
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİ ANABİLİM DALI 

                                                                                                       DOKTORA  PROGRAMI 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Öğretim Elemanı Ara sınav Final Ara Sınav Tarihi- 
(Ödevler,raporlar 
için son teslim 
tarihi) 

Final Sınav Tarihi- 
(Ödevler,raporlar 
için son teslim 
tarihi) 

ADCC601 LITERATUR PROF DR BURAK 
BAYRAM 

makale çevirisi 
(40 puan) 

Belirlenen bir konu ile 
ilgili bir derleme makale 
sunumu  
(60 puan) 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

19/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

ADCC603 AĞIZ YÜZ BOYUN 
ENFEKSİYONLARI VE 
TEDAVISI 

DR ÖĞR ÜYESİ NUR 
ALTIPARMAK 

Moodle 
üzerinden ödev 
(makale çevirisi) 
(40 puan) 

Dersin alt başlıklarından 
seçilen bir konu ile ilgili 
sunum  
(60 puan) 
 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

22/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

ADCC604 AĞIZ HASTALIKLARI DR ÖĞR ÜYESİ NUR 
ALTIPARMAK 

Moodle 
üzerinden ödev 
(makale çevirisi) 
(40 puan) 
 

Dersin alt başlıklarından 
seçilen bir konu ile ilgili 
sunum  
(60 puan) 
 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

24/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

ADCC642 ORTOGNATİK CERRAHİ 
VE DİSTRAKSİYON 
OSTEOGENEZİSİ 
 

PROF DR BURAK 
BAYRAM 

Moodle 
üzerinden ödev 
(makale çevirisi) 
(40 puan) 
 

Dersin alt başlıklarından 
seçilen bir konu ile ilgili 
sunum  
(60 puan) 
 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

23/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 



ADCC611 DİŞHEKİMLİĞİNDE 
ANESTEZİ 

DR ÖĞR ÜYESİ SEÇİL 
ÇUBUK 

Moodle 
üzerinden ödev 
(makale çevirisi) 
(40 puan) 
 

Dersin alt başlıklarından 
seçilen bir konu ile ilgili 
sunum  
(60 puan) 
 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

18/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

ADCC613 İLERİ AGIZ CERRAHİSİ DR ÖĞR ÜYESİ SEÇİL 
ÇUBUK 

Moodle 
üzerinden ödev 
(makale çevirisi) 
(40 puan) 

Dersin alt başlıklarından 
seçilen bir konu ile ilgili 
sunum  
(60 puan) 
 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

19/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

ADCC628 MAKSİLLOFASİYAL 
GREFTLEME VE GREFT 
MATERYALLERİ 
 

DR ÖĞR ÜYESİ NUR 
ALTIPARMAK 

Moodle 
üzerinden ödev 
(makale çevirisi) 
(40 puan) 

Dersin alt başlıklarından 
seçilen bir konu ile ilgili 
sunum  
(60 puan) 
 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

22/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

ADCC626 AGIZ DIS VE CENE 
CERRAHISINDE 
YENILIKLER 

DR ÖĞR ÜYESİ SEÇİL 
ÇUBUK 

Moodle 
üzerinden ödev 
(makale çevirisi) 
(40 puan) 

Dersin alt başlıklarından 
seçilen bir konu ile ilgili 
sunum  
(60 puan) 
 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

23/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

ADCC622 PREPROTETİK CERRAHİ 
VE İMPLANTOLOJİ 

PROF DR KENAN ARAZ Moodle 
üzerinden ödev 
(makale çevirisi) 
(40 puan) 

Dersin alt başlıklarından 
seçilen bir konu ile ilgili 
sunum  
(60 puan) 
 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

24/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

ADCC602 PERİ-OP YAKLAŞIM, SİS. 
DURUM DEĞ. VE ACİL 
MÜDAHALELER 
 

PROF DR BURAK 
BAYRAM 

Moodle 
üzerinden ödev 
(makale çevirisi) 
(40 puan) 

Dersin alt başlıklarından 
seçilen bir konu ile ilgili 
sunum  
(60 puan) 

21/05/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

23/06/2020 
mesai saati 
bitimine kadar 

 


