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Amacı, İçeriği ve Notlar 

Amacı 
  
Periodontal tedavinin teorik ve pratik temel eğitiminin verilmesi 
amaçlanmaktadır.  

Amacı 
(İng) 

  
The aim of this lecture is  to give the theoretical basic education 
of periodontology  

İçeriği 

 Periodontolojinin prensipleri; periodontolojiye giriş; 
periodonsiyuma genel bakış ve terminolojisi; dişeti morfolojisi 
ve histolojisi; periodontal ligamentin morfolojisi ve histolojisi; 
sement morfolojisi ve histolojisi; alveoler kemik morfolojisi ve 
histolojisi; periodonsiyum embriyolojisi; dentogingival birleşim; 
dentogingival ünitenin koruyucu mekanizmaları; salya; salya, 
DOS ve periodontal hastalıkların biyokimyası; dişler üzerinde 
biriken eklentiler; materia alba, pelikıl dental plak, diştaşı ve 
boyalar; periodontal dokuların immünolojisi; enflamasyona 
katılan hücreler, mediatörler; aşırı duyarlılık reaksiyonları; 
periodontal hastalığın patogenezi; periodontal hastalık 
patogenezinde bakteriyel etkenlerin rolü; periodontal 
patogenezde mekanizmalar; periodontal patogenezde konak 
cevabı ve mekanizmalar; periodontal hastalığın etyolojisi; 
predispozan faktörler; oklüzyon ve oklüzal travma; sistemik 
faktörler; periodontal anamnez; periodontal muayeneler ve 
kayıtlar; periodontal intraoral muayene; periodontal ekstraoral 
muayene; periodontal radyografik değerlendirme; prognoz ve 
etkileyen faktörler; periodontal hastalıkların epidemiyolojisi; 
periodontal hastalıklara genel bakış  

İçeriği 
(İng) 

 Learning the principles of periodontology, Introductıon to 
periodontology, Periodontium: An overwiev and its 
terminology; morphology and histology of the gingiva; 
morphology and histology of periodontal ligament; morphology 
and histology of cement, morphology and histology of alveolar 
bone; embryology of the periodontium; dentogingival junction; 
defence mechanısms of dentogingival unıt; saliva; the 
biochemistry of saliva, GCF and periodontal ligament; microbial 
plaque and other dental deposits; materia alba, pellicle, dental 
plaque, calculus and dental stains; immunology of the 
periodontal tissues; inflammatory cells and mediators; 
hypersensitivity reactions; pathogenesis of periodontal 
disaeses; the role of bacterial factors in the pathogenesis of 
periodontal diseases; mechanisms of periodontal pathogenesis; 
host response and mechanisms in periodontal pathogenesis; 
etiology of periodontal disease; predisposing factors; occlusion 
and occlusal trauma; systemic factors; periodontal patient 
history; periodontal examination and patient records; 
periodontal intraoral examination;periodontal extraoral 
examination; radiographic evaluation of periodontal disease; 
prognosis and the factors effecting the prognosis; epidemiology 
of periodontal diseases; an overwiev of periodontal diseases 

Not   Not (İng)   
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Haftalık Ders Akış 

Hafta Konu Konu(İng) 

1 Periodontolojinin Tarihçesi, Periodontolojinin Amaçları History of Periodontology, Purposes of Periodontology 

2 Dişetinin Fizyolojisine ve Yapısına Periodontal Yaklaşım Periodontal Approach to the Physiology and Structure of the Gingiva 

3 Periodontal Membran Fizyolojisine ve Yapısına Periodontal Yaklaşım Periodontal Approach to Periodontal Membrane Physiology and Structure 

4 Sementumun Fizyolojisine ve Yapısına Periodontal Yaklaşım Periodontal Approach to the Physiology and Structure of Cementum 

5 Alveolar Kemiğin Fizyolojisine ve Yapısına Periodontal Yaklaşım Periodontal Approach to the Physiology and Structure of Alveolar Bone 

6 Periodontal bakteriyel plak bileşimi ve yapısı Periodontal bacterial plaque composition and structure 

7 Periodontal Hastalıkların Mikrobiyolojik Özellikleri: Bakteriyel Patojenlerin Rolü 
Microbiological Characteristics of Periodontal Diseases: The Role of Bacterial 
Pathogens 

8 Diştaşı ve Predispozan Faktörler Tartar and Predisposing Factors 

9 Periodontal Hastalık Etiyolojisi: Lokal ve Sistemik Faktörler Etiology of Periodontal Disease: Local and Systemic Factors 

10 Periodontal Hastalıkların Sınıflandırılması Classification of Periodontal Diseases 

11 Periodontal Ceplerin Patolojisi ve Sınıflandırılması Pathology and Classification of Periodontal Pockets 

12 Kemik Kaybı ve Kemik Yıkım Modelleri Bone Loss and Bone Resorption Models 

13 Gingivitisin Tanı ve Klinik Özellikleri Diagnosis and Clinical Features of Gingivitis 

14 Kronik ve Akut Gingivitis Chronic and Acute Gingivitis 

15 Periodontitis (İltihabın Yayılması, Aktivite ve Hastalık İlerlemesi) 
Periodontitis (Dissemination of Inflammation, Activity, and Disease 
Progression) 

16 Periodontitis (Histopatoloji ve Patogenez) Periodontitis (Histopatology and Pathogenesis) 

17 Yavaş İlerleyen Periodontitis: Klinik Özellikler ve Tanı Slowly Progressive Periodontitis: Clinical Features and Diagnosis 

18 Hızlı İlerleyenPeriodontitis: Klinik Özellikler ve Tanı Rapidly ProgressivePeriodontitis: Clinical Features and Diagnosis 

19 Dişeti Büyümeleri Gingival Growths 

20 Çocuklarda görülen periodontal hastalıklar Periodontal diseases in children 

21 Sistemik ve Periodontal Anamnez Systemic and Periodontal History 

22 Periodontal Hastalıkların Tanımı ve Klinik Özellikleri & Periodontal Muayene 
Definition and Clinical Characteristics of Periodontal Diseases & Periodontal 
Examination 

23 Periodontal Hastalıkların Radyolojik Tanısı ve İleri Diagnostik Tanılar Radiological Diagnosis of Periodontal Diseases and Advanced Diagnostics 

24 Periodontal Tedavi Planı Periodontal Treatment Plan 

25 Periodontal Aletler ve El Aletleri Giriş ve Kullanım Esasları 
Periodontal Instruments and Hand Instruments Introduction and Usage 
Principles 

26 Genel Tedavi Prensipleri & İlk Periodontal Tedavi, Aletlerle Uygulama 
General Treatment Principles & Initial Periodontal Treatment, Application 
with Instruments 

27 Scalling ve Root planning, Subgingival Küretaj Scalling and Root planning, Subgingival Curettage 

28 
Fırçalama Teknikleri, Diş Arası Temizleme Araçları ve Diğer Diş Temizleme 
Cihazları 

Brushing Techniques, Interdental Cleaning Tools and Other Teeth Cleaning 
Devices 

29 Kimyasal Ajanlar ve Plak Kontrolü (Motivasyon, Eğitim, Öğretim) Chemical Agents and Plaque Control (Motivation, Education, Education) 

30 Periodontal bakteriyel plak kontrolü Periodontal bacterial plaque control 

 
Dersin Kaynakları 
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  Lindhe, Jan. Clinical periodontology and implant dentistry Blackwell 
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  Lindhe, Jan. Clinical periodontology and implant dentistry Blackwell 
Munksgaard Oxford ;Ames, 2015 

    

    

 



Dersin Öğrenme Çıktıları 
Sıra Öğrenme Çıktısı Öğr. Çıktısı (İng.) 

1 Periodontolojinin tarihçesini ve amaçlarını bilir. To know the history and aims of periodontology. 

2 
Periodonsuyumun (sement-periodontal ligament- alveol kemiği-diş 
eti) fizyolojosini bilir. Sağlıklı ve hastalıklı durumlarını ayırt eder 

To know the physiology of the periodontium (cement- periodontal 
ligament - alveolar bone-gum). Distinguish between healthy and 
diseased states. 

3 
Periodontal hastalığa sebep olan bakteriyal plak, mikrobiyal etkenleri 
bilir. Hastalık mekanizmasında bu etkenlerin rollerini bilir. 

 To know bacterial plaque and microbial factors that cause periodontal 
disease. To know the roles of these factors in the disease mechanism. 

4 
Periodontal hastalığın etiyolojisinde diş taşı, predispozan faktörler, 
lokal vesistemik faktörleri ayırtedip etkilerini tanımlar 

Distinguish calculus, predisposing factors, local and systemic factors in 
the etiology of periodontal disease and define their effects. 

5 Periodontal hastalıkların tiplerini sınıflandırır Classify the types of periodontal diseases. 

6 
Periodontal hastalıkta ceplerin patolojisini, tiplerini, kemik kaybı ve 
kemik yıkım modellerini bilir. 

  To know the pathology, types, bone loss and bone destruction 
patterns  and pockets in periodontal disease. 

7 
Periodontitis ve gingivitisin tiplerini,  histopatolojisini, patogenezini, 
radyolojik ve klinik özelliklerini bilir ve ayırt edee 

 To know and distinguishes the types, histopathology, pathogenesis, 
radiological and clinical features of periodontitis and gingivitis. 

8 
Periodontal hastalığın tipine göre tedavi planı yaparak bu planda 
hangi periodontal aletlerinin kullanılacağını bilir. 

  To know which periodontal instruments will be used in this plan by 
making a treatment plan according to the type of periodontal disease 

9 
Periodontal hastalıkların tedavisinde diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi 
düzleştirmesi işlemlerinin prosedürlerini bilir. Hastaya plak kontrolü 
hakkında hastayı motive ederek oral hijyen eğitimi verir 

  To know the procedures of scalling and root planning in the 
treatment of periodontal diseases. It can give oral hygiene education 
to the patient by motivating the patient about plaque control. 

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
 
  



Haftalık Öğrenme Çıktıları 
 Konu Öğrenme Çıktısı 

1 Periodontolojinin Tarihçesi, Periodontolojinin Amaçları Periodontolojinin kronolojik geçmişini ve amacını bilir 

2 Dişetinin Fizyolojisine ve Yapısına Periodontal Yaklaşım Hastalıklı ve sağlıklı dişeti arasındaki ayrımını yapar. Diş etinin klinik özelliklerini, 
mikroskobik özelliklerini ve kolerasyonunu bilir. 

3 Periodontal Membran Fizyolojisine ve Yapısına Periodontal Yaklaşım sağlıklı periodontal mebranın özelliklerini bilir. Radyografik değişiklikleri farkeder 

4 Sementumun Fizyolojisine ve Yapısına Periodontal Yaklaşım Hastalıklı ve sağlıklı sementin fizyolojik özelliklerini bilir ve kavrar.  hastalıklı 
sementle arasındaki ayrımını yapar. 

5 Alveolar Kemiğin Fizyolojisine ve Yapısına Periodontal Yaklaşım Alveolar kemiğin fizyolojisini anlatır. Radyografik olarak alveolar kemiği 
değerlendirir. 

6 Periodontal bakteriyel plak bileşimi ve yapısı Bakteriyel plak oluşumunu, yapısını ve kompozisyonunu şematize edebilir. 

7 Periodontal Hastalıkların Mikrobiyolojik Özellikleri: Bakteriyel Patojenlerin Rolü 

Bakteri ve biyofilm oluşumu, bakteriyal biyofilmin özellikleri, periodontal 
hastalıklardaki mikrobiyolojik özellikler, periodontopatojenlerin virülans 
faktörlerini bilir. 
Gingivitis mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve bakteriyel patojenlerin rollerini 
açıklar 
Periodontitis mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve bakteriyel patojenlerin rolünü 
açıklar 
nekrotizan stomatitis mikrobiyolij özelliklerini bilir ve bakteriyel patojenlerin 
rolünü açıklar 
Nekrotizan ülseratif gingivitis mikrobiyolij özelliklerini bilir ve bakteriyel 
patojenlerin rolünü açıklar 
Nekrotizan ülseratif periodontitis mikrobiyolij özelliklerini bilir ve bakteriyel 
patojenlerin rolünü açıklar 
Periodontal apse mikrobiyolij özelliklerini bilir ve bakteriyel patojenlerin rolünü 
anlatır 
Gingival apse mikrobiyolij özelliklerini bilir ve bakteriyel patojenlerin rolünü 
açıklar 
Periimplantitis mikrobiyolij özelliklerini bilir ve  bakteriyel patojenlerin rollerini 
açıklar 
Periimplant mukozitis mikrobiyolij özelliklerini bilir ve bakteriyel patojenlerin 
rollerini açıklar 

8 Diştaşı ve Predispozan Faktörler Diştaşının oluşumunu, yapısını ve kompozisyonunu bilir. Diştaşı birikimine sebep 
olan predispozan faktörleri bilir. 

9 Periodontal Hastalık Etiyolojisi: Lokal ve Sistemik Faktörler 

Periodontal hastalıkların etiyolojisinde rol oynayan lokal predospozan faktörleri 
bilir.  
Periodontal hastalıkların etiyolojisinde modifiye edebilen sistemik faktörleri bilir.  
Ağız hijyeni yetersizliğinin tespitinde kullanılan  plak boyayıcı ajanlar, el aletleri ve 
periodontal indexleri açıklar.  
Ağız hijyen yetersizliğini mekanik periodontal tedavilerle düzeltilmesi için 
kullanılan alet, cihaz ve yöntemleri tanımlar. 
Periodontal hastalık etyolojisindeki faktörlerden diştaşının yapısını, oluşum 
mekanizmasını ve ağıziçinde tespit etme yöntemlerini tanımlar. 
Diştaşının mekanik periodontal tedavilerle uzaklaştırılması için kullanılan alet, 
cihaz ve yöntemleri tanımlar. 
Dişeti çekilmesinin sebeplerini, mekanizmasını, sıklığını, tiplerini tanımlar. 
Anormal frenulum bağlantısı ve ankiloglossi klinik görünümünü ve 
komplikasyonlarını tanımlar. 

10 Periodontal Hastalıkların Sınıflandırılması 

Periodontal hastalığın sınıflamasında yer alan gingivitisin klinik özelliklerini bilir 
teşhisini koyar. 
Periodontal hastalığın sınıflamasında yer alan periodontitisin klinik özelliklerini 
bilir teşhisini koyar. 
Periodontal hastalığın sınıflamasında yer alan nekrotizan stomatitisin klinik 
özelliklerini bilir teşhisini koyar. 
Periodontal hastalığın sınıflamasında yer alan gingivitisin klinik özelliklerini bilir 
teşhisini koyar. 
Periodontal hastalığın sınıflamasında yer alan nekrotizan ülseratif  periodontitisin 
klinik özelliklerini bilir teşhisini koyar. 
Periodontal hastalığın sınıflamasında yer alan periodontal apsenin  klinik 
özelliklerini bilir teşhisini koyar. 

11 Periodontal Ceplerin Patolojisi ve Sınıflandırılması 

Yalancı cebin klinik görünümünü ayırtedebilir ve etyolojisini sayabilir. 
Periodontal ceplerin sınıflandırılması ve klinik özelliklerini sıralayabilir. Cep 
patogenezi ve histopatolojisini açıklar. Periodontal cep gelişiminde yumuşak 
doku, kök yüzeyi ve alveoler kemik değişikliklerini ayırtedebilir. Periodontal cebin 
pulpaya etkisini anlatır. Periodontal hastalık aktivitesi ve bölgeye özgünlük 
kavramlarını anlatır. 
Periodontitiste periodontal ceplerin patolojisini açıklar ve sınıflandırır. 
Periodontal cebin drene olamaması nedeniyle periodontal apse gelişebileceğini 
açıklar. 

12 Kemik Kaybı ve Kemik Yıkım Modelleri 

Kemik kaybına bağlı olarak diş mobilitesini açıklar 
Kemik kaybı nedenli besin sıkışması nedenleri sıralar 
Kemik yıkım modellerini şematize edebilir 
Periodontal hastalıkta kemik yıkım modellerini açıklar 



Periimplantitis tablosunda görülen kemik yıkım modellerini tanımlar.  
Periodontitisteki kemik yıkım modellerini anlatır 

13 Gingivitisin Tanı ve Klinik Özellikleri 

Gingivitis tablosunda diş eti büyümesini ilişkilendirir. 
Besin sıkışmasıyla gingivitis oluşum tablosunun ilişkini açıklar. 
Gingivitis hastalığında diş eti hiperemisinin klinik görünümünü ayırteder. 
Periodontal sağlık kavramı ve klinik özelliklerini bilir. Dişeti enflamasyonu 
patogenezi ve histopatolojisini bilir. Gingivitis klinik özelliklerini ve hasta 
septomlarını bilir. Gingivitisin klinik periodontal indeksler ile teşhisini bilir. 
Diştaşının mekanik periodontal tedavilerle uzaklaştırılması için kullanılan alet, 
cihaz ve yöntemleri bilir ve uygular 
İşlem sonrası oral değişlikleri ayırteder ve hastanın plak kontrol düzeyini belirler. 
Ağız hijyeni yetersizliğinin tespitinde kullanılan  plak boyayıcı ajanlar, el aletleri ve 
periodontal indexleri açıklar.  
Ağız hijyen yetersizliğini mekanik periodontal tedavilerle düzeltilmesi için 
kullanılan alet, cihaz ve yöntemlerini uygular. 
Hastanın oral hijyen motivasyonunu kontrol eder 
Periodontal hastalık etyolojisindeki faktörlerden diştaşının yapısını, oluşum 
mekanizmasını ve ağıziçinde tespit etme yöntemlerini uygular 
Diştaşının mekanik periodontal tedavilerle uzaklaştırılması için kullanılan alet, 
cihaz ve yöntemleri bilir ve uygular 
Tedavi sonrası ağızdaki eklentilerin uzaklaştırıldığını kontrol eder. 
Gingivitise bağlı diş eti büyümelerini ayırteder. 

14 Kronik ve Akut Gingivitis 

Akut ve kronik gingivitisin klinik ve histopatolojik özelliklerini sıralar.  
Dişeti enflamasyonu, lokal ve sistemik faktörlere bağlı gelişen dişeti kanamasını 
bilir.  
Dişeti renk değişimine neden olan enflamasyon, ilaçlar ve sistemik faktörleri bilir.  
Dişeti konumu ve dişeti çekilmesini bilir.   
Gingivitis tablosuyla ilişkili diş eti ağrısını ilişkilendirir 
Hiperemi tablosuyla ilişkili diş eti ağrısını ilişkilendirir. 
Gingivitisin klinik tablosunu anlatır. 
Gingivitisin mekanik periodontal tedavisini yapar 
Tedavi görmüş hastanın takibini yapar ve oral değişiklikleri takip eder. 
Gingivitis tablosunda diş yüzey temizliğinin klinik ve fizyolojik olarak değişimini 
açıklayar 
Gingivitis tablosunda diş yüzey temizliğini yapar kullanılan aletleri ayırtedrr 
Diş yüzeyindeki eklentilerin uzaklaştırıldığını kontrol eder 

15 Periodontitis (İltihabın Yayılması, Aktivite ve Hastalık İlerlemesi) 

Periodontitisin genel karakteristik özelliklerini bilir.  
Hastalığın yayılımı, ilerlemesi, şiddeti ve prevelansını bilir.  
Hastalığın gelişimi ve ilerlemesinde etkili olan loka,immunolojik, sistemik, genetik, 
çevresel ve davranışsal risk faktörlerini bilir.  
Periodontitis bulgularından diş mobilitesini değerlendirir 
Periodontitis bulgularında periodontal cebi değerlendirir. Cep tiplerini 
açıklayabilir. 
Periodontitis tablosunda periodontal ataçman kaybını klinik olarak ölçüp 
değerlendirir 
Periodontitisteki kemik yıkım paternlerini sıralar 
Periodontitiste alveolar kemik kaybını, ataçman seviyesini,cep tiplerini ve 
mobiliteyi ilişkilendirir 
Periodontitiste kök yüzey düzleştirme işleminin uygulamasını, etkilerini ve 
intraoral dokulardaki değişiklikleri açıklar. 

16 Periodontitis (Histopatoloji ve Patogenez) Periodontitis patogenezi ve histopatolojisini anlatır. Mikrobiyolojik özelliklerini 
sıralar. 

17 Yavaş İlerleyen Periodontitis: Klinik Özellikler ve Tanı 

Periodontitis klinik özelliklerini, Hasta semptomlarını, Periodontitis klinik teşhisini 
söyler. 
Yavaş periodontitis bulgularında periodontal cebi değerlendirir. Cep tiplerini 
açıklayabilir. 
Yavaş periodontitis tablosunda periodontal ataçman kaybını klinik olarak ölçüp 
değerlendirir 
Yavaş ilerleyen periodontitiste diş mobilitesini açıklar 
Yavaş periodontitis ile diş eti hiperemisi arasındaki ilişkiyi anlatır 
Yavaş ilerleyen periodontitisin klinik özelliklerini, sıklığını açıklar 

18 Hızlı İlerleyenPeriodontitis: Klinik Özellikler ve Tanı 

Hızlı periodontitis bulgularında periodontal cebi değerlendirir. Cep tiplerini 
açıklayabilir. 
Hızlı periodontitis tablosunda periodontal ataçman kaybını klinik olarak ölçüp 
değerlendirir 
Hızlı ilerleyen periodontitiste diş mobilitesini açıklar 
Hızlı periodontitis ile diş eti hiperemisi arasındaki ilişkiyi anlatır 
Hızlı ilerleyen periodontitisin klinik özelliklerini, sıklığını açıklar 

19 Dişeti Büyümeleri 

Dişeti büyümesi sınıflamasını, İnflamatuar dişeti büyümelerinin klinik ve 
histopatolojik özelliklerini,  Gingival apse ve periodontal apse klinik ve 
histopatolojik özelliklerini ve ayırıcı özelliklerini, İlaca bağlı dişeti büyümesi 
etiyolojisi, klinik özelliklerini, Puberte-gebelik gibi sistemik durumlar ve lösemi, 
granulomatöz hastalıklar gibi sistemik hastalıklara bağlı dişeti büyümelerinin 
klinik ve histopatolojik özelliklerini anlatır ve gözöüne alır.  
idiopatik ve neoplastik (benign, malign) büyümeleri ayırteder. 
Diş eti büyümelerinin etiyolojisini bilir, tiplerini sayar, belirti ve bulgularını açıklar 
Dişeti büyümesine bağlı yalancı cep oluşumunun klinik görünümünü açıklar. 
Diş eti büyümelerinin etiyolojisini bilir, tiplerini sayar, belirti ve bulgularını açıklar 



Diş eti büyümelerinde görülen estetik problemleri ayırteder. 
Kalıtsal gingival fibromatozis tablosunu anlatır 

20 Çocuklarda görülen periodontal hastalıklar 

Primer dentisyonda periodonsiyum, Çocuklarda ve Erişkinlerde Periodontal 
Yapılar Arasındaki Farkları bilir.  
Çocukluk dönemi dişeti hastalıklarının klinik ve histopatolojik özelliklerini bilir.  
Plağa bağlı olmayan dişeti lezyonlarını bilir.  
Çocukluk dönemi periodontal hastalıkları bilir.  
Çocukluk dönemi hastalıklarının dişeti ve oral mukoza bulgularını bilir.  
Çocuklarda görülen gingivitisin klinik bulgularını sayabilir. 

21 Sistemik ve Periodontal Anamnez Periodontal muayenede hasta anamnezinin önemini bilir.  
Sistemik ve dental anamnezi alır.  

22 Periodontal Hastalıkların Tanımı ve Klinik Özellikleri & Periodontal Muayene 

Periodonsiyum muayenesini bilir.  
Mobilite, perküsyon ve travmatik okluzyon kavramlarını bilir.  
Plak indeks, gingival indeks, sondlamada kanama, cep derinliği ölçümü, klinik 
ataçman seviyesi tespitini bilir.  
Furkasyon problemlerinin tespiti, dişeti çekilmesinin değerlendirmesini bilir.  
Keratinize ve yapışık dişeti kavramlarını bilir.   
Periodontal hastalıkta alveolar kemik kaybını tanımlar, tiplerini bilir, klinik 
özellilklerini açıklar,periodontal muayene sırasında tespit eder 
Periodontal hastalıkta diş mobilitesini tanımlar, klinik özellilklerini 
açıklar,periodontal muayene sırasında tespit eder 
Periodontal hastalıkta periodontal ataçman kaybını tanımlar, klinik özellilklerini 
açıklar,periodontal muayene sırasında tespit eder 
Periodontal muayenede radyolojik olarak periodontal ligament aralığının 
genişlemesini tespit eder 
Periodontal muayenede radyolojik olarak lamina duranın kalınlaşmasını tespit 
eder 
Gingivitis tablosunun tanımını yapar 
Diş yüzey temizliğini uygular, oral hijyen eğitimi verir 
Hasta ev bakımının takibini yapar 
Periodontitis tablosunun klinik özelliklerini bilir, periodontal muayenesini 
yapabilir 
Nekrotizan ülseratif gingivitisin tablosunun klinik özelliklerini bilir, periodontal 
muayenesini yapabilir 
Nekrotizan ülseratif periodontitisin tablosunun klinik özelliklerini bilir, 
periodontal muayenesini yapabilir 
Nekrotizan stomatitisin tablosunun klinik özelliklerini bilir, periodontal 
muayenesini yapabilir 
Periodontal apsenin tablosunun klinik özelliklerini bilir, periodontal muayenesini 
yapabilir 
Gingival apsenin tablosunun klinik özelliklerini bilir, periodontal muayenesini 
yapabilir 
Gingival apse bölgesinin anestezisini sağlar 
Gingival apseyi insizyonla drene eder 
İşlem sonrası hastanın takibini yapar 

23 Periodontal Hastalıkların Radyolojik Tanısı ve İleri Diagnostik Tanılar 

Periodontal dokuların normal radyografik görünümlerini, Periodontal hastalıkların 
radyografik görünümlerini, Kemik defektleri ,furkasyon problemleri, periodontal 
apse ve okluzal travmaya ait radyografik değişiklikleri, Periodontal hastalıkların 
teşhisinde kullanılan ileri radyografi ve görüntüleme tekniklerini anlatır.  
Periodontal hastalıkların teşhinde kullanılan ileri diagnostik yöntemleri 
gösterebilir. 
Radyografide land markerları bilir ve değişiklikleri farkedebiilir ayrıca hastalıklarla 
ilişkilendirebilir 
Kalınlanmış lamina durayı radyografide tespit edebilir bu bulgudan çıkarım 
yapabilir 
Lamina dura kaybını radyografide teşhis edebilir. Lamina dura kaybının 
gözlemlendiği hastalıkları sıralayabilir. 
Normal periodontal ligament aralığı  ile genişlemiş periodontal ligament aralığını 
karşılaştırabilir. Durumun sebeplerini açıklayabilir. 
Radyografilerde alveolar kemik kaybı paternlerini ayırt edebilir ve açıklayabilir 

24 Periodontal Tedavi Planı 

Periodontal prognozu, prognoza etki eden genel, lokal ve sistemik faktörleri, 
Periodontal hastalık teşhisi ve prognoz arasındaki ilişkiyi, periodontal hastalıkların 
tedavi planlamasını,  ana hedeflerini,  Periodontal tedavi fazlarını açıklar. 
Periodontal tedavi ve tanı için gerekli materyalleri edinebilir 
Periodontal tanı ve tedavi planlamasında gerekli kayıtları tutar ve bu kayıtları 
yorumlar 
Tanı ve tadavi planını sorumlu hekime açıklar 

25 Periodontal Aletler ve El Aletleri Giriş ve Kullanım Esasları 

Periodontal hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan aletlerin sınıflanmasını 
yapar.  
El aletlerinin genel çalışma prensiplerini açıklar.  
Ultrasonik aletleri ve çalışma prensiplerini anlatır.   

26 Genel Tedavi Prensipleri & İlk Periodontal Tedavi, Aletlerle Uygulama Supra ve subgingival diş yüzey temizliğinde kullanılan el aletleri ile çalışma 
prensiplerini açıklar. 

27 Scalling ve Root planning, Subgingival Küretaj 

Faz I periodontal tedavinin amacını, Supragingival ve subgingival diş yüzeyi 
temizliği, kök yüzey düzleştirmesi prensiplerini,  Faz I periodontal tedavi işlemleri 
sonrası hasta değerlendirmesini, Faz I tedavi sonrası periodontal dokulardaki 
iyileşmeye ait histopatolojik ve klinik özellikleri açıklar ve şematize eder.  
Diş yüzey temizliği için gerekli el aletlerini sayabilir, endikasyonlarını söyler. 
Diş yüzey temizliğini doğru bir şekilde uygular 



Yaptığı işlemi kontrol eder 
Kök yüzey düzleştirme endikasyonlarını sayar, tedavinin sonuçlarını açıklar. 
Diş taşının periodonsiyuma olan etkisini açıklar ve scaling ve root planningle 
ilişkisini bilir. 
Giingivitis tablosunu ayırtedebilir. Scalling tedavisinin endikasyonlarını açıklar 
Periodontal apsenin klinik tablosunu ve ayrıt edici özelliklerini açıklar. 
Scallin ve root plannin tedavisiyle periodontitis hastalarındaki olabilecek 
radyografik ve klinik tabloyu anlatır. 
Dişeti büyümesi rahatsızlığında scalling ve root planning işlemininn bir tedavi 
seçeneği olduğunu gözönüne alır 

28 Fırçalama Teknikleri, Diş Arası Temizleme Araçları ve Diğer Diş Temizleme Cihazları 

Fırça, diş ipi, ara yüz fırçası, diş macunu, dil temizleyicileri ve irrigasyon 
cihazlarının özelliklerini sayar.  
Diş fırçalama tekniklerini gösterir.  
Diş fırçalama süresi, sıklığını anlatır 

29 Kimyasal Ajanlar ve Plak Kontrolü (Motivasyon, Eğitim, Öğretim) 

Kimyasal ajanların içeriklerini,  etki mekanizmalarını ve kullanım amaçlarını söyler. 
Bakteriyal plak kontrolündeki rolünü açıklar. 
Kimyasal ajanları bakteriyel plak kontrolünde uygulama yapar 
Kimyasal ajan etkisini ve intraoral değişimi takip eder 

30 Periodontal bakteriyel plak kontrolü 
Mekanik ve kimyasal plak uzaklaştırma yöntemlerinin endikasyonlarını söyler. 
Hastaya uygun olan mekanik ve/veya kimyasal tedaviyi uygular 
Tedavi sonrası hasta kontrolünüsağlar 

 
 
  



ÖÇ 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı 

1.Temel tıp 
bilimleri ve diş 
hekimliği teorik 

bilgilerine sahiptir 
ve klinik 

uygulamalara 
entegre edebilme 

yetkinliğine 
sahiptir 

2.Diş hekimliğinde 
kullanılan 

geleneksel ve 
modern tüm 

materyal, 
ekipman, cihaz ve 
aletler hakkında 

bilgi ve donanıma 
sahiptir ve etkin 

bir şekilde 
kullanabilir 

3.Hastaların tıbbi 
durumlarının 

semptomlarının, 
laboratuvar 

sonuçlarının ve 
ilaç 

etkileşimlerinin 
değerlendirmesini 

yapar, çeşitli 
sistemik 

hastalıklar ve 
bunlarla ilişkili 

ağız ve diş 
hastalıklarının 
tedavi yollarını 
bilir ve bu tip 
durumlarda 

alınması gereken 
önlemleri uygular. 

4.Ağız, çene, diş 
ve tüm oral 

dokuların, hücre, 
doku, organ ve 
sistem bazında 

yapı ve 
fonksiyonlarını 

tanımlar. 

5.Ağız, çene, diş 
ve tüm oral 

dokuların yapı ve 
fonksiyon 

değişikliklerini, 
hastalık ve 

semptomlarını 
değerlendirir, 
disiplin içi ve 

disiplinler arası 
teşhis ve tedavi 
planlamalarında 
yer alır ve kendi 
bilgi ve sınırlarını 
bilerek tedaviler 

yapar, 
gerektiğinde 

alanında uzman 
hekimlerden 

görüş ve yardım 
alır. 

6.Çocuk ve 
yetişkinlerde 
koruyucu diş 

hekimliği 
uygulamaları 

konusunda bilgi 
ve donanıma 
sahiptir, bu 

uygulamaları 
klinikte yapar ve 

gerekli 
durumlarda yerel, 

ulusal proje ve 
etkinliklerde yer 
alarak koruyucu 

diş hekimliği 
ilkelerini yerine 

getirir 

7.Tıp etiği 
kurallarını bilir, 

hastalarla, hasta 
yakınlarıyla, 
meslektaş ve 
diğer sağlık 

çalışanlarıyla 
toplumsal, sosyal, 

bilimsel ve etik 
değerler 

çerçevesinde 
iletişim kurar, 
teşhis, tedavi 
planlaması ve 

tedavilerini etik 
ve hukuki 

sorumlulukları 
göz önünde 

bulundurarak 
yürütür. 

8.Tüm sağlık 
çalışanları ile 
uyumlu ekip 

çalışması yürütür, 
mesleki fikir ve 
deneyimlerini 
sözlü ve yazılı 
olarak açık bir 

şekilde dile 
getirir, bireysel 

mesleki 
çalışmalarında 
sorumluluk ve 
inisiyatif alır. 

9.Çalıştığı 
ortamda tüm 
çalışanların 

sağlığı, güvenliği, 
hasta güvenliği ve 
riskleri konusunda 
bilgi ve donanıma 

sahiptir, gerekli 
önlemleri alır. 

10.Yaşam boyu 
öğrenme ilkesi 

çerçevesinde, diş 
hekimliği 

bilgilerini takip 
eder, mesleki ve 

akademik 
alanlarda 

öğrendiği güncel 
bilgileri kullanır. 

11.Halk sağlığı ve 
sosyal tıp ilkeleri 
konusunda, adli 

durumlarda 
sorumlulukları ve 

yapması 
gerekenler 

konusunda gerekli 
birikime sahiptir 

ve gerekli 
durumlarda 

uygulamalarda 
görev alabilir. 

12.Sağlık Turizmi 
konusunda 

gerekli ve yeterli 
bilgiye sahiptir, 

gerekli 
durumlarda 

uygulamalarda 
görev alabilir. 

1             3        
2 5   4 5 5            
3 5       5            
4 5 4   4 5 3          
5 5   3   5            
6 5 4 4 4 4 3          
7 5 4 5 5 5            
8 5 4 4   4 3 4 4 5    
9 5 4 4   4 3 4 4 5    

10             
 Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

  



ÖÇ 

Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
A. Bilimsellik B. Profesyonellik Ve Etik C. İletişim 

1. Hasta tanı 
ve tedavi 

planı 
sürecinde 
problem 
çözme ve 
eleştirel 

düşünme 
becerisini 
kullanarak 
klinik karar 

verir. 

2. Uluslararası 
düzeyde 

akademik 
kaynakları 

izler ve 
araştırma 

sonuçlarını 
değerlendirir. 

3. Yüksek 
düzeyde 

güncel klinik 
hizmeti vermek 

için varsa 
kanıta dayalı 
diş hekimliği 

uygulamalarını 
meslek 

pratiğinde 
kullanır. 

1. Yaşam 
boyu 

öğrenme 
kavramını 

benimseyere
k; sürekli 

profesyonel 
gelişimini 

sağlayacak 
planlamayı 

yapar, 
uygular ve 

mesleki 
açıdan 
sürekli 
gelişim 
sağlar. 

2. Klinik 
problemlerin 
çözümünde 

evrensel 
mesleki etik 

kurallara uyar. 

3. Birden fazla 
hasta 

başvurusunda
, acil ve 

öncelikli tıbbi 
durumu göz 

önünde 
bulundurur. 

4. Hizmet 
sunumunda 
ulusal hukuk 
kurallarına 

uyar. 

5. Hastaya ait 
bilgilerin ve 

kayıtların 
gizliliğini 
sağlar. 

6. 
Aydınlatılmış 

onam alır. 

1. İletişim 
becerilerini 
kullanarak 
kişiler arası 

uyumu 
sağlar. 

2. 
Meslektaşları 

ve ekip üyeleri 
ile etkili 

iletişim kurar. 

3. Hasta ve 
hasta yakınları 

ile etkili 
iletişim kurar. 

4. Hastaları 
yaş ve gelişim 
düzeylerine 

uygun olarak 
değerlendirir 

ve iletişim 
kurar. 

5. Hastaya 
biyopsikososy

al yaklaşım 
gösterir ve 

hasta odaklı 
davranır. 

1   4            

2 5 1 4 4 5          

3 5 1 5 4           

4 5 2 5 4 3          

5 5 4 3   2         

6 3  3 3 3          

7 5 5 5 4 4          

8 5 4 5  5 4 5        

9 5 4 4  5 4   5 5 5 5 5 4 
10               

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

  



ÖÇ 

 Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
D. Sağlığın Öncelenmesi E. Kurumsal Yönetim Ve Liderlik F. Bilişim 

1. Bireysel 
diş 

hekimliği 
uygulamala

rında, 
düzeltici 
tedaviyi 

değil, 
sağlığın 

korunması
nı ve 

geliştirilme
sini 

önceler. 

2. 
Toplumsal 
düzeyde, 

ağız ve diş 
sağlığının 

korunması 
ve 

geliştirilme
sinde 

sorumluluk 
alır. 

3. Kendi 
hazırladığı 
toplumsal 
koruyucu 

programlar
da, 

hastaların 
risk 

gruplarına 
göre 

planlaması
nı ve 

uygulaması
nı yapar. 

4. Ulusal 
ağız ve diş 

sağlığı 
sistemi ve 

sağlık 
politikaları 

ile ilgili 
önerilerde 
bulunur. 

5. Sağlığın 
geliştirilme

si 
uygulamala

rını 
destekler. 

6. Hayatın 
farklı 

evrelerinde 
sağlıklılık 

durumunu 
destekler 
(gebelik, 
doğum, 

lohusalık, 
yenidoğan, 
çocukluk, 
ergenlik, 

yetişkinlik, 
menopoz 
andropoz, 

yaşlılık) 

1. Tedavi 
hizmeti 

sunumun
da hasta 
güvenliği

ni ve 
klinik risk 
yönetimi

ni 
sistematiz

e eder. 

2. Sağlık 
hizmeti 

kapsamınd
a ekip 
kurar, 
ekibin 

uyumlu 
çalışmasını 
sağlar ve 

ekibe 
liderlik 
eder. 

3. Birlikte 
çalıştığı 
ekibe, 

hastalarına 
ve 

meslektaşl
arına saygı 

gösterir, 
empati 
kurar. 

4. Hasta 
kayıtlarının 

eksiksiz 
tutulmasını

, 
korunması

nı ve 
gizliliğini 
sağlar. 

5. Ağız ve 
diş sağlığı 

hizmetlerin
in yönetimi 

ile ilgili 
güncel 

gelişmeleri 
izler, 

değerlendi
rir ve 

uygular. 

6. Mali ve 
insan 

kaynakların
ı etkin ve 
verimli 
şekilde 
yönetir. 

7. Kalite 
geliştirme 

süreçlerine 
uyar ve 
uygular. 

8. Kurum 
yönetimind
e afet planı 

yapar. 

9. Kendisi 
ve diğer 

çalışanlar 
için 

ergonomi
k ve 

güvenli 
çalışma 

ortamları 
sağlar. 

1. 
Yönetimsel 

ve klinik 
süreçlerde 

bilişim 
teknolojileri
ni kullanır. 

2. Hasta 
kayıtlarının 

alınması, 
saklanması 

ve 
kullanılmas
ında bilişim 
teknolojiler
ini kullanır. 

3. 
Elektronik 
kayıtların 

güvenliğini 
ve erişim 

kontrolünü 
sağlar. 

4. Diş 
hekimliği 

bilişim 
teknolojiler

i 
kapsamınd
aki güncel 
gelişmeleri 

izler, 
değerlendi

rir ve 
uygular. 

1 4 5  4 4 5     3         

2          2          

3 3                   

4   2                 

5   3        4      3   
6   2                 
7 3 4                  
8      5          4 4   
9 4 4 4 3 5 5    3      4    

10                    
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

  



ÖÇ 

Dersin ÇEP Sosyal Yeterliliklere Katkısı 
G. Tanı Ve Tedavi Süreçleri 

1. Çalışma 
sınırlarını 

doğru 
olarak 
saptar, 

gerektiğind
e 

konsültasyo
n ister ve 
hastasını 
uzmana 

yönlendirir. 

2. Tanı ve 
tedavi 

planlaması 
için 

hastanın 
detaylı 

öyküsünü 
alır, klinik ve 
radyografik 
muayenesin

i yapar, 
gerektiğind
e yardımcı 

tanı 
yöntemlerin

i kullanır, 
bulguları 

değerlendiri
r ve süreci 

yönetir. 

3. Tedavi 
planlamasınd

a hastanın 
genel sağlık 
durumunu 
göz önünde 
bulundurur. 

4. Hastanın 
ağız ve diş 
sağlığı risk 
grubunu 

(diş 
çürükleri, 

periodonta
l hastalık 

vb) da 
dikkate 
alarak, 

hasta için 
alternatif 

tedavi 
planları 

hazırlar ve 
sunar. 

5. Alternatif 
tedavi 

planlarının 
avantaj ve 

dezavantajl
arı hakkında 
hastaya bilgi 

vererek, 
hasta ile 
birlikte 

klinik karar 
verir. 

6. Farklı yaş 
grupları ve 

özel 
gereksinimi 

olan hastalar 
dahil tüm 
gruplarda 
ağız ve diş 
bakımını 
planlar. 

7. Görev 
tanımında 
yer alan 
mesleki 

uygulamal
arı uygun 
şekilde ve 
zamanında 

kullanır. 

8. Tüm 
klinik 

işlemler için 
evrensel 

enfeksiyon 
kontrol 

talimatlarını 
uygular. 

9. Hastanın 
ağrısı ve diş 

hekimi 
kaygısı için 
önlem alır, 

tanı koyar ve 
başa çıkar. 

10. Diş 
hekimliği 
alanında, 
erken tanı 
ve tedavi 

yöntemleri
ni kullanır 

ve 
hastalıkları

n 
ilerlemesini 

önler. 

11. 
Uygulamış 

olduğu 
tedavi 

hizmetinin 
sonuçlarını 

değerlendiri
r. 

12. Tedavi 
planlamasın
da hastanın 

acil ve 
öncelikli 

durumlarını 
göz önünde 
bulundurur. 

13. Hasta 
olarak 

başvuran 
kişinin 

suistimal 
ve/veya 
ihmale 
uğrama 

durumunu 
fark eder ve 

süreci 
yönetir. 

14. Madde 
bağımlılığını 
fark eder ve 

süreci 
yönetir. 

15. 
Öncelikli ve 
riskli/incine

bilir 
gruplara 

yönelik diş 
sağlığı 

hizmetlerin
i sağlar 

16. Hasta 
takip 

gereksinimin
i belirler, 

süreci 
planlar ve 

gerçekleştirir
. 

1 5   5 5 5           

2          4    4   

3          4    4   

4 5 4  5 4            4 

5 4 5 5  4     3  3     

6    2 3 3           

7    3      4  3     

8 4 5  4 4 4 4  4 4  4    4 

9 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4      4 

10                 
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek 

 


