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 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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PER801 Seminer I

 Kredi  AKTS

0 0 3Seminer I

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER801

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Seminer hazırlama ve sunumunun öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Özel konular

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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PER802 Seminer II

 Kredi  AKTS

0 0 3Seminer II

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER802

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Seminer hazırlama ve sunumunun öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Özel konular

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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PER803 Normal periodontal dokular (anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi, embriyolojisi) ve yaşlanma ve periodonsiyum

 Kredi  AKTS

3 2 8Normal periodontal dokular (anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi, embriyolojisi) ve
yaşlanma ve periodonsiyum

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER803

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Sağlıklı periodontal dokuların anatomik, histolojik, fizyolojik ve embriyolojik özelliklerinin öğretilmesi. Yaşlanma ile periodontal dokularda meydana gelen değişikliklerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği :
Dişetinin genel klinik özellikleri, Marjinal dişetinin klinik özellikleri, Gingival sulkusun klinik özellikleri, Yapışık ve interdental dişetinin klinik özellikleri, Dişetinin genel mikroskobik özellikleri, Dişeti renk ve
büyüklüğünün klinik ve mikroskobik özellikleri arasındaki korelasyon, Dişeti konturu ve şeklinin klinik ve mikroskobik özellikleri arasındaki korelasyon, Yaşlanmanın periodonsiyum üzerindeki etkileri, Periodontal
hastalıkların ilerlemesinde yaşlanmanın etkileri.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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PER804 İmmün sistem, periodontal hatalıkların immünolojisi ve periodontal hastalıklarda genetiğin rolü

 Kredi  AKTS

3 2 8İmmün sistem, periodontal hatalıkların immünolojisi ve periodontal hastalıklarda
genetiğin rolü

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER804

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
İmmün sistem ve periodontal dokuların immünolojisi hakkında temel bilginin verilmesi
Dersin İçeriği :
Tanımlar, Doğal ve adaptif bağışıklık, Dikkat ve tolerans, Hücre sinyal yolları, Doğal immün cevapta biyoaktif medyatörlerin salınımları, Periodontal hastalıklarda adaptif bağışıklığın aktivasyonu, Adaptif bağışıklıkta
konak-mikrop etkileşimleri, Periodontal hastalık sürecinin patobiyolojisi, Sitokinler ve iltihabi medyatörler, İltihabi medyatör salınımını modüle eden hücre sinyal olayları, İmmün-terapötik stratejiler, Sonuçlar.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER805 Periodontal hastalıklarla sistemik sağlık arasındaki ilişki

 Kredi  AKTS

3 2 6Periodontal hastalıklarla sistemik sağlık arasındaki ilişki

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER805

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Sistemik problemlerin periodonsiyuma ve periodontal hastalıkların sistemik duruma olan etkilerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Endokrin bozukluklar ve hormonal değişiklikler, Hematolojik bozukluklar ve immun defektler, Genetik bozukluklar, Stres ve psikosomatik bozukluklar, Beslenmenin etkileri, İlaçlar, Osteopöröz, Konjenital kalp
hastalıkları / Atheroskleroz, Hipofosfatazya, Metal zehirlenmesi, Periodontitisin patobiyolojisi / Revize fokal enfeksiyon teorisi, Bakteri rezervuarı olarak subgingival ortam, Periodontal hastalık ve mortalite.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER806 Periodontolojide kemoterapötik ajanlar kullanım alanları

 Kredi  AKTS

3 1 6Periodontolojide kemoterapötik ajanlar kullanım alanları

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER806

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Periodontal tedavide kullanılan kemoterapötik ajanlarla ilgili bakış açısını kazandırmak
Dersin İçeriği :
Tanımlar, Antibiyotiklerin sistemik uygulamaları, Tetrasiklinler, Metronidazol, Penisilinler ve sefalosporinler, Klindamisin, siprofloksasin ve makrolidler, Seri ve kombine antibiyotik tedavisinin gerekçeleri, Seri ve
kombine antibiyotik tedavisinin klinik kullanımları, Farmakolojik Etkiler, Lokal salınım ajanları, Subgingival klorheksidin, doksisiklin, minosiklin ve metronidazol, Periimplant mukozitiste antimikrobiyal ajanların lokal
salınımları, Periimplantitiste antimikrobiyal ajanların lokal salınımları.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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PER807 Protez ve periodontal dokular

 Kredi  AKTS

3 1 6Protez ve periodontal dokular

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER807

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Periodontal tedavinin protetik rehabilitasyon, protetik yaklaşımların periodontal sağlık üzerindeki etkilerini kavramalıdır.
Dersin İçeriği :
Tedavi için gerekçeler, Tedavi aşamaları, Aktif hastalığın kontrolü, Preprotetik cerrahi, Biyolojik değerlendirmeler, Estetik doku uygulamaları, Restoratif tedavide okluzal değerlendirmeler, Özel restoratif
değerlendirmeler, Multidisipliner tedavi için eğitim trendleri, Periodontal - Restoratif Tedavi ilişkisinin geleceği.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER808 Ortodontik tedavilerin  periodontal dokular üzerine etkisi

 Kredi  AKTS

3 1 4Ortodontik tedavilerin  periodontal dokular üzerine etkisi

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER808

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Ortodonti-Periodontoloji ilişkisini öğretmek,
Dersin İçeriği :
Ortodontik tedavinin yararları, Preortodontik kemik cerrahisi, Kemik defektlerinin ortodontik tedavileri- hemiseptal defektler, Kemik defektlerinin ortodontik tedavileri- ileri horizontal kemik yıkımlar Kemik
defektlerinin ortodontik tedavileri- furkasyon defektleri ve kök yakınlığı, Kemik defektlerinin ortodontik tedavileri-kırılmış dişler ve ortodontik erupsiyon, Kemik defektlerinin ortodontik tedavileri-ortodontik ankraj
için idame ettirilen ümitsiz dişler, Gingival uyumsuzlukların ortodontik tedavileri, Şekil bozukluğu olan gingival marjjinlerin ortodontik tedavi ile giderilmesi, İleri abrazyon ve aşırı erupsiyonun ortodontik tedavisi,
Açık gingival embraşurların ortodontik tedavileri, Ortodontik tedavilerin sonuçları, Ortodonti-Periodontoloji ilişkisinin geleceği

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER809 Temel periodontal cerrahi tedaviler ve prensipleri

 Kredi  AKTS

3 2 8Temel periodontal cerrahi tedaviler ve prensipleri

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER809

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Periodontal cerrahi tedavi prensiplerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Periodontal bölge ve implant bölgesinin cerrahi anatomisi, Ekzostoslar, kaslar ve anatomik boşluklar, Hasta hazırlanması, Acil durum ekipmanları, Enfeksiyon yayılımını engelleme ölçütleri, Sedasyon ve anestezi,
Doku manipülasyonu ve hemostaz, Diştaşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi, Operasyon sonrası talimatlar, pat çıkarılması ve kontrol ziyareti, İşlemler arasındaki ağız bakımı, Postoperatif ağrının engellenmesi,
Hastane periodontal cerrahisi, Cerrahi aletler.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER810 Gingivektomi ve gingivoplasti periodontal pat

 Kredi  AKTS

3 1 5Gingivektomi ve gingivoplasti periodontal pat

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER810

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Gingivektomi ve gingivoplasti cerrahi uygulamalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Kronik iltihabi dişeti büyümesi tedavisi, İlaca bağlı dişeti büyümesinin tedavisi, Lösemiye bağlı dişeti büyümesinin tedavisi, Hamilelikte görülen dişeti büyümesinin tedavisi, Pubertede görülen dişeti büyümesinin
tedavisi, Dişeti büyümesinin tekrarlaması, Gingivektomi ve gingivoplastinin endikasyon ve kontrendikasyonları, Cerrahi gingivoplasti, Gingivoplasti, Cerrahi gingivoplasti sonrası iyileşme, Elektrocerrahi ile
gingivektomi, Lazer gingivektomi, Kemocerrahi ile gingivektomi.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER811 Furkasyon problemlerinin tedavileri

 Kredi  AKTS

3 1 5Furkasyon problemlerinin tedavileri

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER811

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Furkasyon problemleri ve tedavilerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Etyolojik faktörler, Furkasyon defektlerinin teşhisi ve sınıflandırılması, Lokal anatomik faktörler, Kemik lezyonlarının anatomisi, Furkasyon problemlerine ait indeksler, Furkasyon defektlerinin terapötik
sınıflandırılması, Furkasyon defektlerinin tedavisinde oral hijyen prosedürleri, Furkasyon defektlerinin tedavisinde diştaşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi, Furkasyon defektlerinin tedavisinde kemik
rezeksiyonu, Furkasyon defektlerinin tedavisinde rejeneratif yaklaşımlar, Furkasyon defektlerinin tedavisinde kök rezeksiyonu ve hemiseksiyon, Furkasyon defektlerinin tedavisinde çekim seçeneği, Furkasyon
defektlerinin tedavisinde implant seçeneği.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER812 Rejeneratif periodontal tedavi (yönlendirilmiş doku ve kemik cerrahisi)

 Kredi  AKTS

3 1 5Rejeneratif periodontal tedavi (yönlendirilmiş doku ve kemik cerrahisi)

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER812

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Rejeneratif periodontal cerrahi prensiplerini öğretmek
Dersin İçeriği :
Tanımlar, Yeni ataçman ve periodontal rekonstruksiyonun değerlendirilmesi-klinik metotlar, Yeni ataçman ve periodontal rekonstruksiyonun değerlendirilmesi- radyografik metotlar, Yeni ataçman ve periodontal
rekonstruksiyonun değerlendirilmesi-cerrahi reentry, Yeni ataçman ve periodontal rekonstruksiyonun değerlendirilmesi-histolojik metotlar, Rekonstruktif cerrahi tekniklerde genel değerlendirmeler, Kemik grefti ile
ilişkili olmayan prosedürler, Greft materyalleri ve prosedürler, Biyolojik medyatörler, Mine matriks proteinleri, Kombine teknikler, Vaka sunumları

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER813 Periimplant dokuların anatomisi, histolojisi, fizyolojisi,

 Kredi  AKTS

3 2 8Periimplant dokuların anatomisi, histolojisi, fizyolojisi,

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER813

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Periimplant dokuları tanıtmak
Dersin İçeriği :
Sert doku arayüzü, Başlangıç kemik iyileşmesi, Kemik remodelasyonu ve fonksiyon, Yumuşak doku arayüzü-epitel ve bağ dokusu, Yumuşak doku arayüzü-keratinize doku, Yumuşak doku arayüzü-vasküler destek
ve enflamasyon, Diş ve implantların klinik olarak karşılaştırılması, Vaka tipleri ve endikasyonlar-dişsiz hastalar, Vaka tipleri ve endikasyonlar-parsiyel dişsiz hastalar, Tedavi öncesi değerlendirme, Risk faktörleri ve
kontrendikasyonlar, Tedavi sonrası değerlendirme.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER814 Periimplant doku hastalıklarının tedavisi

 Kredi  AKTS

3 2 8Periimplant doku hastalıklarının tedavisi

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER814

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
İmplant çevresinde gelişen iltihabi hastalıkların tedavisini öğretmek
Dersin İçeriği :
İmplantın ağızda kalması ve implant başarısı tanımları, İmplant komplikasyonlarının tipleri ve prevalansı, Dental implantların farklı tipleri, Cerrahi komplikasyonlar, Biyolojik komplikasyonlar, Augmentasyon
prosedürleriyle ilişkili komplikasyonlar, İmplant yerleştirme protokolleriyle ilişkili komplikasyonlar, Yükleme prosedürleriyle ilişkili komplikasyonlar, Protetik / mekanik komplikasyonlar, Estetik / fonetik
komplikasyonlar, Sonuçlar.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER831 Periodontal doku yıkımı (direkt, indirekt) ve periodontal sağlık ve hastalıkta biyokimyasal faktörlerin rolü

 Kredi  AKTS

3 2 4Periodontal doku yıkımı (direkt, indirekt) ve periodontal sağlık ve hastalıkta
biyokimyasal faktörlerin rolü

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER831

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Periodontal yıkıma ait olaylar ve bu olaylardaki biyokimyasal değişimleri tanıtmak
Dersin İçeriği :
Sağlıklı gingival dokuların histopatolojisi, Gingivitis ve periodontitisin histopatolojisi, Periodonsiyumda enflamatuar cevaplar, Mikrobiyal virulans faktörler, Konak kaynaklı iltihabi medyatörler, Periodontal hastalıkta
spesifik iltihabi medyatörlerin rolü, Hastalığın klinik bulguların patogenez ile ilişkisi, Alveol kemik rezorpsiyonu, RANKL end OPG, İltihabın çözünmesi, Lipoksinler, Rezolvinler, Periodontal patogenezde immün
cevaplar.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER832 Mikrobiyal dental plak ve periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi

 Kredi  AKTS

3 2 4Mikrobiyal dental plak ve periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER832

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Periodontal hastalıkların mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği :
Bir mikroorganizmanın perspektifinden oral kavite, Bakteriler ve biyofilm tarzı yaşamları, Dental plak biyofilminin yapısı ve akümülasyonu, Dental plak formasyonunu etkileyen faktörler, De novo subgingival plak
formasyonu, Biyofilm bakterilerinin karakteristikleri, Dental plak bakterileri arasındaki metabolizma, iletişim ve etkileşimler, Biyofilm ve antimikrobiyal direnç, Bakteriyel geçiş ve yer değiştirme, Oral kavitenin
bakteriyel olmayan ögeleri, Periodontal hastalıkların mikrobiyolojik özgünlüğü, Sağlıktan hastalığa geçiş süreci, Sağlıktan hastalığa geçiş süreci, Periodontopatojenlerin virulans faktörleri.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER833 Dermatozlar ve deskuamatif gingivitis

 Kredi  AKTS

3 1 3Dermatozlar ve deskuamatif gingivitis

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER833

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Dermatolojik kökenli dişeti hastalıklarının ve tedavilerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Kronik deskuamatif gingivitis, Kronik deskuamatif gingivitis teşhisi, Kronik deskuamatif gingivitise klinik olarak benzeyen hastalıklar, Liken planus, Pemfigoid, Pemfigus Vulgaris, Kronik ülseratif stomatit, Linear IgA
hastalığı, Dermatitis herpetiformis, Lupus eritematozus, Eritema multiforme, İlaç erüpsiyonları, deskuamatif gingivitisi taklit eden çeşitli durumlar.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER834 Akut periodontal hastalıklar ve tedavi yöntemleri (apseler, nekrotizan ülseratif hastalıklar)

 Kredi  AKTS

3 1 3Akut periodontal hastalıklar ve tedavi yöntemleri (apseler, nekrotizan ülseratif
hastalıklar)

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER834

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Akut periodontal hastalıkların tanı ve tedavisinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği :
Nekrotizan ülseratif gingivitisin klinik özellikleri, Nekrotizan ülseratif gingivitis lezyonu ile bakteri ilişkisi, Nekrotizan ülseratif gingivitisin etyolojisi ve teşhis, Nekrotizan ülseratif gingivitisin epidemiyoloji ve
prevalansı, Nekrotizan ülseratif gingivitisin bulaşması, Primer herpetik gingivostomatitin klinik özellikleri, Primer herpetik gingivostomatitin teşhisi, Primer herpetik gingivostomatitin ayırıcı tanısı, Primer herpetik
gingivostomatitin bulaşması, Perikoronitisin klinik özellikleri, Perikoronitise bağlı komplikasyonlar, Nekrotizan ülseratif gingivitis tedavisi, Primer herpetik gingivostomatit ve perikoronitis tedavisi.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER835 Periodontolojide dentogingival ataşmanın sağlanması ve periodontal yara iyileşmesi

 Kredi  AKTS

3 3 8Periodontolojide dentogingival ataşmanın sağlanması ve periodontal yara
iyileşmesi

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER835

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Periodontal tedaviler sonrası yara iyileşmesinin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Tanım ve terimler, Dişeti epitelinin yenilenmesi, Dişeti bağ dokusunun tamiri, Periodonsiyumun iyileşmesini etkileyen faktörler, Lokal faktörler, Sistemik faktörler, Periodontal tedavi sonrası iyileşme, Rejenerasyon
ve tamir, reataçman, yeni ataçman ve epitel adaptasyonu, Diş taşı temizliği ve küretaj sonrası iyileşme, Cerrahi gingivektomi sonrası iyileşme, Flep cerrahisi sonrası iyileşme, Yumuşak doku greftlerinin iyileşmesi.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER836 Faz ı periodontal tedavi (detertraj, kök yüzeyi düzleştirilmesi) ve gingival ve subgingival küretaj

 Kredi  AKTS

3 2 4Faz ı periodontal tedavi (detertraj, kök yüzeyi düzleştirilmesi) ve gingival ve
subgingival küretaj

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER836

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Eksiksiz bir faz I periodontal tedavi yapabiecek donanımı kazandırmak
Dersin İçeriği :
Faz I periodontal tedaviye genel bakış, Tedavi seansları ve prosedürlerin aşamaları, Faz I periodontal tedavinin sonuçları ve iyileşme, Diş fırçaları ve arayüz temizlik araçları, Gingival masaj, Oral irrigasyon,
Gargaralar ile kimyasal plak kontrolü, Plak boyama ajanları, Hasta motivasyon ve eğitimi, Periodontal aletlerin sınıflandırılması, Alet kullanımının genel prensipleri, Diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi
prensipleri, Alet bileme.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER837 Endodonti-periodontoloji ilişkisi(mikrobiyoloji ve immünoloji)

 Kredi  AKTS

3 2 8Endodonti-periodontoloji ilişkisi(mikrobiyoloji ve immünoloji)

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER837

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Endodontik durumlar ile periodontal durumların birbirleriyle olan etkileşimlerinin ve ortak yaklaşımların öğretilmesi
Dersin İçeriği :
tanımlar, Pulpal enfeksiyonların biyolojisi, Pulpal enfeksiyonların periodontal dokulara etkisi, Periodontal enfeksiyonun biyolojisi, Periodontal enfeksiyonların pulpal dokulara etkisi, Pulpal ve periodontal
enfeksiyonların teşhisi, Pulpal ve periodontal enfeksiyonların ayırıcı tanısı, Endodontik problemlerin tedavisi, Periodontal problemlerin tedavisi, Endodontic-periodontal lezyonların tedavisi, Vaka sunumları

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER838 Periodontal splintler

 Kredi  AKTS

3 1 4Periodontal splintler

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER838

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
İleri periodontal harabiyete sahip dişlerin tedavisinde sabitleme yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Terim ve tanımlar, İleri düzey periodontitisin klinik özellikleri, İleri düzey periodontitise yönelik genel yaklaşım, Splint prensipleri, Splint endikasyonları ve kontrendikasyonları, Splintleme prosedürleri, Splintlerin
idamesi, Splint tipleri, Splint için kullanılan materyaller, Geçici splintler, kalıcı splintler ve vaka sunumları

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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PER839 Periodontitisin agresif ve atipik formlarının tedavisi

 Kredi  AKTS

3 2 6Periodontitisin agresif ve atipik formlarının tedavisi

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER839

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Agresif periodontitis ve diğer atipik periodontitislerin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Lokalize agresif periodontitisin tarihçesi, Lokalize agresif periodontitisin klinik karakteristikleri ve radyografik bulguları, Lokalize agresif periodontitisin prevalans ve yaygınlığı, Generalize agresif periodontitisin klinik
karakteristikleri ve radyografik bulguları, Generalize agresif periodontitisin prevalans ve yaygınlığı, Generalize agresif periodontitis için risk faktörleri, Mikrobiyolojik faktörler, İmmünolojik faktörler, Genetik
faktörler, Çevresel faktörler, Agresif periodontitis tedavisi, Refraktöri periodontitis tedavisi, Nekrotizan ülseratif periodontitis tedavisi

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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PER840 Dişeti çekilmeleri ve çekilmelerinin tedavi yöntemleri

 Kredi  AKTS

3 2 7Dişeti çekilmeleri ve çekilmelerinin tedavi yöntemleri

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER840

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Dişeti çekilmesi ve tedavilerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Terminoloji, Dişeti pozisyonunda meydana gelen değişiklikler, Periodontal plastik cerrahinin amaçları, Marjinal doku çekilmesinin sebepleri, Çekilme tedavisi sonrası alınacak sonuçları etkileyen faktörler, Estetiği
geliştirmek için kullanılan teknikler, Kök kapatma teknikleri, papil rekonstrüksiyon teknikleri, Çekilme tedavisinde doku mühendisliği yaklaşımları, Teknik seçimi ile ilgili kriterler, Sonuçlar

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER841 Araştırma sonuçlarının sunumu(makale, tez yazımı, oral ve poster sunumu)

 Kredi  AKTS

3 1 2Araştırma sonuçlarının sunumu(makale, tez yazımı, oral ve poster sunumu)

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER841

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Araştırma sonuçlarının hazırlanması ve sunumunun öğretilmesi.
Dersin İçeriği :
Terim ve tanımlar, Bilimsel araştırmanın genel prensipleri, Bilimsel araştırma türleri, Araştırma planlanması ve etik konular, Bilimsel araştırmanın basamakları, Konu seçimi, Bilisel araştırmanın amaçları, Literatür
analizi, Veri toplanması, Verilerin analizi, Araştırma raporu yazımı, Araştırma sırasında yapılabilecek olası hatalar, Makale hazırlanması

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER842 Gingival, subgingival küretaj, ENAP ve lazerle küretaj

 Kredi  AKTS

3 2 6Gingival, subgingival küretaj, ENAP ve lazerle küretaj

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER842

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Periodontal tedavide küretaj uygulamalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Terminoloji, Gingival ve subgingival küretaj, Gingival ve subgingival küretajın genel amaç ve prensipleri, Gingival ve subgingival küretajın endikasyonları, Gingival ve subgingival küretaj prosedürleri, Gingival ve
subgingival küretaj sonrası iyileşme, Gingival ve subgingival küretaj sonrası klinik görünüm, ENAP ve lazer endikasyonları, ENAP ve lazer prosedürleri, ENAP ve lazer sonrası iyileşme, ENAP ve lazer sonrası klinik
görünüm, Vaka sunumları, Sonuçlar

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER843 Frenektomi, frenetomi ve fiberektomi

 Kredi  AKTS

3 1 4Frenektomi, frenetomi ve fiberektomi

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER843

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Frenektomi, frenetomi ve fiberektomi gibi minör cerrahilerin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Terminoloji, Atake dişeti ile ilgili problemler, Sığ vestibül ile ilgili problemler, Yüksek frenum ile ilgili problemler, Cerrahi kazancı etkileyen faktörler, Yüksek frenumu gidermek için teknikler, Frenektomi, Frenetomi,
Fiberektomi, Teknik seçimi için kriterler, Vaka sunumları

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER844 Periodontal flep yöntemleri ve sütür teknikleri

 Kredi  AKTS

3 3 8Periodontal flep yöntemleri ve sütür teknikleri

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER844

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Flep yöntemleri ve dikiş tekniklerinin periodontal cerrahideki uygulamasının öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Fleplerin sınıflandırılması, Flep dizaynı, İnsizyonlar ve flep elevasyonu, Dikiş teknikleri, Flep cerrahisi sonrası iyileşme, Defekte erişim ve cep derinliğinin eliminasyonu için teknikler, Rekonstrüktif teknikler, Modifiye
widman flep, Unrepozisyone flep, Apikale pozisyone flep, Papil korumalı flep, Rekonstrüktif cerrahi için konvansiyonel flep, Distal molar cerrahisi

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER845 Periodontolojide kemik defektleri ve tedavisi

 Kredi  AKTS

3 2 6Periodontolojide kemik defektleri ve tedavisi

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER845

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Kemik defektlerine yönelik periodontal tedavilerin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Rezektif kemik cerrahisi, Rezektif cerrahi tekniğin amacı ve seçimi, Normal alveol kemik morfolojisi ve terminoloji, Muayene ve tedavi planı, Rezektif kemik cerrahisi metotları, Kemik rezeksiyonu tekniği, Flep
yerleştirilmesi ve kapatılması, Postoperatif idame, Spesifik kemik şekillendirme durumları, Kemik grefti kullanımını içermeyen prosedürler, Greft materyalleri ve prosedürler, Biyolojik medyatörler ve mine matriks
türevleri, kombine teknikler

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER846 Periimplant hastalıkların mikrobiyolojisi ve immünolojisi

 Kredi  AKTS

3 2 5Periimplant hastalıkların mikrobiyolojisi ve immünolojisi

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER846

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Learning the properties of periimplant tissues and names, microbiological and immunological effects of the periimplant diseases
Dersin İçeriği :
Terimler ve tanımlar, Plak biyofilminin yapısı ve akümülasyonu, Plak formasyonunu etkileyen faktörler, De novo submukozal plak formasyonu, Biyofilm bakterilerinin karakteristikleri, Plak bakterileri arasındaki
metabolizma, iletişim ve etkileşimler, Periimplant hastalıkların genel mikrobiyal karakteristikleri, periimplant mukozitisin mikrobiyal özellikleri, periimplantitisin mikrobiyal özellikleri, Periimplant hastalıklarda immün
cevap, Periimplant mukozitiste immünitenin karakteristikleri, Periimplantitiste immünitenin karakteristikleri, sonuçlar

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER847 İmplant cerrahisinde mukongingival ve rejeneratif uygulamalar(yönlendirilmiş doku ve kemik cerrahisi)

 Kredi  AKTS

3 2 7İmplant cerrahisinde mukongingival ve rejeneratif uygulamalar(yönlendirilmiş
doku ve kemik cerrahisi)

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER847

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
İmplant çevresinde gelişen mukogingival problemler ve tedavisinin öğretilmesi
Dersin İçeriği :
Terminoloji ve amaçlar, Atake dişetini artırmaya yönelik teknikler, Vestibül derinleştirme teknikleri, Estetiği geliştirmeye yönelik teknikler, Rejeneratif teknikler, Periimplant bölgede kullanılan mukogingival
teknikler, Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu-bariyer membranlar, Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu-kemik greft materyalleri, Lokalize horizontal ve vertikal kret augmentasyonu, Kret augmentasyonu ve eş
zamanlı implant yerleştirme, Alveol kret prezervasyonu / diş çekiminde destekleyici yaklaşımlar, Vaka sunumları

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.
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P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER848 İmplant cerrahisi, kullanılan yöntemler ve implant sistemleri

 Kredi  AKTS

3 2 7İmplant cerrahisi, kullanılan yöntemler ve implant sistemleri

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER848

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
İmplant tedavisine yönelik eğitimin verilmesi
Dersin İçeriği :
Standart implant cerrahi işlemleri, İmplant cerrahisinin genel prensipleri, İmplant cerrahisine hastanın hazırlanması, İmplant bölgesinin hazırlanması, Tek aşamaya karşı iki aşamalı implant cerrahisi, İki-aşama
gömülü implant yerleştirilmesi, Flep dizaynı, insizyonları ve kaldırılması, Flep kapatılması ve suturlanması, Postoperatif bakım, İkinci aşama implant üzeri açma cerrahisi, Tek-aşama, gömülü olmayan implant
yerleştirilmesi, Vaka sunumları

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER849 Periodontolojide laser kullanımı

 Kredi  AKTS

3 2 4Periodontolojide laser kullanımı

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER849

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Periodontal alanda laser kullanımı ile ilgili bakış açısını kazandırmak
Dersin İçeriği :
Cerrahi teknolojide son gelişmeler, Mikrocerrahi, Büyütme sistemleri, Periodontal mikrocerrahi, Kök preperasyonu, Büyütme altında cerrahi, Mikrocerrahi aletler, Ergonomi, Periodontolojide lazer, Periodontal
tedavi için lazer uygulamaları, Lazerlerin avantaj ve dezavantajları, Vaka sunumları

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



PER9100 Özel Uzmanlık Konuları

 Kredi  AKTS

16 8 30Özel Uzmanlık Konuları

 Dersin Kaynakları

 Kaynakları

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U

1 PER9100

Kırıkkale Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Özel uzmanlık gerektiren konuların belirlenmesi ve işlenmesi
Dersin İçeriği :
Özel konular

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Doktora  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Periodontoloji (Ortak Program) (DR)

 Seçmeli

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.
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P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek
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 Laboratuvar 0 0 0
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 AKTS Kredisi 0
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 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.
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 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P05 Diş hekimliği pratiğine yönelik
konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olur.

P15 Hastanın kusurlu ve/veya eksik
dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilir.

P16 Periodonsiyumun fizyolojik ve
patolojik durumlarını ayırt ederek periodontal hastalık ve problemlerinin
tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilir ve uygulayabilir.

P02 Ağız sağlığını teşvik etmek,
geliştirmek ve devam ettirmek için hasta merkezi yaklaşımlarla ilgili davranış biliminin
prensiplerini uygular.

P03 Kapsamlı dental tedavilerde
ağrı ve endişeyi giderirken özel bakım gerektiren hastalarla
ilgilenebilmelidir.

P04 İletişim ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri gelişmiştir

P09 Bir yabancı dili kullanarak
sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

P10 Sürekli eğitim, iletişim,
sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini
kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda
kullanabilir.

P11 Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel
durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi
gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilir.

P06 Çağdaş diş hekimliği ile
ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirir,
sorunları tanımlayabilme, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilir.

P07 Diş hekimliği mesleği ile
ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve
davranışları ile bunu gösterebilir.

P08 Hastalar, hastaların aileleri,
akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık
personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve
karşılıklı bir iletişim kurabilir.

P12 Hastanın anamnezinden, klinik
ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği
bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne
alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilir.

P13 Hastaların gereksinimini ve
taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilir.

P14 Genel diş hekimliği
uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları
önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı
tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilir.

P22 Her yaştaki hastaya ağız
hastalıklarından korunma ve tedavi konularında sistemik ve ağız sağlığını
destekleyen temel bakım hizmetlerini sunabilme, hastaları bu konuda eğitebilme
ve bu konularla ilgili projelerde görev alabilir.

P23 Muayenehane yönetimi, yardımcı
personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma
yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu
konularla ilgili gerekli uygulamaları yapar.

P24 Temel bilim-klinik bilim
entegrasyonunu her zaman kurarak aldığı acil tıp ve enfeksiyon kontrolü
eğitimleri ile tıbbi sorunlara gerekli tedavilerle yönelir.

P20 Dişlerin çekimi, köklerin
çıkarılması gerekli olduğu durumlarda minör yumuşak doku cerrahisi ve tedaviye
destek olacak farmakolojik ajanların uygulanması dâhil olmak üzere her yaştaki
hastanın yumuşak ve sert dokularındaki onarıma yönelik basit cerrahi işlemler
gerektiren durumları halledebilme, ağız ve çeneler bölgesindeki patolojilerin
tanı ve tedavisini kavrayabilir.

P21 Bireyde büyüme ve gelişim
sürecinde meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme, ortodontik anomalileri
tanıyabilme, koruyucu ortodontik müdahaleleri gerçekleştirebilme, durdurucu ve
düzeltici ortodontik tedaviler için hastayı en uygun zamanda uzmana sevk
edebilir.

P01 Bilgi verici ve etkili bir
yolla hastalarla iletişim kurup onları ağız ve diş sağlığı konusunda eğitir.

P17 Diş çürüğü veya travmaya bağlı
basit ve orta düzeydeki diş dokusu kayıplarını en az düzeyde madde kaldırarak
ve pulpa dokusunun canlılığını koruyarak kabul edilebilir form, fonksiyon ve
estetikle restore edebilir.

P18 Pulpa ve periyodonsiyumun
endodontik tedavilerle korunma sınırlarını kavrayabilme, endodontik tanı
yöntemlerine, acil ve genel endodontik uygulamalara hakim olabilme, tek ve çok
köklü dişlerin kök kanal tedavisini yapabilir.

P19 Lokal anestezi
komplikasyonlarının tedavisi de dahil olmak üzere ağız boşluğu içinde
restoratif ve cerrahi işlemler için gerekli infiltrasyon ve lokal blok
anestezilerini gerçekleştirebilir.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 0 %0

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://dogrulama.kku.edu.tr/envision.sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEL5BLBAM adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2021 - 11690


