durumunda, ilgili dersin UZEBİM platformundaki sayfasına kayıt olmalısınız. Sadece sizin sınıfınız için belirlenmiş olan dersler içerisinden seçim yapmalısınız, 

aksi takdirde aldığınız ders geçersiz sayılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kontenjanların sınırlı olduğu derslere kayıt olmak için hızlı davranmalısınız.                                                                                                                                                                                                                          

Başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyoruz.

1. SINIF TüRKÇE PROGRAM / Cuma  14:00-15:50

1. SINIF

TEKNOLOJİ KULLANIMI VE İNSAN SAĞLIĞI DOÇ. DR. SEZER KANBUL
Ders ile bireylerin teknolojik araç gereçleri, sosyal ağları, interneti, mobil cihazları ve uygulamalarını kullanması sonucu fiziksel, sosyal ve ruhsal boyutlarda iyilik 

halinin düşme nedenleri ve nasıl yüksek tutlabileceği ele alınmaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER VE İKNA YRD. DOÇ. DR. PEMBE CAN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, kişi, kurum ya da kuruluşların sahip oldukları marka değerlerinin halk ile doğru iletişim araçları aracılığı ile aktarılmasını 

amaçlayan bir bölümdür. Halkla ilişkiler konusu kimi zaman karşınıza PR olarak gelebilir ki bu halkla ilişkiler teriminin İngilizce karşılığı olan Public Relations 

tanımının baş harflerinin kısaltılmasından doğan bir deyiştir. Bu bölümde esas amaç bir markanın ya da bir değerin halka tanıtılmasını sağlamaktır. İletişimde 

amaç, hedef kitlede kaynağın amacına hizmet edecek bir etki oluşturmaktır. Bu yüzdendir ki, “ikna” ve “sosyal etki” gibi kavramlar kuramsal ve uygulamalı iletişim 

çalışmalarında en çok ilgi çeken, üzerinde kafa yorulan ve hakkında çok sayıda makaleler yazılan konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda “ikna” kavramının 

halkla ilişkiler politikalarında da merkezî bir önem ve role sahip olduğunda kuşku yoktur. İkna stratejileri profesyonel ya da amatör, bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

günlük hayatın ve iş hayatının birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örgütlerin başarılı halkla ilişkiler projeleri yürütmek, siyasal parti adaylarının partilerini 

veya kendilerini seçtirmek için seçmen kitlede tutum oluşumu ve değişimi sağlamak, reklam çalışmalarında hedef kitlede ürünle ilgili tutum değişikliği oluşturup 

ürünün satışını artırmak veya alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi hem bireysel hem de toplumsal boyutta yaşamsal önem taşıyan sorunlarla baş edebilmek 

amacıyla bir takım “ikna stratejileri” geliştirilmesi gerekmektedir. Daha kapsayıcı bir ifadeyle, böylesi durumlarda temel araç “ikna”dır. Dahası, günlük yaşamın 

akışı içinde insan hep birilerini ikna etmek ister ya da zorunda kalır. Dolayısıyla “ikna” sadece halkla ilişkilerin bir parçası değil, aynı zamanda hayatın ayrılmaz bir 

parçasıdır. Literatür taraması yöntemiyle hazırlanmış olan bu derste halkla ilişkiler ve halkla ilişkilerde ikna kavramı ile birlikte temel ikna teknikleri irdelenecektir.


