
Ders Kodu Ders Adı AKTS Öğretim Üyesi Eğitim Türü Kontenjan

KTK100 KIBRIS KÜLTÜRÜ VE TARİHİ 2 SEYİT ÖZKUTLU Çevrim içi - Asenkronize 130

Ders Kodu Ders Adı AKTS Öğretim Üyesi Eğitim Türü Kontenjan

SEC499 İŞİNİZ İÇİN SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ İLE ÖĞRETİM 4 KERİM ARSLAN Çevrim içi 50

SEC273 ÇOCUK HAKLARI VE TOPLUM 4 HULİN SIDDIK Çevrim içi 60

Ders Kodu Ders Adı AKTS Öğretim Üyesi Eğitim Türü Kontenjan

SEC143 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 4 ERKAN BAL Çevrim içi 60

SEC107 AFET VE KRİZ YÖNETİMİ 4 BEHÇET ÖZNACAR Çevrim içi 50

Ders Kodu Ders Adı AKTS Öğretim Üyesi Eğitim Türü Kontenjan

SEC275 HASTA PSİKOLOJİSİ 4 KÖNÜL MEMMEDOVA Çevrim içi 100

SEC277 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 4 DİLEK DAL CEYLAN Çevrim içi 95

Ders Kodu Ders Adı AKTS Öğretim Üyesi Eğitim Türü Kontenjan

DSD409 ORTODONTİK OLGU ANALİZİ 4 ZAHİR ALTUĞ Çevrim içi 20

DSD413 DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ 4 FATMA BASMACI Çevrim içi 80

DSD415 PATOLOJİ PRATİK 4 ZEHRA EDEBAL Çevrim içi 14

DSD417 ÖZEL BAKIM GEREKTİREN ÇOCUKLARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 4 DAMLA AKŞİT BIÇAK Çevrim içi 85

DSD411 PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİJİTAL ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ 4 BURCU GÜNAL ABDULJALIL Çevrim içi 20

DSD419 STOMATOGNATİK SİSTEM 4 SİMGE TAŞAR FARUK Çevrim içi 85

DSD421 ENDODONTİDE BİLİMSEL OKURYAZARLIK VE GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ 4 DİLAN KIRMIZI Çevrim içi 90

4. SINIF TüRKÇE PROGRAM

GRUP A - ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER 

GRUP B - ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER

 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2021 - 2022 BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ

1. SINIF TüRKÇE PROGRAM

2. SINIF TüRKÇE PROGRAM

GRUP A (Pazartesi / 14.00-15.50)

2. SINIF TüRKÇE PROGRAM

Sevgili öğrencilerimiz,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Bahar 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. Ders seçimleri 7 Şubat'tan itibaren yapılabilecektir.                                                                                                                                                                                      

Sadece sizin sınıfınız için belirlenmiş olan dersler içerisinden seçim yapmalısınız, aksi takdirde aldığınız ders geçersiz sayılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                           

İkinci ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz Bahar döneminde 2 adet seçmeli ders alacaklar ve derslerin birini Grup A'dan; diğerini Grup B'den seçeceklerdir. Aynı gruptan iki ders 

seçen öğrencilerin derslerinden biri geçersiz sayılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kontenjanların sınırlı olduğu derslere kayıt olmak için hızlı davranmalısınız.                                                                                                                                                                                                                            

Başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyoruz.     

GRUP B (Pazartesi / 16.00-17.50)

3. SINIF TüRKÇE PROGRAM (ALAN İÇİ) (Cuma 14.00-15.50)



KTK100

SEC499

SEC273

SEC143

SEC107

SEC275

SEC277

KÖNÜL MEMMEDOVA

Doktor-hasta ilişkisinin tıbbi bakımın sonuçları ve kalitesi üzerinde etkilidir ve tıtıbbi bakım sürecinde temel bir rol oynar. Dinleme ve 

iletişim, teşhis ve tedaviyi yapmak için temel parçalardır. Bu olumlu sonuçların bazıları, ilişkilerin fizyolojik bir alt katmanı olan duygularla 

bağlantılı olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Hastanın ve doktorun farklı psikolojik davranışları (sözlü ve sözsüz iletişim, duygusal 

davranış, inançlar, empati, dinleme gibi), semptom algısı, ortak karar, müzakere, bilgi, ikna vb., farklı ilişki türleri vardır. Bu dersin amacı, 

doktor-hasta ilişkisi hakkında bilgi vermektir.

2. SINIF 

GRUP B

EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ ERKAN BAL

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden 

eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; 

eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve 

etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim.

BEHÇET ÖZNACAR

Acil durum öncesi, sırası ve sonrasında çevre, operasyon, üretim,mülk ve insan hayatını tehdit eden olay yada kazayı önlemek, zararı 

azaltmak, hazırlık yapmak, müdahale etmek, iyileştirmek için süre süreçte acil durum planlamasını yaparak, bu planları ve programları 

yürütecek ve destek verecek, acil durumları yönetecek ekip üyesi olarak öğrencilerin acil durum planlarına ve acil durum yönetimine 

aşina olmasını sağlamaktır.

3. SINIF

Amaç, Öğrencilerin,  sağlık hizmetleri kavramlarına hakim olması, sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda temel bilgileri kazanması ve 

sağlık hizmetlerinin yönetimini değerlendirebilmesini sağlamaktır. 	

Bu ders; Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Kavramı, Sağlığın Tanımlanmasına İlişkin Modeller, Sağlık Statüsünün Belirleyicileri, Sağlık 

Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması, Hizmet Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri ,Sağlık Hizmetlerinde İhtiyaç, Talep, Arz ve 

Öncelik Belirleme, Sağlık Sistemi, Sağlık Sistemi Öğeleri ve Fonksiyonları,  Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi vb. gibi konuları 

kapsamaktadır. 

Bu dersin amacı, katılımcıların sosyal medyada pazarlama hakkında bilgi edinmeleri ve kendi kuracakları işleri sosyal medyada görünür 

kılmak için sayfa oluştururken gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlamaktır. İhtiyaç duyulacak bazı teknolojik araçları tanıtmak 

ve bunların nerede, nasıl kullanabileceğini dair örnek ve öneriler paylaşılarak teknoloji ile öğretim becerileri kazandırmaktır.

İŞİNİZ İÇİN SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ İLE ÖĞRETİM

ÇOCUK HAKLARI VE TOPLUM HULİN SIDDIK 

Bu dersin amacı; çocuk ve çocukluk kavramı ile tarihsel süreç içinde toplumun ve devletin çocukluk olgusu ile kurduğu ilişkiler 

bağlamında tanımlaması, çocuğun doğuştan sahip olduğu hakları ve bu haklarla ilgili olarak toplumun ve devletin yükümlülüklerini-

sorumluluklarını anlama, çocuk hukuku ve çocuk hakları kavramları, çocuk haklarının tarihsel gelişimi, uluslararası ve ulusal düzeyde 

çocuk hakları düzenlemeleri, çalışan çocuklar, çocuk ihmali ve istismarı ve korunma ihtiyacı olan çocuklar konularında gerekli bilgileri 

edinilmesi amaçlanmaktadır.

AFET VE KRİZ YÖNETİMİ 

HASTA PSİKOLOJİSİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ DİLEK DAL CEYLAN

 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2021 - 2022 BAHAR DÖNEMİ                                                                                                                                                           

SEÇMELİ DERS TANIMLARI

1. SINIF

KIBRIS KÜLTÜRÜ VE TARİHİ SEYİT ÖZKUTLU

Çağlar arası Kıbrıs’ın değişken dinamiklerini karşılaştırmalı olarak analiz edebilmek, aynı zamanda Akdeniz havzasının dinamiklerini 

anlamayı da beraberinde getirmektedir. Kıbrıs adası ve Akdeniz kültürü ile alakalı bilgi sahibi olmak bize; Akdenizde kurulmuş devletleri, 

burada faaliyet gösteren dini toplulukları ve insanlar arasındaki sosoyo-kültürel etkileşimleri anlama ve tanımlama fırsatı sunmaktadır. Bu 

ders, Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi gören Kıbrıs’ın sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini derinlemesine inceleme fırsatı 

sunmaktadır.

2. SINIF 

GRUP A

KERİM ARSLAN



DSD409

DSD413

DSD415

DSD417

DSD411

DSD419

DSD421

ÖZEL BAKIM GEREKTİREN ÇOCUKLARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI DAMLA AKŞİT BIÇAK

ORTODONTİK OLGU ANALİZİ ZAHİR ALTUĞ

Bu dersin amacı, ortodontik tedavi gereken olgularda teşhis ve tedavi planlamasını yapma hakkında öğrenccileri bilgilendirmektir. 

Ortodontik tedavi için kliniğe başvuran hastada detaylı analiz yapmak aktif tedavinin başarısı açısından çok önemlidir. Öncelkle anamnez 

alınır, sonra dişlerdeki düzensizlikler tespit edilir.Sayısal , morfolojik anomali varsa belirlenir.Hastanın parmak emme,hatalı yutkunma gibi 

kötü alışkanlığı varsa saptanır.  Sefalometrik film analizi, model analizi normalden sapmaları tespit etmede çok değerli analizlerdir.. 

Tedavi öncesinde, tedavi devam ederken ve aktif tedavi bitiminde tüm safhaları fotoğraflama önemli ve gereklidir.  

DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ FATMA BASMACI

Bu dersin amacı, ömürleri boyunca ağız hastalıkları açısından daha fazla risk altında olan özel bakım gerektiren bireylerin hastalık 

tiplerini, ağız sağlıklarını etkileyen faktörleri,  ağız sağlığına bağlı yaşam kalitelerini değerlendirmek ve tedavi yaklaşımları hakkında gerekli 

bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

BURCU GÜNAL ABDULJALİL

Bu dersin amacı, Protetik Diş Tedavisinde kullanılan ağız içi tarayıcıların çalışma mekanizmalarının, kullanım alanlarının ve özelliklerinin 

birbirleriyle karşılaştırılarak öğretilmesi ve bu öğrenimler doğrultusunda pratikte ağız içi tarama yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Bu dersin amacı doku mühendisliğini içeren biyoteknolojiyi ve dental nano robotları kullanan nanomateryaller hakkında genel ve 

açıklayıcı bilgiler verilmesidir. Nanoteknoloji sayesinde materyaller ve cihazların araştırılması ve geliştirilmesi sonucu bu 

nanomalzemelerin dişhekimliği uygulama alanlarından bahsedilmesidir.

PATOLOJİ PRATİK ZEHRA EDEBAL

Bu dersin amacı;  hastalara tanı verilebilmesi amacı ile alınan örneklerin patoloji pratiğindeki işleyişinin ve hastalıklara tanı konma 

sürecinin öğretilmesidir.  Pratik derslerde, alınan örneklerin patoloji laboratuvarına geliş aşamalarının, mikroskopik incelemeye hazırlanış 

aşamalarının, mikroskop altında incelenme süreçlerinin ve tanı kriterlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

4. SINIF 

GRUP A

4. SINIF 

GRUP B

PROTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİJİTAL ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

STOMATOGNATİK SİSTEM SİMGE TAŞAR FARUK

Protetik tedavi uygulamaları için, anatomik yapılların, maksillomandibular kapanışın, oklüzyonla ilgili terimlerin, farklı oklüzal şemaların, 

oklüzyon gelişiminin, değişik düzlemlerde çene harketlerinin, ideal oklüzyonun, patolojik oklüzyonun, Temporomandibular eklem 

rahatsızlıkları (TMJD)  ve TMJD'de tedavi planlamasının   öğretilmesi amaçlanmaktadır.

ENDODONTİDE BİLİMSEL OKURYAZARLIK VE GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ DİLAN KIRMIZI

Bu derste diş hekimi adaylarının, diş hekimliği ve endodonti alanındaki araştırmalardan elde edilen en güncel ve en doğru bilimsel 

kanıtlara ulaşma, anlama ve bu bilgileri kullanarak endodontik tedavi uygulamalarında daha doğru mesleki kararlarlar verme becerilerini 

geliştirmek amaçlanmıştır.


