
  

 

 

 

Sınıf III Malokluzyonda Tedavi Seçenekleri 

Yetişkin ve Büyümekte Olan Bireylerde 

PROF. DR. NAZAN KÜÇÜKKELEŞ 

 TARİH : 7 Ekim 2017 Cumartesi   
 SAAT : 09:00 - 17:00 
 YER : Divan Hotel – Gaziantep  
 
 

“Değerli katılımcı bu kursta Sınıf III tedavisinde kullanılan ve aşağıda 

başlıkları verilen tedavi yaklaşımlarına ilişkin güncel bilimsel verilere 

dayanan bilgiler verilecek, tedavi uygulamalarına ilişkin vaka raporları 

sunulacak ve bu vakalar üzerinde endikasyon ve uygulamaya ilişkin 

ayrıntılardan söz edilecektir. Bu bilgilerin kaynağı, güncel bilimsel 

verilere dayanarak hep yenilemeye çalıştığım akademik ve klinik 

tecrübelerimdir.» 

Prof. Dr. Nazan Küçükkeleş 
 



 

 

  Prof. Dr. Nazan KÜÇÜKKELEŞ 
 

 

  Doktorasını 1989 yılında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği  
  Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda yapan Dr. Küçükkeleş   
  akademik kariyerine aynı fakültede devam etti ve  2002 yılında  
  Profesör oldu. Çalışmacı aynı yıl dekan yardımcısı olarak atanarak bir 
dönem bu görevi yürüttü. 2006-2011 yılları arasında Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı görevini, 
2004-2008 yılları arasında Türk Ortodonti Dergisi Editörlüğünü, 2010-2012 yılları arasında Türk 
Ortodonti Derneği Başkanlığı’nı yürüttü. Yerli ve yabancı dergilerde pek çok yayını olan ve 
uluslararası dergilerde editörlük yapan çalışmacı 2003 yılından başlayarak her yıl çeşitli ülkelerde 
kurslar vermektedir. Angle Society of Europe ‘ın aktif bir üyesi olan Küçükkeleş, 10 yılı aşkın bir 
süredir Sınıf III malokluzyonun tedavisine ilişkin klinik çalışmalar yapmakta ve çeşitli tedavi 
yöntemlerine ilişkin uluslararası düzeyde kurslar vermektedir.  

 

PROGRAM : 

 

• Sınıf III Maloklüzyonun özellikleri 

• Sınıf III bireyler nasıl büyür ? 

• Hangi vakalar tedavi edilebilir ? 

• Teşhis ve tedavi planlamasında kritik noktalar 

• Sınır vakalarda  sabit tedavi 

• Maksiller gerilikte sadece yüz maskesi uygulamaları 

• Maksiller genişletme ve Yüz Maskesi 

• Maksiller Distraksiyon /Ağız dışı ve Ağız içi uygulama 

• Cerrahi destekli yüz maskesi tedavisi 

• Maksiller ilerletmenin kısa ve uzun dönem sonuçları 

• Alt RAMEC protokolü +Yüz maskesi tedavisi 

• Sınıf III tedavisinde stabilite 

• Ortognatik Cerrahi gereğinin tespiti  

• Cerrahi vakalarda dikkat edilecek hususlar 

 

Pek çok vaka sunumu içeren bu kurs hem klinisyen hem de akademisyenlere yararlı olabilecek 
zengin bir içeriğe sahiptir. 

 

 

KURS ÜCRETİ : Asistanlar için 400 TL (KDV dahil) 

   Doktorlar için 600 TL (KDV dahil) 

 

KAYIT İÇİN : Lütfen info@medikodental.com adresine mail gönderiniz veya satış temsilciniz ile 
    iletişime geçiniz. 

 

İstanbul/Merkez : (0212) 219 97 55 

İstanbul/Çapa  : (0212) 586 30 51 

Ankara   : (0312) 435 35 22 
İzmir   : (0232) 421 07 09 

 


