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Sunu  

Ölçme ve de erlendirme e itim-ö retim sürecinin önemli bir parças  ve 
e itimde nitelik aray lar n n temel ögesidir. Ölçme ve de erlendirmenin 
temel amac  e itim kalitesinin ölçülmesi ve iyile tirilmesidir. Ölçülemeyen 
hiçbir ey de i tirilemez ve geli tirilemez. Dolay s yla bir e itim sisteminin 
ba ar s , sistemin felsefesine uygun de erlendirme yöntemlerinin 
kullan lmas yla gerçekle tirilebilir. Bu ba lamda e itim programlar  
haz rlan rken, ça da  ve bilimsel alandaki geli meleri temel almas  
zorunlulu unun yan  s ra, bu sürecin girdilerinin, sürecinin kendisinin ve 
sonundaki ç kt lar n nas l ölçülüp hangi ölçütlere göre de erlendirilece i de 
çok önemlidir. Ancak bu durum tüm yüksekö retim programlar nda oldu u 
gibi, Di  Hekimli i Fakültelerinin programlar nda da kolay ele 
al namamaktad r. Çünkü Di  Hekimli inde, hem teorik hem de uygulamal  
alanlar ayr  ayr  bilgi, beceri ve yetkinlik boyutlar yla birlikte ölçülmesi ve 
de erlendirilmesi gerekmektedir.  

Di  Hekimli i Fakültelerinde; ulusal çekirdek e itim programlar n n 
istenilen ba ar ya ula p ula mad n  belirlemek, di  hekimli i fakültesi 
ö rencilerinin geli imlerini izlemek ve onlar n geli imlerine yönelik 
geribildirimlerde bulunmak, e itimde ölçme ve de erlendirme hizmetlerini 
önemli ve zorunlu bir ihtiyaç olarak kar m za ç kmaktad r. Bu eser, bu 
çabalara destek olacakt r. 

Bu eserin haz rlanmas nda 15 akademisyenin dört y l gibi bir süreyi 
kapsayan emek yo un çabas  yer almaktad r. Bu çal man n yürütücülü ünü 
üstlenen Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi ö retim üyesi Say n 
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu’ya ve bu eserin haz rlanmas nda eme i geçen tüm 
ö retim üyelerine en içten te ekkürlerimi sunar m. 

Haz rlad klar  bu eser, Fakültemizde kullan lan ölçme ve de erlendirme 
anlay ndaki kaliteyi daha da yükseltecektir. Eserin yaln z Ankara 
Üniversitesi Di  Hekimli i Fakültesi ö retim üyesi ve ö rencileri için de il, 
tüm Di  Hekimli i Fakülteleri için de örnek olaca na inan yorum. Eserin 
akademisyenlere ve ö rencilere yararl  olmas n  diliyorum. 

Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi Dekan  

Prof. Dr. Gürkan GÜR 
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VII 

Önsöz 

Di  hekimli i dünyan n tüm toplumlar nda oldu u gibi, Türk 
toplumunda da genel sa l k hizmetlerinin önemli ve ayr lmaz bir parças d r. 
Di  hekimli i alan ndaki geli meler koruyucu a z sa l nda standartlar n 
giderek artmas na neden olmaktad r. Bu sayede, istenen düzeyde olmasa da 
Türk toplumunun bilgi ve bilinç düzeyinde de bir ileriye gidi  ve bir geli me 
gözlenmektedir. Bir yandan di  hekimli i alan ndaki geli meler di er yandan 
toplumdan gelen talep di  hekimli i mesle inin önemini artt rmaktad r. 

Türkiye 2000’li y llardan itibaren Bologna süreci kapsam nda 
yüksekö retim programlar n  yap land rma çabas  içine girmi tir. Bu 
kapsamda e itim-ö retim sürecinde ele al nacak bilgi, beceri ve yetkinlik 
düzeylerindeki kazan mlar (ö renme ç kt lar ) belirlenmi tir. Bu durum hem 
kazan mlar n s n f içi ö renmelerde nas l ele al naca n  hem de bu 
kazan mlar n nas l ölçülüp de erlendirilece i anlay n  daha fazla gündeme 
getirmi tir. Ancak Türkiye yüksekö retim programlar n n geli tirilmesi 
kapsam nda ne yaz k ki istenen yolu alamam t r. Özellikle ölçme ve 
de erlendirme anlay  ciddi biçimde ihmal edilmi tir. 

Di  hekimli i e itimi yap s  gere i hem klinik öncesi (teorik) hem de 
klinik (uygulamal ) e itim süreçlerini içermektedir. Bu iki e itim boyutu 
birbirini destekleyen ancak birbirinden farkl  bir ölçme ve de erlendirme 
anlay n  içermektedir. Belirtilen noktalarda yap lacak ölçme ve 
de erlendirme çal malar  di  hekimli i anlay n n daha ileri gitmesine 
katk da bulunacakt r. Bu kitap burada dile getirilen anlay lar  benimsemi  
bir grup akademisyenin bir araya gelmesiyle haz rlanm t r. Kitap, ölçme ve 
de erlendirme bilim alan n n akademisyenleri ile di  hekimli i bilim alan n n 
akademisyenlerinin ortak çabas  ile ortaya ç km  disiplinler aras  çal man n 
bir ürünüdür. 

Bu kitap di  hekimli i ö retim sürecinin klinik boyutuyla ilgilidir. Her bir 
bilim alan n n temel becerileri belirlenmi , her bir becerinin içerdi i 
göstergeler tek tek a amal  olarak saptanm t r. Beceriler ve göstergeler 
üzerinde ayr nt l  tart malar yap larak son biçimleri verilmi tir. Bask  
sürecine geçmeden önce uzman görü leri de al nm t r. Klinik becerilerin 
gözlenmesine katk  sa layacak gözlem formlar  özgün bir yap  içinde 
sunulmu , giri  bölümünde ayr nt lar  tan t lm t r. Buna ra men kitab n 
ilerleyen bask lar nda baz  düzenlemelerin yap lmas  kaç n lmazd r. 

Bu kitab n uzun soluklu bir çabayla haz rland n  söylemek gerekir. 
Ankara Üniversitesi Di  Hekimli i Fakültesi’nin her bir anabilim dal ndan 
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istekli kat l m göstermi  ö retim üyelerinin gösterdikleri çaba ne kadar 
alk lansa azd r. Her hafta düzenli olarak ortalama üç saatlik çal maya etkin 
olarak kat ld lar, çal man n ba ar s  için ald klar  görevleri yerine getirdiler. 
Bu sayede di  hekimli i e itiminde kullan lacak Türkiye’de ilk ve örnek bir 
çal man n ortaya ç kmas na katk da bulundular. Her bir ö retim üyesine 
sonsuz te ekkürler. 

Di  hekimli i e itimindeki ölçme ve de erlendirme anlay n  geli tirme 
çal malar  s ras nda, Ankara Üniversitesi Di  Hekimli i Fakültesi 
Dekanl n n katk s  çal malar m za güç katt . Onlar yapt m z çal malar n 
yararl  olaca na ve alana katk  getirece ine inand lar ve her zaman yap lan 
çal malar n destekçisi oldular. Bu nedenle önceki dekan m z Prof. Dr. 
Adnan Öztürk’e, imdiki Dekan m z Prof. Dr. Gürkan Gür’e ve Dekan 
Yard mc m z Prof. Dr. M. Ali K l çarslan’a özel te ekkür ederiz. 

Kitab n ölçme ve de erlendirme anlay  ba ta olmak üzere tüm 
sorumlulu u proje yürütücüsü olarak bana aittir. Gelebilecek tüm 
ele tirilerden ö renece imiz yeni eyler oldu unu biliyoruz. Kitab n bundan 
sonra yap lacak çal malara da örnek olaca n  dü ünüyoruz. Özellikle 
yeti en genç akademisyenler içinde di  hekimli i e itimini daha yükseklere 
ç karma dü üncesinde olanlar oldu unu biliyoruz. Bu kitap onlara el versin. 

Francis Bacon “Kitaplar, uygarl a yol gösteren klard r.” demi . Biz de 
bu kitap “Di  hekimli i e itimine k olsun.” diyoruz. 

 

Proje Grubu Ad na 
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu 
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D  HEK ML NDE KL N K BECER LER N ÖLÇÜLMES  

Giri  

Okul e itiminde gerçekle tirilen etkinliklerin büyük ço unlu u önceden 
planlanm  ve tasarlanm  etkinliklerdir. Rastlant sal davran lar ya da 
planlama eksikliklerinden, yanl l klardan do an aksakl klar ö retim 
sürecinin ba ar s zl na yol açacakt r. Bir ö retim süreci genellikle birbirinin 
önko ulu olan ö renmelerden olu ur, bu anlamda okul ö renmeleri üst üste 
kuruludur; a amal d r. Bir ünitede, derste, dönemde ya da y lda 
gerçekle tirilecek olan ö renmeler, bir sonraki ünitede, derste, dönemde ya 
da y lda gerçekle tirilecek ö renmelerin temelini olu turur. lkö retim, 
ortaö retim ya da yüksekö retim olsun tüm okul e itiminin temel amac , bir 
aksakl k ya anmadan ö rencilerin beklenen temel bilgi ve becerileri 
kazanmalar n  sa layacak ö renme ortam n  sa lamakt r. 

Ö retim süreci kuramsal bilgilerin gerçek ya am durumlar yla 
desteklendi i uygulama içeren süreçlerden olu ur. Bu durum di  hekimli i 
alan nda “klinik öncesi -kuramsal, teorik-“ ve “klinik sonras  -uygulama-“ 
olmak üzere birbirine ba l  boyutlardan olu ur. nsan sa l n n vaz geçilmez 
parças  olan di  hekimli i bilim alan nda klinik süreç, e itimin 
vazgeçilmezidir. Klinik e itimin hem klinik öncesi kazan lan temel bilgi ve 
becerilerin kal c l n  sa lamak hem de klinik uygulamalardan beklenen 
sonuçlar  elde etmek için klinik ö renme ortam n n ö renci yarar na 
düzenlenmesi gerekir. 

Ö retim sürecinde istenen ö renme ç kt lar na ula l p, ula lamad n  
belirlemenin en etkili yolu, sürecin uygun ölçme araçlar yla izlenmesi ve 
elde edilen bulgulara dayal  olarak etkin kararlar al nmas d r. Kararlar n 
isabetlili i, kullan lacak ölçme araçlar n n yetkinli iyle yani güvenirlik ve 
geçerlik özellikleriyle son derece ilgilidir. Kullan lacak ölçme araçlar n n 
bireylerin ö renmeleri hakk nda do ru kararlar vermesi ve amaca hizmet 
eden sonuçlar ortaya koymas  önemlidir. stenen ö renme ç kt lar na ne 
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ölçüde ula labildi inin belirlenebilmesi güvenilir ve geçerli bir ölçme ve 
de erlendirme i lemenin gerçekle mesini gerektirir.   

A a da dört önemli temel kavram verilmi tir. 

Ölçme ve De erlendirme 

Bir e itim sisteminin ba ar s  hakk nda geribildirim veren en önemli 
özellik ö rencilerin kazand klar  davran lar ya da bilgi ve becerilerdir. 
Ö retim sürecinin çe itli a amalar nda yap lacak gözlemler (ölçme ve 
de erlendirme etkinlikleri) sayesinde ö renci davran lar n n beklenen 
düzeye ula p ula mad , yetersizliklerin hangi noktalarda bulundu u, hatta 
istenmeyen davran lar n olup olmad , davran lar n yeni durumlarda 
kullan l p kullan lamad  belirlenebilir. Bu nedenle ö retim sürecinin en 
önemli parçalar ndan birisi “ölçme ve de erlendirme”dir. Ölçme, bir 
niteli in gözlenip gözlem sonucunun say  ya da sembollerle gösterilmesidir 
(Turgut ve Baykul, 2014). De erlendirme ise, elde edilen ölçme 
sonuçlar ndan bir anlam ç karmak için söz konusu ölçümlerin bir ölçüt ile 
kar la t r lmas  ve bu yolla bir de er yarg s na ula lmas d r (Tekin, 2014). 
De erlendirme bu haliyle ngilizcedeki evaulation kar l  olarak 
kullan lmaktad r. Bunun yan nda de erlendirme, ölçme sonuçlar n  
bireylerin performanslar  hakk nda bilgi edinmek, bir de er yarg s na 
ula maktan çok onlar n ö renmeleri hakk ndaki durumu belirlemek 
(assessment) anlam nda da kullan lmaktad r (Linn ve Gronlund, 1995). 

Cronbach (1984), de erlendirmenin e itimdeki rolünü öyle ifade 
etmektedir. De erlendirme; 

•  ö renciye davran  nas l de i tirece i ve nas l geli tirece i hakk nda 
bilgi verir, 

•  yeterince ba ar l  olan ö renciyi güdüler, 
•  ö renci hakk nda verilecek kararlara dayanak olur, 
•  ö retmene ö retimin ne derece etkili oldu unu görmesine yard mc  

olur, 
•  ilgililere bilgi (geribildirim) verir. 

Güvenirlik ve Geçerlik 

Bir ölçme arac n n güvenirli ini, o ölçme arac ndan elde edilen 
puanlar n (ölçme sonuçlar n n) hatalardan ar n kl k derecesi belirler (Turgut, 
1984). Bir ölçme arac ndan elde edilen puanlara ne kadar az hata kar rsa, 
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araç o derece güvenilirdir. Ölçme arac ndan elde edilen sonuçlar, bireyler 
aras nda var olan ö renme farkl l klar n  gösterdi i ölçüde ya da bireylerin 
var olan gerçek ö renme güçlerini ortaya koydu u ölçüde güvenilirdir. 

Bir ölçme arac n n geçerli ini ise, o ölçme arac n n amac n  
gerçekle tirme düzeyi, belli bir i e yarama derecesi olu turur. Bir ölçme 
arac  amac n  ne derece gerçekle tiriyorsa o kadar geçerlidir. Örne in, bir 
e itim süreci sonunda s nav yapman n amac , o süreçte kazand r lmaya 
çal lan davran lar n, kazan l p kazan lmad n  ortaya koymakt r. Ölçme 
arac , yaln zca ilgili e itim sürecinde kazand r lan davran lar  (kazan mlar) 
ölçüyor, ba kalar n  ölçmüyorsa s nav amac n  gerçekle tiriyor demektir. 
K saca geçerlik, bir ölçme arac n n ölçmeyi amaçlad  özelli i ba ka 
özelliklere kar t rmadan, do ru olarak ölçebilme derecesidir (Tekin, 2014). 

nsan n Ölçülebilir Özellikleri 

Bilimsel çal malar insan n geli tirilebilir, de i tirilebilir ve ölçülebilir üç 
temel özelli i oldu unu ortaya koymaktad r. Bunlar; bili sel (zihinsel), 
duyu sal ve devimsel (psikomotor) davran lard r. Bu üç davran  grubunun 
ölçülmesinde ve de erlendirilmesinde izlenen süreçler birbirinden farkl l k 
göstermektedir (örne in bili sel davran lar n ölçülmesi ve de erlendirilmesi 
için bak n z: Kutlu ve Çok, 2002; Gölba  ve Kutlu, 2002; Çok ve Kutlu, 2010). 
Devimsel davran lar do rudan ölçülebilir ve gözlenebilirken, bili sel ve 
duyu sal davran lar dolayl  olarak yani i aretçisi olarak kabul edilen 
özellikler arac l yla ölçülebilirler (Özçelik, 1989). Örne in bir di  hekiminin 
protez yapma becerisini (devimsel davran ) do rudan gözlemek olanakl  
iken, protezler hakk ndaki bilgilerini ölçmek (bili sel davran ) ona ancak 
yaz l  ya da sözlü bir soru sorup verdi i yan t n do rulu una bakmakla 
olanakl d r. 

Okul programlar nda yer alan davran lar n hemen hemen tümü bili sel, 
duyu sal ve devimsel davran lar n birle iminden olu maktad r. Örne in, bir 
hekimin dolgu yapabilmek için hastas na i ne yapabilmesi öncelikle i ne 
yapma davran  konusundaki temel bilgileri (bili sel) alm  olmas n  
gerektirmektedir. ne yapmayla ilgili bilgileri tam olmayan bir hekimin 
hastaya zarar vermeden bu i i yapabilmesi mümkün olamayacakt r. Bunun 
yan nda, sahip oldu u duyu sal davran  da i ne yapma becerisi üzerinde 
etkili olacakt r. Yapt  i i seven, hastalar n n kayg lar n  anlamaya çal arak 
onlar  hisseden, hastalar na rahatlat c  konu malar yaparak onun güvenini 
kazanan bir hekim, i ne yapma davran nda daha ba ar l  olacakt r (Ta k n, 
Ero lu, Terzio lu, Vural ve Kutlu, 2005). 
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Devimsel Beceriler 

Okullarda ö rencilere kazand r lmas  amaçlanan ö renmeler içerisinde 
bili sel, duyu sal ve devimsel (psikomotor) özellikler içeren kazan mlar yer 
almaktad r. Oysa okul programlar nda bili sel davran lara dayal  hedeflerin 
say s  oldukça fazlad r. Bu durum okul ö renmelerinin ölçülmesiyle ilgili 
ara t rmalar n birço unun bu konu üzerinde odaklanmas na neden 
olmu tur. Oysa okul programlar nda yer alan derslerin bir k sm  devimsel 
becerileri içeren etkinliklerle ilgili derslerdir. 

Baz  derslerle ö rencilere kazand r lmak istenen niteliklerin bir k sm  
gerekli el becerilerini ve yerine getirilmesi gereken teknik yeterlikleri 
kapsar. Zihin ve kaslar n ortak çal mas  sonucu ortaya ç kan davran lara 
“devimsel davran lar” denir. Bir i in yap lmas  s ras nda kullan lan, bilinçli 
zihinsel etkinli in yönlendirdi i koordineli kas etkinlikleridir. Devimsel alan 
ise duyu organlar , zihin ve kaslar n ortak çal mas  sonucu ortaya ç kan 
jestlerin, mimiklerin, el ve kol hareketlerinin bask n oldu u ö renilmi  
davran lar  kapsar (Sönmez, 2003). Di  hekimli i alan nda di  ta  temizli i, 
kanal dolgu, di  çekimi, ortodonti tedavisi gibi uzmanl k gerektiren beceriler 
devimsel alanla ilgidir. Bu türden bilgi ve beceri içeren kazan mlar n; çoktan 
seçmeli, k sa yan tl , aç k uçlu, e le tirme gerektiren vb. testler arac l yla 
ölçülmesi olanaks zd r. Ö rencilerin uygulama yoluyla kazand  becerileri 
ölçmek, de i ik türden gözlem veya ölçme tekniklerini gerektirir (Y ld r m, 
1999). 

T p alan nda, özellikle klinikle ilgili derslerin birço u devimsel 
davran larla ilgilidir. Ö retim sürecinde kapsam  devimsel becerilerle 
donan k olan alan ders say s n n çok fazla olmas na ra men, özellikle 
Türkiye’de bu becerilerin ölçülmesiyle ilgili geli kin ölçme arac  (ölçek) say s  
oldukça azd r. Özellikle devimsel özelliklerle ilgili ö renme eksikliklerini ve 
güçlüklerini belirlemek amac yla kullan lacak ölçekler bulunmamaktad r 
(Özçelik, 1992-2). Bu nedenle, ö rencilerin kazand klar  bilgi ve becerileri 
uygulamada ne derece yetkinlikle ve istenen biçimde kullan ld klar n  da 
tam anlam yla belirlemek olanakl  olamamaktad r. Bu durumun nedenleri 
aras nda bu konuda araç geli tirmenin zor olmas  ve bu konuda çal an 
akademisyen say s n n az olmas  yer almaktad r. Devimsel becerilerin 
ölçülmesinde ilgili alan uzman yla, ölçme ve de erlendirme uzman n n bir 
araya gelerek bu çal malar  yapmalar  gerekmektedir. 

Devimsel alanla ilgili becerilerin kazan lmas  bir süreç i idir ve t pk  
bili sel ve duyu sal davran larda oldu u gibi kendi içinde basitten 
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karma a, somuttan soyuta bir s ra izler. Günümüze kadar birçok e itim 
bilimci devimsel alan  s n fland rmaya çal m t r (Harrow, 1972; Linn ve 
Gronlund, 1995). Devimsel becerilerin kazan lmas yla ilgili temel a amalar 
Sönmez (2003)’te öyle belirtilmi tir. 

•  Uyar lma: Beceriyle ilgili alan n model ya da örneklerin belirli süre ve 
yeterlikte ö renciye sunulmas , nas l yap ld n  izletme (ö rencinin 
hareket için bili sel, duyu sal, devimsel yönden haz r duruma 
gelmesini sa lama -bedensel kurulu -). 

•  K lavuz denetiminde yapabilme: Beceriyi olu turan basamaklar n 
tümünün ö retmen gözetiminde ö renci taraf ndan yap lmas n  
sa lama. 

•  Beceri haline getirebilme: Beceriyi kendi ba na, kimseden yard m 
almadan, gereken nitelikte ve belirtilen sürede yapma. 

•  Duruma uydurabilme: Önceden kazan lan beceriyi yeni durumlarda, 
kimseden yard m almadan kullanma. 

•  Yaratabilme: Yeni, özgün bir beceri geli tirebilme. 

T p E itim Becerileri konusunda yap lm  bir çal mada ise (Sullivan, 
Magarick, Bergthold, Blouse ve Mclntosh, 1999), beceri alan nda 
kaydedilen a amalar u biçimde tan mlanm t r. 

•  Beceri kazanma: Klinik beceriyi ö renmedeki ilk dönemdir. Bir 
beceriyi uygulamak için bilinmesi gereken a amalar n s ras n n birkaç 
pratikten sonra ö renilmesidir. Do ru biçimde yap lmas n  sa lamak 
için kat l mc lara yard m etmek gerekir. 

•  Beceride yeterlik: Ara dönemi tan mlar. Kat l mc  basamaklar  do ru 
s rada uygulayabilir ancak baz  basamaklarda tak labilir. 

•  Beceride ustal k: Beceriyi ö renmede son dönemdir. Kat l mc  
basamaklar  tam ve yetkin bir biçimde uygular. 

Görülece i gibi sözü edilen bu geli im a amalar  her türden devimsel 
beceri için ayn  olmayabilecektir. Devimsel beceriler konusunda çal an 
uzmanlar n bu noktay  mutlaka göz önünde bulundurmalar  yerinde 
olacakt r. 

Devimsel Becerilerin Ölçülmesi 

Günümüzde özellikler hakk nda do ru bilgiler elde etmenin en etkili 
yolu, o özelli in ayr nt lar n  ortaya ç karacak hassas gözlem araçlar  
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kullanmakt r. Bili sel, duyu sal ve devimsel özelliklerin de ölçülmesinde 
ölçme araçlar  kullan lmaktad r. Her zaman ölçülmesi dü ünülen bir özelli e 
uygun ölçme arac  bulunmamaktad r. Böyle durumlarda ölçülecek özellik 
üzerinde çal an alan uzmanlar , ölçek geli tirme süreci hakk nda bilgi sahibi 
olan ölçme ve de erlendirme uzmanlar yla ya da psikometrislerle birlikte 
çal makta ve özellik hakk nda güvenilir, geçerli bilgiler ortaya koyacak bir 
ölçek geli tirmektedirler. Bu nedenle ölçme arac  geli tirme süreci, 
ölçülecek özelli in do ru tan mlanmas ndan, o özelli i ölçecek arac n 
belirlenmesine, arac  geli tirme, uygulama ve analiz etme hatta ölçme 
sonuçlar n n kullan lma yollar n n bilinmesine kadar ustal k gerektiren 
a amalar  içerir (Crocker ve Algina, 1986). 

A. Ölçme Yollar  

Bir devimsel beceriyi ölçerken baz  noktalara dikkat etmek 
gerekmektedir. Devimsel becerilerin ölçülmesinde genellikle u üç 
yakla mdan biri kullan l r. 

1. in Yap lmas  S ras nda zlenen Yolun Ölçülmesi 

Ö renci kendisinden beklenen beceriyi yerine getirirken, ö retmen bu 
becerinin nas l yerine getirildi ini ad m ad m izler ve önceden tan mlanm  
olan kendi içinde a amal  her ad ma birer puan verir ya da o becerinin 
gözlenip gözlenemedi ini ölçek üzerinde ayr lan yere çek atarak i aretler.  

Ö retmen, ö rencinin; 

•  belirlenen yolu ayr nt lar yla izleyip izlemedi ini, 
•  i i yaparken uygun malzemeyi seçip seçmedi ini, 
•  i i yaparken malzemeyi do ru kullan p kullanmad n , 
• i  ortam n  ve malzemeleri temiz tutup tutmad n  

gözleyerek, denetlemeye çal r. Bu i leme, “sürecin ölçülmesi ve 
de erlendirilmesi” denir. Sürecin ölçülmesine dayanan becerileri gösteren 
bir örnek Tablo 1’de verilmi tir. Tabloda Cerrahi alan ndan “Lokal Anestezi 
Uygulamas ” örneklendirilmi tir. 
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Tablo 1: Süreçle lgili Beceri Örnekleri 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, ünite alma ve 
 konumland rma 

     

2. lem öncesi elleri sabunla 
 ovu turarak y kama 

     

3. Klinik önlük, maske, eldiven ve 
 gözlük takma 

     

4. Muayene tak m n  eksiksiz ünite 
 getirme 

     

5. Hasta dosyas n  ve dokümanlar n  
 inceleme 

     

6. Anamnez alma      
7. Klinik muayene yapma      
8. Anestezik solüsyonu enjektöre 
 çekme 

     

9. Enjektörü uygulamaya haz r 
 duruma getirme 

     

10. Anestezi tipine göre hastay  uygun 
 pozisyona getirme 

     

11. Enjektörü uygun pozisyonda tutma      
12. Tekni e göre aspirasyon uygulama      
13. Tekni i uygulama      
14. Bekleme süresince hastayla 
 konu ma 

     

Süreç Puan   

2. in bitiminden sonra ortaya ç kan ürün kalitesinin ya da sonucun 
ölçülmesi 

Ö renci kendisinden istenen beceriyi yerine getirir ve bir ürün ortaya 
koyar. Ö retmen bu ürünü tan mlanm  ölçütler (ölçü ve do ruluk 
standartlar ) aç s ndan inceler ve bir puan verir. 

Burada ürünün; 

• istenen özelliklere sahip olup olmad , 
• önceden belirlenen ölçülere ya da standartlara ne derece sahip 
oldu u, 
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• sahipse ne derece kusursuz olarak sahip oldu u 

gibi özelliklerine bak larak puan verilir. Ayr ca ürün önceden belirlenmi  bir 
ba ka ürünle kar la t r labilir. Doyurucu bir ürünü doyurucu olmayan bir 
üründen ay ran özellikler önceden belirlenmelidir. Örne in h z, kalite, 
do ruluk gibi. Burada ö retici ortaya konan ürüne bakarak, ö rencinin 
becerisi hakk nda bir bilgiye sahip olmaya çal r. Bu i leme, “ürünün 
ölçülmesi ve de erlendirilmesi” denir. Ö renci kendisinden istenen beceriyi 
yerine getirerek bir ürün ortaya koyar. Ö retmen hem becerinin nas l 
gerçekle tirildi ini hem de ürünün nas l oldu unu  inceler ve bir puan verir.  
Bu i leme, “sürecin ve ürünün ölçülmesi ve de erlendirilmesi” denir. 

Ürünün ölçülmesine dayanan becerileri gösteren bir örnek Tablo 2’de 
verilmi tir. Tabloda Protez alan ndan “Hareketli Bölümlü Protezin A za 
Uyumland r lmas ” becerisi örneklendirilmi tir. 

Tablo 2: Ürünle lgili Beceri Örnekleri 

Sürece li kin Performans Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Protez cilal , k r k, pürüz, korozyon veya 
 pöröz içermiyor 

     

2. Protez a za uygun konumda 
 yerle tirilmi  

     

3. Kaide s n rlar  ve ekli a z dokular yla 
 uyumland r lm   

     

4. Protez di leri do al di lerle               
 uyumland r lm , oklüzyon düzenlenmi    

     

5. Kro e konumlar  ve tutuculuklar  
 uyumland r lm  

     

6. Hasta proteziyle konu abiliyor      

7. Protez hastan n görünümüyle 
 uyumland r lm  

     

8. Hastan n protezden kaynaklanan 
 ikayetleri giderilmi   

     

9. Hasta protezini rahatça tak p 
 ç karabiliyor 

     

Ürün Puan   
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B. zlenen A amalar 

Dolayl  olarak ölçülebilen bili sel ve duyu sal özelliklere göre devimsel 
özellikler ço unlukla do rudan ölçülebilmektedirler. Devimsel becerilerin 
ölçülmesinde izlenecek ad mlar n do ru tan mlanm  olmas  sürecin daha 
nesnel gözlenmesine yard mc  olacakt r. 

Devimsel becerilerin ölçülmesiyle ilgili temel a amalar Turgut ve Baykul 
(2014)’te öyle aç klanm t r. 

• Beceriyi olu turan davran lar analiz edilmeli, bunlar aras ndan ölçme 
için gerekli olanlar (kritik davran lar) saptanmal d r. 

• Kritik davran lar n gözlenmesini ve puanlanmas n  kolayla t ran bir 
araç haz rlanmal d r. 

• Ö rencinin saptanan kritik davran lar  uygulayabilece i gözlem ve 
s nama durumlar  yarat lmal d r. 

• Ö renci bu durumlarda davran  yaparken gözlenmeli, gözlenen 
davran lar puanlanmal d r. 

Yukar da sözü edilen sürecin tüm a amalar  önemlidir, bu a amalardan 
herhangi birinde yap lacak hata, ölçme sonuçlar n n güvenirli ini 
(kararl l n , do rulu unu) ve geçerli ini (amaca hizmet etme derecesini) 
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle ölçme ve de erlendirme sürecini 
etkileyen bu a amalar n biraz daha ayr nt land r lmas nda yarar olabilir. 

1. Ölçülecek becerilere karar verilmesi 

Sürecin en önemli a amalar ndan biri ölçülecek davran lar n hangileri 
oldu una karar vermektir. Bunun için en uygun yol, ölçülecek ilgili becerinin 
ayr nt l  olarak analiz edilmesidir. Daha sonra bu ayr nt l  döküm içerisinden, 
süreç ve hedef aç s ndan önemli olan “kritik davran lar” belirlenmelidir. Bir 
sonraki a ama ise, bu kritik davran lar n a amal  olarak s ralanmas d r. Bu 
s ralama s ras nda becerilerin kendi içindeki öncelik-sonral k s ras  dikkate 
al nmal d r. 

Baz  durumlarda belirlenmi  olan kritik davran lardan bir k sm  sürecin 
gözlenmesiyle ili kiliyken bir k sm  i lemin sonunda ortaya konacak olan 
ürünün gözlenmesiyle, bazen de süreç ve ürünün birlikte gözlenmesiyle 
ili kilidir. Becerinin belli bir yetkinlik düzeyinde kazan l p kazan lmad n n 
saptanabilmesi için kritik davran lar n yaln zca davran lar n sürece mi 
yoksa ürüne bakarak m  yoksa her ikisini de gözleyerek mi belirlenece i 
karara ba lanmal d r. 
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Kritik davran lar n belirlenmesi s ras nda karar verilmesi gereken 
önemli noktalardan birisi de, bir beceriyi istenen yeterlikte yapamayan bir 
ö rencinin i leme devam edip etmeyece i karar n n verilmesidir. Özellikle 
sa l k alan ndaki klinik uygulamalarda, ö rencinin bir a amadaki beceriyi 
belli bir yeterlik düzeyinde yapamamas  ve i lemi sürdürmesi durumunda 
hasta zarar görebilecektir. Böyle bir durumda, ilgili beceriyi ölçmek amac yla 
geli tirilmi  arac n yönergesine bu durumun belirtilmesi yerinde olacakt r. 

2. Kullan lacak ölçme arac na karar verilmesi 

Devimsel becerilerin ölçülmesinde yayg n olarak kullan lan ölçme 
araçlar n  iki grupta toplamak mümkündür: Kontrol listeleri ve dereceleme 
ölçekleri (Tekin, 2014). 

Kontrol listesi bir psikometrik ölçme arac  tasarlaman n ve uygulaman n 
en kolay yoludur (Aiken, 1996). Kontrol listeleri, ölçme sürecinde öncelik-
sonral k ili kisine göre s raya konmu  davran lardan hangilerinin yap l p 
hangilerinin yap lmad n , belirli i lem yollar n n izlenip izlenmedi ini 
belirlemek ya da olumlu ve olumsuz yap lan davran lar n say s n  
kaydetmek amac yla kullan lmaktad r. Kontrol listeleri ölçme arac  olarak 
kullan ld  gibi, bir beceriyi olu turan davran lar n nas l ve hangi s rada 
yap ld n , hangi i lem yollar n n izlenmesi gerekti ini göstermek amac yla 
ö retim s ras nda da kullan lmaktad r. Kontrol listeleri genellikle sürecin 
ölçülmesi durumunda kullan lan ölçme araçlar d r. Bir kontrol listesi örne i 
Tablo 3’te verilmi tir. Tabloda Hem irelik bilim alan na ait “Yeni Do an n 
Vücut Is s n n Korunmas ”yla ilgili beceriler örneklendirilmi tir. 

Tablo 3: Kontrol Listesi Örne i 

Performans Göstergeleri 
Davran  
Gösterip 

Göstermeme 
1. Maske, bone takma ve steril eldiven-gömlek giyme   
2. Anneye yap lacak i lem hakk nda bilgi verme    
3. Yenido an  s t lm  bir yere yat rma (küvöz, s t c , battaniye gibi)  
4. Yenido an n tüm vücudunu kuru ve slak bir bezle kurulama  
5. Islak örtüleri ve malzemeleri kald rma  
6. Yenido an n vücut s s n n 4 saatte stabille ti ini bilme   
7. Yap lan i lem hakk nda anneye bilgi verme  
8. Yap lan i lem hem ire gözlem ka d na kaydetme  

TOPLAM PUAN  

Tablo 4’te Ortodonti alan yla ilgili “Ark Ba lama ve Sökme” 
davran lar n n gözlenmesine dayal  bir dereceleme ölçe i örne i verilmi tir. 
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Tablo 4: Dereceleme Ölçe i Örne i 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2. Hastaya hasta önlü ünü 
takma, ark setinin 
konaca  ünitin üzerini 
örtme 

     

3. lem öncesi önlük, maske, 
eldiven ve gözlü ü takma 
ve tüm ayarlamalar 
sonras nda en son ellerini 
y kayarak eldiven giyme 

     

4. Ark ba lama setini eksiksiz 
olarak ünite getirme 

     

5. lem sonras  gerekli 
tavsiyelerde bulunma 
(sert, yap kan, asitli 
yiyeceklerin yenmemesi, 
batan ve ac tan yerler 
oldu unda hastaya verilen 
mumun kullan lmas , ac  
giderilemedi inde 
ortodontistten tekrar 
randevu al nmas  
gereklili ini hat rlatma, 
braket dü erse 
ortodontistten hemen 
randevu al nmas  
gereklili ini hat rlatma) 

     

6. Kullan lan ekipman n 
penslere zarar vermeden 
toplayarak sterilizasyon 
odas na b rakma ve üniti 
bir sonraki hastaya 
haz rlama 

     

7. Hastan n evrak i lerini 
tamamlama 

     

8. Hastaya bir sonraki 
randevu tarihini bildirme 

     

Süreç Puan   
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Dereceleme ölçe i, bir davran n yap l p yap lmad ndan ya da 
olumlu-olumsuz yap ld ndan çok ne düzeyde ya da hangi yetkinlik 
düzeyinde yap ld  hakk nda bilgi verir.  

Bu ölçeklerde yetkinlik düzeyi en basitten en yetkine do ru; örne in 1 
– 2 – 3 – 4 – 5 gibi belirtilirken, yarg  içeren bir ifadeyle de örne in 
“gözlenemedi”, “yetersiz”, “orta yeterlikte”, “yeterli”, “çok yeterli” eklinde 
belirtilebilir.  

Baz  durumlarda ise, ö rencinin gösterdi i ba ar  düzeyi daha bilgi 
verici bir anlat mla adland r labilir. Bunun bir örne i Tablo 4’te 
görülmektedir. 

3. Ölçme araçlar nda bulunmas  gerekli bilgiler 

Kontrol listesi ve dereceleme ölçeklerinde yer almas  gereken temel 
bilgiler unlard r: 

•  ö rencinin ad  soyad , bölümü, numaras  
•  ölçülmek istenen beceri 
•  becerinin düzeyi 
•  beceriyi gerçekle tirmek için kullan lacak araç gereçler 
•  uygulamada dikkat edilecek noktalar 
•  uygulama süresi 
•  performans de erlendirme ölçütü 

Bu durum Tablo 5’te gösterilmi tir. Tabloda, Periodontoloji alan yla 
ilgili “detertraj (di ta  temizli i -kaz ma-), politür i leminin yap lmas , oral 
hijyen e itiminin verilmesi” davran lar n  ölçmek amac yla geli tirilen bir 
gözlem formu örne i kullan lm t r. 
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Tablo 5: Ölçme Arac nda Bulunmas  Gerekli Bilgiler 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Soru numaras  2 

Ölçülmek istenen beceri Detertraj (di ta  temizli i -kaz ma-), politür i leminin 
yap lmas , oral hijyen e itiminin verilmesi 

Uygulama için gereken araç ve 
gereçler 

Muayene ve di ta  temizli i için gerekli el aletleri, 
steril tampon, eldiven, maske, önlük, bardak, tükürük 
emici ucu, polisaj için gerekli alet ve malzemeler 

Uygulama süresi 30 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama  yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

4. Ölçme arac n n alan uzmanlar nca gözden geçirilmesi 

Haz rlanan ölçeklerin, bu alanda çal an ba ka uzmanlarca da gözden 
geçirilmesi yerinde olacakt r. Bu süreçte ölçe e yeni bir göz olarak bakan 
uzmanlar; 

•  ölçe in kapsam aç s ndan uygun olup olmad n , 
•  bilimsel hatalar ta y p ta mad n , 
•  ölçmek istedi i özellikleri ba ka özelliklere kar t rmadan ölçüp 

ölçmedi ini, 
•  basamaklar aras ndaki öncelik-sonral k s ras n n do rulu unu, 
•  yaz m ve anlat m dilinin Türkçe dil kurallar na uygunlu unu 
•  ölçe in uygun biçimde düzenlenip düzenlenmedi ini 

denetleyerek, önerilerde bulunacaklar ve ölçe in daha yetkin duruma 
gelmesine katk da bulunacaklard r. 

5. Ölçme arac n n ön denemesinin yap lmas  

Bir üst madde de belirtilen uzman denetimlerinin yan  s ra, ölçe i as l 
uygulamada kullanmadan önce benzer özelliklere sahip bir grupta ön 
denemesini yapmak, ön deneme uygulamas ndan elde edilen puanlara 
dayanarak ölçe in güvenirli i ve geçerli i için kan tlar elde etmeye çal mak 
yerinde olacakt r. Bunun için ara t rmac , örne in ölçe i ayn  gruba belirli 
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aral klarla iki kez uygulayarak, iki uygulama aras ndaki kararl l a (test-tekrar 
test güvenirli i) bakabilir; güvenirlik için bir kan t elde etmeye çal abilir. 
Ayr ca e er varsa, ayn  becerileri ölçen bir testle birlikte uygulayarak iki 
uygulama aras ndaki ili kiye (hem-zaman geçerli i) bakabilir; bu kez de 
geçerlik için bir kan t elde etmeye çal abilir. Yine uygulama kapsam na 
giren ö rencilerin yak n alandaki dersleriyle ili kisine bakabilir ve buldu u 
sonucu geçerli in bir ölçüsü olarak kullanabilir (Crocker ve Algina, 1986; 
Baykul, 2000).  

Ölçme Araçlar ndan Elde Edilen Sonuçlar n De erlendirilmesi 

Okul ö renmelerinin ölçülmesindeki temel amaç, ölçmeye konu olan 
özelliklerden yararlanarak bireyler hakk nda karar vermektir. Bu nedenle, 
karar vermede ölçme i lemi tek ba na yeterli de ildir; de erlendirme 
i leminin devreye girmesi gerekir. Ölçme i lemi ne kadar güvenilir ve geçerli 
yap lm  olursa olsun, de erlendirme sürecinde yap lacak hatalar yanl  
kararlar verilmesine neden olacakt r. 

De erlendirme i leminin do rulu u öncelikle ölçme sonuçlar n n 
do rulu una sonra da uygun ölçütün seçilmi  olmas na ba l d r. Ölçüt 
seçimi ö retimden beklenen amaca göre de i ebilecektir. De erlendirme 
ölçütü, nota dayan larak verilecek karar n isabet derecesini artt rmal , karar 
vermeyi kolayla t rmal d r (Turgut ve Baykul, 2014). De erlendirme 
sürecinde “mutlak ölçüt” ve “ba l ölçüt” olmak üzere iki grup ölçüt 
kullan l r. Mutlak ölçüte dayal  not vermede ö rencinin ba ar s , önceden 
belirlenmi  belli bir standartla kar la t r l r. Bu tür ölçütler testi (ölçme 
arac ) alan ö renci grubundan, testten, testi uygulayan ki iden ba ms zd r. 
Örne in, okullar m zda belirlenmi  geçme s n rlar  mutlak ölçüte bir 
örnektir; 100 puan üzerinden 60 puan alan n geçmesi gibi. Mutlak ölçüte 
göre not vermede ö rencilerin bireysel farkl l klar  dikkate al nmaz. Belirli 
gerekçelere dayal  olarak önceden saptanm  ölçütler dikkate al n r. Mutlak 
ölçüt s n r n n belirlenmesinde dersin kendi yap s na ili kin normlar rol 
oynayabilece i gibi, ülkede ya da dünyada dikkate al nan normlar da rol 
oynayabilir. 

Baz  durumlarda ise ölçüt, grubun ya da testin özelliklerine ba l  olarak 
seçilebilir. Bu tür de erlendirme ba l de erlendirme olarak adland r l r ve 
ö rencinin ba ar s  grupta yer alan di er bireylerin ba ar s yla kar la t r l r. 
Test puanlar ndan elde edilen aritmetik ortalaman n üstünde not alanlar n 
geçmesi bu duruma bir örnektir. Ba l de erlendirme ö renciler aras  
bireysel farkl l klar n aç a ç kmas na katk da bulunan bir de erlendirme 
yoludur. 
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Bu Kitapta Bulunan Ölçme Araçlar n n Puanlanma Biçimi 

Bu kitapta yer alan ölçme araçlar  “kontrol listeleri” ad  alt nda 
belirtilen türdendir. Uygulanan bir ölçme arac ndan ö rencinin hangi puan  
alaca  u yolla belirlenecektir: 

Ö rencilerin alaca  en yüksek puan ölçme arac ndaki madde say s  
kadar olacakt r. Ö rencinin her do ru davran  “1”, yapamad  ya da yanl  
yapt  her davran  ise “0” olarak puan alacakt r. Örne in bir ölçme 
arac nda 35 madde varsa, ö renci bunun 28 tanesinde do ru beceriyi 
gerçekle tirmi se, ö rencinin puan  35 üzerinden 28 olacakt r. Burada 28 
“ham puan”d r. Bu puan  testteki soru say s na ba ml  olmaktan kurtarmak 
için ilgili puan, 100 üzerinden bir say ya dönü türülecektir. Bu amaçla 
mutlak ba ar  puan  (oran ) ad  verilen bir puanlama türü kullan lacakt r 
(Turgut ve Baykul, 2014). 

Bu örne e göre, bu ölçme arac ndan al nacak en yüksek puan 35                    
(L= 35), ö rencinin ald  puan 28 (X1= 28) oldu una göre; bu ö rencinin 100 
üzerinden puan  (X1/L)*100 olarak hesaplanacak ve ö renci 100 puan 
üzerinden 80 puan alm  olacakt r.  

Bu yaz  buraya kadar devimsel becerilerin ölçülmesi ve 
de erlendirilmesi konusunda genel bir bilgi vermesi amac yla yaz lm t r. Bu 
konuda çal an uzmanlar n ayr nt lar için farkl  kaynaklara ba vurmalar  
yerinde olacakt r. 

Kitab n bundan sonraki bölümlerinde Di  Hekimli inin alt alanlar ndaki 
klinik beceriler ve ölçülmesi yollar  ele al nm t r. 
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A IZ, D  VE ÇENE RADYOLOJ S  ANAB L M DALI                   
KL N K BECER LER  

BA LANGIÇ BECER LER  

-  Hijyen gereklilikleri; el y kama, eldiven kullanma, temiz önlük, temiz, 
bak ml , derli toplu görünüm, kullan lan küvet, muayene tak m  ve 
di er muayene gereçlerinin düzen ve temizli i 

-  Hasta ile ileti im becerisi, yakla m, hastaya uygulanacak i lemleri 
aç klama, tan  ve tedavi planlamas  hakk nda bilgilendirme 

-  Zaman  do ru ve etkili kullanma 

Anabilim Dal n n temel becerileri; 

Hastan n, di  hekimli ini ilgilendiren tüm a z içi ve a z d  yap lar n  
çe itli yöntemler kullanarak incelemek, bu yap larda var olan patolojileri 
te his etmek ve bu te hislerin gerektirdi i en uygun tedavi plan n  ortaya 
koymakt r. K saca “Tan  ve Tedavi Planlamas ” yapmakt r.  Bunun için çe itli 
klinik ve laboratuvar muayene, radyografik görüntüleme ve inceleme 
yöntemleri kullan l r. 

1. Anamnez alma:  Hastan n di  hekimli i ile ilgili yak nmalar  ve genel 
sa l  ile ilgili bilgilerinin, sorular yöneltilerek ö renilmesi ve 
kaydedilmesidir. 

a. Hastan n o andaki ikayeti ile ilgili öykünün al nmas , 
b. Genel sa l  ile ilgili öykünün al nmas , 
c. Di  hekimli i yönünden özgeçmi inin al nmas , 
d. Soy geçmi , ki isel ve toplumsal öykünün al nmas . 

2. Klinik Muayene: 

a. Vital bulgular;   
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-Nab z, 
 -Kan bas nc , 
 -Solunum de erlerinin ölçülerek kaydedilmesi 

b. Ekstraoral muayene; 
 - Yürüme, konu ma, deri, el-t rnak, 
 - Ba , boyun asimetrileri, tiroid, trake, 
 - Sinüsler, 
 - Lenf dü ümleri, 
 - TME            

c. ntraoral muayene; 
 - A z kokusu,  - Tükrük bez, kanal, orifisleri 
 - Dudaklar,                    - Tükürük, 
 - Frenilumlar,                    - A z hijyeni, 
 - Orofarinks, tonsiller,           - Gingiva, 
 - Sert ve yumu ak damak,     - Tart rlar, cep derinlikleri, 
 - Dil, dil alt ,                      - A z taban , 
 - Yanak, mukozas ,  - Oklüzyon, 

- Di lerin muayenesi: Çürük ve di er dental anomalilerin 
inspeksiyon, sond muayenesi ve di er klinik tan  yöntemleri ile 
saptanmas , 

 - Pulpa canl l k testleri 

d. ikayet bölgesi muayenesi 

e. Anamnez ve klinik muayene verilerine dayanarak radyolojik ve 
gerekiyorsa di er laboratuvar inceleme endikasyonlar n n 
belirlenmesi 

3. Radyolojik inceleme: 

a. Radyasyondan korunma kurallar  çerçevesinde uygulay c , hasta ve 
çevrenin gereksiz radyasyona maruz kalmamas  için önlemlerin 
al nmas  

b. Do ru endikasyon: Olguya uygun teknik ve film seçimi 
c. Film çekme tekni inin do ru uygulanmas , 

Uygun film kullan lmas , 
Hastan n, filmin ve n kayna n n do ru pozisyonlanmas  
(Hasta-film- n ili kisinin do ru sa lanmas ) 
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I nlama faktörlerinin do ru seçimi 

d. Görüntü olu turma tekni inin do ru uygulanmas  (karanl k oda, el 
banyosu, otomatik banyo) 

e. Görüntü yorumlama a amas  
Uygun ko ullarda de erlendirme 
Anatomik olu umlar n, görüntü hatalar n n, patolojik görüntülerin 
iyi bilinmesi ve ay rt edilmesi  

4. Anamnez +  Klinik muayene  +  Radyolojik inceleme verilerinin bir 
arada de erlendirilmesi, ili kilendirilmesi 

Bu verilerin nda hastal klar n ad n n konmas  (tan ) ve buna 
uygun tedavi gereksinimlerinin belirlenmesi (tedavi planlamas ) 
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

A z, Di  ve Çene Radyolojisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  1 

Ölçülmek istenen beceri Anamnez Alma 

Uygulama için gerekli araç gereçler Anamnez formu, kalem 

Uygulama süresi 4. s n flar için 20 dk., 5. s n flar için 10 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma 

     

2. Hijyen kurallar na 
uyma (elini y kama ya 
da eldiven kullanma, 
temiz önlük giyme; 
temiz ve bak ml , derli 
toplu görünümde 
olma)  

     

3. Küvet, muayene tak m  
ve di er gereçleri 
düzenli ve temiz 
kullanma  

     

4. Hastaya tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme  

     

5. Onam formunu 
imzalatma 

     

6. Hastan n ki isel 
bilgilerini forma     
kaydetme 
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7. Herhangi bir nedenle 
tedavi görüyorsa 
tedavi eden hekimin 
ismini kaydetme 

     

8. Hastan n vital 
bulgular n  ölçme ve 
kaydetme 

     

9. Hastan n ikayetini 
ö renme 

     

10. Hastan n ikayetine 
ba l  öyküsünü alma 

      

11. Hasta problemliyse, 
hastanede yatt ysa 
veya ameliyat olduysa 
nedenini ö renme  

     

12. Kulland  ilaç varsa 
ö renme 

     

13. Kulland  ilaç veya 
anesteziklere kar  
anormal reaksiyonu 
ö renme 

     

14. Ba , yüz ve çene 
bölgesinde yaralanma, 
olu um veya tümör 
nedeniyle gördü ü 
cerrahi veya  
radyoterapiyi ö renme 

     

15. Yaralanma veya 
müdahale sonras  
kanaman n süresini 
ö renme 

     

16. Kad n hastalarda u 
andaki hamilelik veya 
menstruasyon 
durumunu ö renme 

     

17. Geçirdi i çocukluk 
hastal klar n  ö renme 

     

18. Daha önce di  
hekiminin yapt  
tedavileri ö renme 

     

19. Ailesinin genel sa l k 
durumunu ö renme 
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20. Ana-babas  öldü ise 
nedenini ö renme 

     

21. Ailenin kronik 
enfeksiyon ve 
kal t msal hastal klar n  
ö renme 

     

22. Ailenin dental 
problemlerini ö renme    
 

     

23. Hastan n mesle i, 
e itim durumunu 
ö renme 

     

24. Hastan n 
al kanl klar n  
ö renme 

     

25. Hastan n evlilik 
durumunu ö renme 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.   Anamnez alma ve 
forma kaydetme 

     

2.   Zaman  do ru ve etkili 
kullanma 

     

Ürün Puan   

                                                                     TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

A z, Di  ve Çene Radyolojisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  2 

Ölçülmek istenen beceri Ekstra Oral Muayene  

Uygulama için gerekli araç gereçler Kay t formu 

Uygulama süresi 4. s n flar için 10 dk., 5. s n flar için 10 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastan n yürümesini 
de erlendirme 

     

2. Hastan n konu mas n  
de erlendirme 

     

3. Deriyi muayene 
ederek de erlendirme 

     

4. Gözün görünümünü ve 
skleras n  
de erlendirme 

     

5. Kulaklar n 
görünümünü 
de erlendirme 

     

6. Burnun görünümünü 
de erlendirme  

     

7. Elleri ve t rnaklar  
muayene ederek 
de erlendirme 

     

8. Sinüsleri muayene 
ederek de erlendirme 
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9. Submandibuler, 
servikal ve submental 
lenfleri muayene 
ederek de erlendirme 

     

10. Trakeyi de erlendirme       

11. Troidi de erlendirme       

12. TME’yi muayene 
ederek de erlendirme 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Ba -boyun bölgesinde 
dental yap larla ili kili 
olu umlar hakk nda 
bilgi edinme 

     

2.    Zaman  do ru ve etkili 
kullanma 

     

Ürün Puan   

                                                              TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

A z, Di  ve Çene Radyolojisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  3 

Ölçülmek istenen beceri ntra Oral Muayene  

Uygulama için gerekli araç gereçler Kay t formu, ayna, sond, periodontal sond, presel, 
spanç, klordetil, vitalometre 

Uygulama süresi 4. s n flar için 20 dk., 5. s n flar için 15 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hijyen kurallar na uyma      

2. Küvet, muayene tak m  
ve di er gereçleri 
düzenli ve temiz 
kullanma 

     

3. Hastan n a z kokusunu 
de erlendirme 

     

4. Hastan n dudaklar, 
dudak mukozas  ve 
frenilumunu muayene 
etme 

     

5. Tonsilleri ve orofarinksi 
de erlendirme 

     

6. Sert ve yumu ak 
dama  de erlendirme

     

7. Dil, dil alt  ve a z 
taban n  muayene 
etme 
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8. Yanak ve yanak 
mukozas n  muayene 
etme  

     

9. Tükürük, tükürük bezi 
kanal orifislerini 
muayene etme 

     

10. A z hijyenini 
de erlendirme 

     

11. Gingivay , periodontal 
cep varl n , tartarlar  
de erlendirme 

     

12. Okluzyonu 
de erlendirme 

      

13. Di leri muayene etme       

14. ikayet bölgesini 
muayene etme 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.   ntra oral doku ve 
olu umlar hakk nda 
bilgi edinme 

     

2.   Zaman  do ru ve etkili 
kullanma 

     

Ürün Puan   

                                                          TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

A z, Di  ve Çene Radyolojisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  4 

Ölçülmek istenen beceri Film endikasyonu, çekimi ve radyograf 
de erlendirme 

Becerinin düzeyi Film çekme, film banyosu, radyograf de erlendirme 

Uygulama için gerekli araç gereçler Muayene tak m , eldiven, maske, film, film banyo 
solüsyonlar , ma a, kurutma dolab , film po eti, 
negatoskop 

Uygulama süresi 4. s n flar için 50 dk., 5. s n flar için 35 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %20 - Ürün %80 

Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Hijyen kurallar na 
uyma (elini y kama ya 
da eldiven kullanma, 
temiz önlük giyme; 
temiz ve bak ml , derli 
toplu görünümde 
olma) 

     

3. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

4. Film endikasyonu 
koyma (teknik ve film 
seçimi) 
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5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme 

     

6. Onam formunu 
imzalatma 

     

7. Radyasyondan 
korunma kurallar  
çerçevesinde 
uygulay c , hasta ve 
çevrenin gereksiz 
radyasyona maruz 
kalmamas  için 
önlemleri alma 

     

8. Hastay  film çekme 
kurallar na göre ünite 
oturtma 

     

9. Eldiven takma, 
endikasyona göre 
filmleri haz rlama 

     

10. Hastay ,  filmi ve n 
kayna n  
pozisyonland rma 

     

11. Röntgen cihaz n n 
nlama faktörlerini 

düzenleme 

     

12. I nlama i lemini 
yapma 

     

13. Filmi karanl k odada 
ma aya yerle tirme 

     

14. 1. banyoda latent imaj 
olu turma 

     

15. Ara suda y kama      
16. 2. banyoda  radyoopak 

görüntü olu turma 
     

17. Radyograf  y kama, 
kurutma 

     

18. Radyograflar  film 
k l flar na anatomik  
bölgelerine göre 
yerle tirme  

     

19. Radyograflar  
negatoskop üzerine 
yerle tirme (sa , sol, 
alt, üst) 
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20. Radyograf üzerinde 
anatomik olu umlar  
gösterme 

     

21. ncelenecek 
radyografda patolojik 
olu umlar  anatomik 
olu umlardan 
ay rabilme 

     

22. ncelenecek 
radyografdaki hatalar  
nedenleri ile aç klama 

     

23. Radyograf n kalitesi ile 
ilgili de erlendirme 
(DDK) 

     

24. Hastaya yap lan i lem 
hakk nda bilgi verme, 
önerilerde bulunma 

     

25. Evrak i lerini 
tamamlama 

     

26. Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

27. Röntgen cihaz n  
sonraki i lem için 
temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1. Radyograf  yöntemine 
göre nlama 

     

2. El banyosu i lemlerini 
kurallar na göre 
uygulama 

     

3. Görüntünün hangi 
bölgeye ait oldu unu 
bilme 

     

4. Bölgelere göre 
anatomik olu umlar   
gösterme 

     

5. Radyografda  patolojik 
olu umlar   gösterme 
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6. Radyografdaki çekim 
ve banyo i lemleri ile 
ilgili hatalar  fark 
ederek aç klama 

     

7. Radyograf n kalitesiyle 
ilgili de erlendirme  
(DDK) 

     

8. Zaman  do ru ve etkili 
kullanma 

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

A z, Di  ve Çene Radyolojisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  5 

Ölçülmek istenen beceri Tan  ve Tedavi Planlamas   

Uygulama için gerekli araç gereçler Tan  ve tedavi planlamas  kart , kalem, ayna, sond, 
periodontal sond 

Uygulama süresi 4. s n flar için 20 dk., 5. s n flar için 20 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastan n ki isel 
bilgilerini yazma 

     

2. Varsa sistemik 
hastal n  yazma 

     

3. Hastay  muayene eden 
stajyerin ismini yazma 

     

4. Radyograflarla birlikte 
de erlendirerek 
hastan n a z plan n  
yazma  

     

5. ikayet bölgesinin 
tan s n  ve gerekli olan 
tedavisini yazma 

     

6. A z içinde cerrahi 
i lem yap lacaksa 
di lere veya bölgeye 
ait tan  ve gerekli 
tedavisini yazma 
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7. A z içinde endodontik 
i lem yap lacaksa 
di lere ait tan  ve 
gerekli tedavisini 
yazma 

     

8. A z içinde periodontal 
i lem yap lacaksa tan  
ve gerekli tedavisini 
yazma 

     

9. A z içinde restoratif 
i lem yap lacaksa 
di lere ait tan  ve 
gerekli tedavisini 
yazma 

     

10. A z içinde protetik 
tedavi yap lacaksa tan  
ve gerekli tedavisini 
yazma 

     

11. Bitirme i lemlerini  
yapma 

     

12. Hastaya yap lan i lem 
hakk nda bilgi verme, 
önerilerde bulunma 

     

13. Evrak i lerini 
tamamlama 

     

14. Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

15. Üniti sonraki i lem için 
temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.  Tan  ve tedavi plan  
yapma 

     

2.  Zaman  do ru ve etkili 
kullanma 

     

Ürün Puan   

                                                             TOPLAM PUAN  
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A IZ, D  VE ÇENE CERRAH S  ANAB L M DALI                       
KL N K BECER LER  

D  ÇEK M  VE ANESTEZ  

Di  çekimi, di  hekimli i prati inde en s k yap lan cerrahi i lemlerin 
ba nda gelmektedir. Lisans düzeyindeki bir ö rencinin di  hekimli i e itimi 
süresince 4. ve 5. s n f cerrahi stajlar nda hasta üzerinde uygulamalarla bu 
e itimi almas  hedeflenir. Ana hedef her zaman hastan n mevcut di ini 
a zda tutabilmek olmakla birlikte s kl kla a r  madde kayb , periodontal 
problemler, fraktür, inflamatuar, ortodontik ve protetik endikasyonlarla di  
çekimi zorunlu hale getirebilmektedir. Lisans ö rencisi bu süreçte; 
operasyon öncesi, operasyon ve sonras  eklinde de erlendirecek ve 
sonuçland racak beceriye sahip olarak mezun olmal d r. 

Di  çekimi di er tedavi seçenekleri içerisinde hastan n bir organ kayb  
ya ayaca  tek operasyon olmas  sebebi ile ayr  bir yere sahiptir. Hastan n 
di  hekimli i ve di  hekiminden kaynaklanan genel anksiyetesine ilave 
olarak di  çekimi ve sonras nda yap lacak restorasyonlar hep birlikte 
dü ünülmelidir. 

Di  çekimi kanamal  bir operasyon olup temel sterilizasyon ve hijyen 
kurallar  eksiksiz uygulanmal , hekim hem kendini hem hastas n  hem de 
sonraki hastas n  güvence alt na alacak önlemleri eksiksiz uygulamal d r. 

Cerrahi operasyon sonras  yap lacak protetik restorasyonlar göz önüne 
al narak iyile me sürecini etkileyebilecek olas  komplikasyonlar  bertaraf 
etmek amac  ile minimum travma ile i lem tamamlanmal d r. 

Süreçte gözlenecek davran lar bu prensipler kapsam nda 
de erlendirilmelidir. 
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Di  hekimli inde Lokal Anestezi Uygulamalar  

Di  hekimli i prati inde temel prensip öncelikle hastan n a r s n  
gidermek ve yap lacak olan i lemin a r s z bir ekilde gerçekle tirilmesini 
sa lamakt r. Bu noktadan hareketle lokal ve genel anestezi yöntemlerini 
ö renmek ve uygulamak lisans e itiminin temelini olu turur. 

Di  hekimli inde uygulanan anestezi yöntemleri a rl kl  olarak lokal 
anestezi eklinde olmaktad r. Lokal anestezi, belirli lokal anestezik 
maddelerin enjeksiyon, püskürtme veya sürülmesi eklinde vücuda tatbik 
edilmesi suretiyle s n rl  bir alanda geçici süreyle his kayb n n olu turulmas  
olarak tan mlanabilir. 

Lisans ö rencisi e itimi boyunca anestezik maddeleri, anestezi 
yöntemlerini, komplikasyonlar  ve kontrendikasyonlar  ö renmek ve temel 
uygulamalar  hasta üzerinde yapmakla yükümlüdür. 

Anestezi uygulamalar  cerrahi operasyon öncesi döneme ait tüm hasta 
haz rl klar n  ve prensiplerini kapsamaktad r. Bu periyotta hekim tüm hijyen 
ve sterilizasyon prensiplerine hem kendini hem de hastas n  koruyacak 
ekilde sad k kalmal d r. Bu a amada yap lacak hatalar n telafisinin güç 

oldu u unutulmamal d r. 
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

A z, Di  ve Çene Cerrahisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  1 
Ölçülmek istenen beceri Lokal anestezi uygulamas  
Uygulama için gerekli araç gereçler Muayene tak m , küvet, enjektör, anestezik 

solüsyon  
S nav süresi 10 dakika 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin 
Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.   Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma 

     

2.   lem öncesi elleri 
sabunla ovu turarak 
y kama 

     

3.   Klinik önlük, maske, 
eldiven ve gözlük 
takma 

     

4.   Muayene tak m n  
eksiksiz ünite 
getirme 

     

5.   Hasta dosyas n  ve 
dokümanlar n  
inceleme 

     

6.   Anamnez alma      
7.   Klinik muayene 

yapma 
     

8.   Anestezik solüsyonu 
enjektöre çekme 

     

9.   Enjektörü 
uygulamaya haz r 
duruma getirme 
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10.  Anestezi tipine göre 
hastay  uygun 
pozisyona getirme 

     

11.  Enjektörü uygun 
pozisyonda tutma 

     

12.  Tekni e göre 
aspirasyon 
uygulama 

     

13.  Tekni i uygulama      
14.  Bekleme süresince 

hastayla konu ma 
     

Süreç Puan   

Ürüne li kin 
Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.   Anestezi kontrolü      
2.   Anestezi sonucu      
3.   Hasta i lem sonras  

rahat ve koopere 
durumda 

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

A z, Di  ve Çene Cerrahisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  2 
Ölçülmek istenen beceri Di  Çekimi 
Uygulama için gerekli araç gereçler Muayene tak m , küvet, enjektör, anestezik 

solüsyon davyeler, elevatörler, spançlar 
S nav süresi 20 dakika 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma 

     

2.    lem öncesi sabunla 
ovu turarak elleri 
y kama 

     

3.    Klinik önlük, maske, 
eldiven ve gözlük 
takma 

     

4.    Muayene tak m n  
eksiksiz olarak ünite  
getirme 

     

5.    Hasta dosyas n  ve 
dokümanlar n  
inceleme 

     

6.    Anamnez alma      
7.    Klinik muayene yapma      
8.    Radyolojik muayene 

yapma 
     

9.    Tan  koyma      
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10.  Tedaviyi planlama      
11.  Hastaya yap lacak 

i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

12.  leme uygun aletleri 
tamamlama 

     

13.  Anestezi yaparak 
sonucunu görme 

     

14.  Di  etini di ten ay rma      
15.  Davyeyi di e 

yerle tirme 
     

16.  Di  çekme 
hareketlerini yapma 

     

17.  Çekim bo lu unu 
tamponlama 

     

18.  lem sonras  gerekli 
tavsiyelerde bulunma 

     

19.  Hastan n evrak i lerini 
tamamlama 

     

20.  Klinik kap s na kadar 
hastay  u urlama 

     

21.  Üniti bir sonraki 
hastaya haz rlama, 
kullan lan ekipman  
toplama 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Di i eksiksiz çekme      
2.    Çekim soketini temiz 

b rakma 
     

3.    Tamponu d tan 
görünmeyecek biçimde 
do ru yerle tirme 

     

4.    Hasta yüzünün temiz 
olmas n  sa lama 

     

5.    Hastay  i lem sonras  
rahat ve koopere 
duruma getirme 

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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D  HASTALIKLARI VE TEDAV S  ANAB L M DALI                    
KL N K BECER LER  

AMALGAM VE KOMPOZ T DOLGU 

Restoratif di  tedavisinin amaçlar ndan biri; çürük, travma, k r k gibi 
nedenlerle  zarar görmü  olan ön ve arka grup di leri, normal 
fonksiyonlar n  ve estetik görünümlerini yeniden kazand rmak amac yla 
çe itli dolgu maddeleri kullanarak restore etmektir. Bu restorasyon i lemi 
k saca dolgu olarak bilinmektedir.  

Bir di e restorasyon/dolgu ile do al di e en yak n form, fonksiyon ve 
esteti i verebilmek için gerekli a amalar vard r. Bunlar, di in dolgu 
maddesinin (restoratif materyal) yerle tirilmesi için haz r hale getirilmesi ve 
haz rlanm  di e dolgu maddesinin yerle tirilmesidir. 

Di in dolgu maddesinin yerle tirilmesi için haz r hale getirilmesi süreci  
“kavite preparasyonu” olarak adland r l r. Yap lmas  planlanan dolgu 
maddesine yer açmak için ve çürü ü ya da yap sal olarak sa l kl  olmayan di  
sert dokular n  uzakla t rmak için özel cihazlar ve frezler kullan larak di i 
kesme i leminden olu ur. Daha sonra, haz rlanm  olan di e kullan lacak 
olan dolgu maddesi kurallara uygun olarak yerle tirilir ve böylece dolgu 
i lemi tamamlanm  olur. 

Di  hekimli i fakültesi ö rencilerine restorasyon/dolgu yapabilme 
becerisini kazand rmak amac yla lisans e itimi süresince 2. ve 3. s n flarda 
klinik öncesi pratik uygulamalarda fantom (plastik) di ler, çekilmi  insan 
di leri ya da fantom kafalar üzerinde uygulamalar yapt r l r. Klinik s n flarda (4. 
ve 5. s n f) da hasta üzerindeki uygulamalarla bu e itimi almas  hedeflenir.  

Rutin olarak di lerin restorasyonu amac yla amalgam ya da kompozit 
dolgu maddeleri kullan lmaktad r.  

Amalgam dolgu: Amalgam; gümü , kalay ve bak r ala m n n, c va ile 
kar t r lmas  ile elde edilir. Kar m n %45-50`sini olu turan c va, metalleri 
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birbirine ba layarak dayan kl  bir dolgu malzemesi olu mas n  sa lar. Gümü  
renginde olan ve di e mekanik olarak tutunabilen dolgu maddesidir.  

Kompozit dolgu: Rezin bazl  bir organik matriks (BISGMA, UDMA), 
inorganik doldurucular ve silan ad  verilen ara ba lay c lardan olu an dolgu 
maddesidir. Di  renginde olan dolgu maddesi olup, do al di lere uymas  
aç s ndan renk skalas na da sahiptir, di e fiziksel ve kimyasal olarak 
tutunabilen bir dolgu maddesidir.  

Restore edilecek di in a zdaki konumu ve restorasyona dahil edilecek 
etkilenmi  yüzey say s na göre de dolgular a a daki ekilde isimlendirilirler: 

- Tek yüzlü amalgam dolgu  
- Arka di  iki /üç yüzlü amalgam dolgu  
- Tek yüzlü kl  kompozit dolgu 
- Arka di  iki /üç yüzlü kl  kompozit dolgu 
- Ön di  kl  kompozit dolgu 
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Di  Hastal klar  ve Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  1 
Ölçülmek istenen beceri Tek yüzlü amalgam dolgu  
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, 

ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, a z spatülü, 
siman cam /spatülü, dycal, siman, artikülasyon 
kâ d , politür lasti i, erken cila pat , port amalgam, 
anestezik solüsyon, enjektör 

Uygulama süresi 90 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m istenmesi 
 Komplikasyon olu mas nda i lemin durdurulmas  
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    Hijyen gereklilikleri,  el 
y kama, temiz önlük, 
eldiven- maske-gözlük 
takma 

     

3.    Kullan lan küvet, el aletleri 
ve gerekli malzemeleri 
eksiksiz haz rlama, düzeni 
ve temizli i sa lama 

     

4.    Hasta ile ileti im becerisi, 
yakla m, hastaya 
uygulanacak i lemleri 
aç klama, tan  ve tedavi 
planlamas  hakk nda 
bilgilendirme 

     

5.    Onam formunu imzalatma      
6.   Anamnez alma      
7.    Klinik muayene yapma      
8.    Radyolojik muayene yapma      
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9.    Tan  koyma      
10.  Tedaviyi planlama      
11.  Hastaya yap lacak i lemle 

ilgili bilgi verme 
     

12.  Anestezi ihtiyac n  kontrol 
etme gerekirse yapma 

     

13.  Çürü ü temizleme      
14.  Di i tükürükten izole etme      
15.  Liner/Kaide maddesi 

kullanma 
     

16.  Amalgam ta y c s  ile 
amalgam  kaviteye 
yerle tirme, kondanse etme 

     

17.  Dolguyu di in morfolojisine 
uygun olarak ekillendirme, 
burnishing yapma 

     

18.  A zdaki amalgam art klar n  
uzakla t rma 

     

19.  Erken cila yapma      
20.  Hastaya yap lan i lem 

hakk nda bilgi verme ve 
dolgunun uzun ömürlü 
olmas  aç s ndan gerekli 
tavsiyelerde bulunma 

     

21.  Hastan n evrak i lerini 
tamamlama 

     

22.  Hastay  klinik kap s na kadar 
u urlama 

     

23.  Kullan lan araç-gereçleri 
üniten al p 
temizleme/sterilizasyon 
odas na teslim etme 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Dolgunun anatomik biçimde 
olmas  

     

2.    Dolgunun di le uyumlu 
olmas  

     

3.    Dolgu yüzeyinin pürüzsüz 
olmas  

     

4.    Dolgunun yükseklik 
kontrolünün yap lm  olmas  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  



43 

 

Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Di  Hastal klar  ve Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  2 
Ölçülmek istenen beceri Arka di  ki/üç yüzlü amalgam dolgu  
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, 

ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, a z spatülü, 
siman cam /spatülü, ivory/meba matriks, kama, 
dycal, siman, artikülasyon kâ d , politür lasti i, 
erken cila pat , port amalgam, anestezik solüsyon, 
enjektör 

Uygulama süresi 90 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi  Süreç %70 – Ürün %30 
Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m istenmesi 
 Komplikasyon olu mas nda i lemin durdurulmas  
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastay  kar lama, ünite 
alma ve konumland rma 

     

2.    Hijyen gereklilikleri,  el 
y kama, temiz önlük, 
eldiven- maske-gözlük 
takma 

     

3.    Kullan lan küvet, el 
aletleri ve gerekli 
malzemeleri eksiksiz 
haz rlama, düzeni ve 
temizli i sa lama 

     

4.    Hasta ile ileti im becerisi, 
yakla m, hastaya 
uygulanacak i lemleri 
aç klama, tan  ve tedavi 
planlamas  hakk nda 
bilgilendirme 

     



44 

5.    Onam formunu 
imzalatma 

     

6.    Anamnez alma yapma       
7.    Klinik muayene yapma      
8.    Radyolojik muayene      
9.   Tan  koyma      
10.  Tedaviyi planlama      
11.  Hastaya yap lacak i lemle 

ilgili bilgi verme 
     

12.  Anestezi ihtiyac n  kontrol 
etme gerekirse yapma 

     

13.  Kom u di leri korumak 
için izole etme 

     

14.  Çürü ü temizleme      
15.  Di i tükürükten izole 

etme  
     

16.  Matriks yerle tirme      
17.  Kama yerle tirme      
18.  Kaide maddesi kullanma      
19.  Amalgam ta y c s  ile 

amalgam  kaviteye 
yerle tirme, kondanse 
etme 

     

20.  Dolguyu di in 
morfolojisine uygun 
olarak ekillendirme, 
burnishing yapma 

     

21.  A zdaki amalgam 
art klar n  uzakla t rma 

     

22.  Erken cila yapma      
23.  Hastaya yap lan i lem 

hakk nda bilgi verme ve 
dolgunun uzun ömürlü 
olmas  aç s ndan gerekli 
tavsiyelerde bulunma 

     

24.  Hastan n evrak i lerini 
tamamlama 

     

25.  Hastay  klinik kap s na 
kadar u urlama 

     

26.  Kullan lan araç-gereçleri 
üniten al p 
temizleme/sterilizasyon 
odas na teslim etme 

     

Süreç Puan   
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Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Dolgunun kom u di lerle 
kontaktta olmas  

     

2.    Dolgunun anatomik 
biçimde olmas  

     

3.    Dolgunun di le uyumlu 
olmas  

     

4.    Dolgu yüzeyinin pürüzsüz 
olmas  

     

5.    Dolgunun yükseklik 
kontrolünün yap lm  
olmas  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Di  Hastal klar  ve Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  3 
Ölçülmek istenen beceri Tek yüzlü kl  kompozit dolgu  
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, 

ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, a z spatülü, 
siman cam /spatülü, kama, dycal, siman, asit, 
bonding, kompozit, bitirme diskleri, mandrel, 
artikülasyon kâ d , anestezik solüsyon, enjektör 

Uygulama süresi 90 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 
 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    Hijyen gereklilikleri,  el 
y kama, temiz önlük, 
eldiven- maske-gözlük 
takma 

     

3.    Kullan lan küvet, el aletleri 
ve gerekli malzemeleri 
eksiksiz haz rlama, düzeni 
ve temizli i sa lama 

     

4.    Hasta ile ileti im becerisi, 
yakla m, hastaya 
uygulanacak i lemleri 
aç klama, tan  ve tedavi 
planlamas  hakk nda 
bilgilendirme 

     

5.    Onam formunu imzalatma      

6.    Anamnez alma      
7.    Klinik muayene yapma      

8.    Radyolojik muayene yapma      
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9.    Tan  koyma      

10.  Tedaviyi planlama      
11.  Hastaya yap lacak i lemle 

ilgili bilgi verme 
     

12.  Anestezi ihtiyac n  kontrol 
etme gerekirse yapma 

     

13.  Çürü ü temizleme      

14.  Çürü ün derinli ine karar 
verme gerekirse kaide 
maddesi kullanma 

     

15.  Di i tükürükten izole etme      
16.  Kaviteye asit-primer- 

bonding uygulama 
     

17.  I k uygulama (süre ve 
konum) 

     

18.  Kompoziti yerle tirme ve 
k uygulama 

     

19.  Bitirme i lemini yapma      
20.  Cila yapma      
21.  Hastaya yap lan i lem 

hakk nda bilgi verme ve 
dolgunun uzun ömürlü 
olmas  aç s ndan gerekli 
tavsiyelerde bulunma 

     

22.  Hastan n evrak i lerini 
tamamlama 

     

23.  Hastay  klinik kap s na kadar 
u urlama 

     

24.  Kullan lan araç-gereçleri 
üniten al p 
temizleme/sterilizasyon 
odas na teslim etme 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Dolgunun anatomik biçimde 
olmas  

     

2.   Dolgunun di le uyumlu 
olmas  

     

3.    Dolgu yüzeyinin cilalanm  
olmas  

     

4.    Dolgunun yükseklik 
kontrolünün yap lm  olmas  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Di  Hastal klar  ve Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  4 
Ölçülmek istenen beceri Arka di  iki/üç yüzlü kl  kompozit dolgu  
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, 

ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, a z spatülü, 
siman cam /spatülü, ivory/meba matriks, kama, 
dycal, siman, asit, bonding, kompozit, bitirme 
diskleri, mandrel, artikülasyon kâ d , anestezik 
solüsyon, enjektör 

Uygulama süresi 90 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastay  kar lama, ünite 
alma ve konumland rma 

     

2.    Hijyen gereklilikleri,  el 
y kama, temiz önlük, 
eldiven- maske-gözlük 
takma 

     

3.    Kullan lan küvet, el aletleri 
ve gerekli malzemeleri 
eksiksiz haz rlama, düzeni 
ve temizli i sa lama 

     

4.    Hasta ile ileti im becerisi, 
yakla m, hastaya 
uygulanacak i lemleri 
aç klama, tan  ve tedavi 
planlamas  hakk nda 
bilgilendirme 

     

5.    Onam formunu imzalatma      
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6.    Anamnez alma      

7.    Klinik muayene yapma      

8.    Radyolojik muayene yapma      

9.    Tan  koyma      

10.  Tedaviyi planlama      

11.  Hastaya yap lacak i lemle 
ilgili bilgi verme 

     

12.  Anestezi ihtiyac n  kontrol 
etme gerekirse yapma 

     

13.  Kom u di leri korumak için 
izole etme 

     

14.  Çürü ü temizleme      

15.  Çürü ün derinli ine karar 
verme gerekirse kaide 
maddesi kullanma 

     

16.  Matriks yerle tirme      

17.  Kama yerle tirme      

18.  Di i tükürükten izole etme      

19.  Kaviteye asit- primer- 
bonding uygulama 

     

20.  I k uygulama (süre ve 
konum) 

     

21.  Kompoziti yerle tirme ve 
k uygulama 

     

22.  Bitirme i lemini yapma      

23.  Cila yapma      

24.  Hastaya yap lan i lem 
hakk nda bilgi verme ve 
dolgunun uzun ömürlü 
olmas  aç s ndan gerekli 
tavsiyelerde bulunma 

     

25.  Hastan n evrak i lerini 
tamamlama 

     

26.  Hastay  klinik kap s na kadar 
u urlama 

     

27.  Kullan lan araç-gereçleri 
üniten al p 
temizleme/sterilizasyon 
odas na teslim etme 

     

Süreç Puan   
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Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Dolgunun kom u di lerle 
kontaktta olmas  

     

2.    Dolgunun anatomik biçimde 
olmas  

     

3.    Dolgunun di le uyumlu 
olmas  

     

4.    Dolgu yüzeyinin cilalanm  
olmas  

     

5.    Dolgunun yükseklik 
kontrolünün yap lm  olmas  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Di  Hastal klar  ve Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  5 

Ölçülmek istenen beceri Ön di  kl  kompozit dolgu  

Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, 
ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, a z spatülü, 
siman cam /spatülü, effaf bant, kama, dycal, 
siman, asit, bonding, kompozit, bitirme diskleri, 
mandrel, artikülasyon kâ d , anestezik solüsyon, 
enjektör 

Uygulama süresi 90 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 

Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    Hijyen gereklilikleri,  el 
y kama, temiz önlük, 
eldiven- maske-gözlük 
takma 

     

3.    Kullan lan küvet, el aletleri 
ve gerekli malzemeleri 
eksiksiz haz rlama, düzeni 
ve temizli i sa lama 

     

4.    Hasta ile ileti im becerisi, 
yakla m, hastaya 
uygulanacak i lemleri 
aç klama, tan  ve tedavi 
planlamas  hakk nda 
bilgilendirme 

     

5.   Onam formunu imzalatma      
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6.   Anamnez alma       
7.   Klinik muayene yapma      
8.   Radyolojik muayene yapma      
9.   Tan  koyma      
10. Tedaviyi planlama      
11. Hastaya yap lacak i lemle 

ilgili bilgi verme 
     

12. Anestezi ihtiyac n  kontrol 
etme gerekirse yapma 

     

13. Kom u di leri korumak için 
izole etme 

     

14. Çürü ü temizleme      
15. Çürü ün derinli ine karar 

verme gerekirse kaide 
maddesi kullanma 

     

16. effaf bant yerle tirme      
17. Kama yerle tirme      
18. Di i tükürükten izole etme      
19. Kaviteye asit- primer- 

bonding uygulama 
     

20. I k uygulama (süre ve 
konum) 

     

21. Di e uygun renkte kompozit 
seçme  

     

22. Kompoziti yerle tirme ve k 
uygulama 

     

23. Bitirme i lemini yapma      
24. Cila yapma      
25. Hastaya yap lan i lem 

hakk nda bilgi verme ve 
dolgunun uzun ömürlü 
olmas  aç s ndan gerekli 
tavsiyelerde bulunma 

     

26. Hastan n evrak i lerini 
tamamlama 

     

27. Hastay  klinik kap s na kadar 
u urlama 

     

28. Kullan lan araç-gereçleri 
üniten al p 
temizleme/sterilizasyon 
odas na teslim etme 

     

Süreç Puan   
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Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.   Dolgunun kom u di lerle 
kontaktta olmas  

     

2.   Dolgunun anatomik biçimde 
olmas  

     

3.   Dolgunun renginin kom u 
di lerle uyumlu olmas  

     

4.   Dolgunun di le uyumlu 
olmas  

     

5.   Dolgu yüzeyinin cilalanm  
olmas  

     

6.   Dolgunun yükseklik 
kontrolünün yap lm  olmas  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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ENDODONT  ANAB L M DALI KL N K BECER LER  

Kuafaj Tedavisi: 

Di  pulpas n n canl l n  sürdürmesini hedefleyen, direkt veya indirekt 
olarak uygulanan vital pulpa tedavisidir. Pulpaya iyice yakla m  derin 
dentin çürüklerinde veya mine dentin k r klar nda, pulpay  fiziksel, 
biyokimyasal ve mikrobiyolojik etkilerden korumak için kavite taban na 
doku dostu bir materyal yerle tirilerek yap lan tedavi indirekt kuafaj ad n  
al r. Direkt kuafaj ise, travma veya iyatrojenik nedenlerle (çürük 
temizlerken, kron preparasyonu) perfore olmu  sa l kl  bir pulpan n yeni 
dentin yap m n  aktive edecek bir madde ile örtülmesi i lemidir.  

Kök kanal tedavisi:  

Kök kanal tedavisi, kron ve kök pulpas n n, yani pulpa dokusunun 
tamam n n veya tamam na yak n bir bölümünün anestezi alt nda 
ç kar lmas n n ard ndan, kök kanallar n n mekanik olarak geni letilip,  
kemomekanik yöntemlerle mikroorganizmalardan ar nd r lmaya 
çal lmas ndan sonra kök ucuna kadar s zd rmaz bir ekilde tamamen 
doldurulmas  i lemine denir.  

Di lerde;  

 Pulpa patolojisinin ileri evrelerinin bulundu u durumlarda ve 
nekrotik olgularda, 

 Periradiküler dokular n iltihabi durumlar nda (pulpa kaynakl  veya 
perio-endo lezyonlarda), 

 Çürük atrizyon, erozyon, abrazyon veya travma gibi nedenlerle 
pulpan n aç ld  ve vital pulpa tedavilerinin endike olmad  
durumlarda, 

 Vital pulpa tedavilerinin ba ar s z oldu u durumlarda, 
 Protetik nedenlerle, 
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a) Kron preparasyonlar nda a r  s ya ba l  irreversible pulpa 
reaksiyonlar nda, 

b) Kök kanal ndan destek al nmas  gereken onar mlarda (overdenture, 
post-kor yap m , di in konumunun düzeltilmesi amac yla yap lan 
i lemler, 

c) Kar  çenedeki di lerin erken çekimleri nedeniyle yuvas nda a r  
yükselen di ler sonraki protetik bir planlamada yer ald nda 

kök kanal tedavisi uygulanabilir. 

Kök kanal tedavisi pulpa dokusunun vital oldu u ve periapikal dokular n 
sa l kl  oldu u di lerde tek seansta uygulan rken, pulpan n nekrotik ve/veya 
enfekte oldu u, periradiküler dokularda iltihabi de i im bulunan di lerde 
çok seansl  olarak uygulan r. 

Kök kanal tedavisinin yenilenmesi: 

Kök kanal tedavisinden sonra yetersiz aseptik kontrol, uygun olmayan 
giri  kavitesi, temizleme, ekillendirme ve t kama yetersizlikleri, gözden 
kaçan kanallar, iyatrojenik yanl l klar, kök kanal tedavisi sonras  koronal 
dolgunun kayb na ba l  olarak kök kanal sisteminin tekrar enfeksiyonu ile 
endodontik ba ar s zl klar olu abilir. Endodontik ba ar s zl klarda hekim 
özenli bir muayene yaparak, cerrahi olmayan tedavi (kök kanal tedavisinin 
yenilenmesi), apikal cerrahi ve çekim seçenekleri aras nda do ru tercihini 
yapmal d r. Tekrarlayan endodontik tedavinin amac ; kök kanallar na 
koronal olarak giri e imkan veren eksik veya kusurlu kök kanal dolgusu 
bulunan, ya da önceki kök kanal tedavisi sonras  periapikal patoloji geli mi  
di lerde mevcut kanal dolgusunun uygun alet ve solüsyonlar yard m yla 
sökülerek, antimikrobiyal medikaman uygulanmas n  takiben kök kanallar n 
tekrardan doldurulmas d r. 
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Endodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  1 

Ölçülmek istenen beceri Kuafaj tedavisi uygulanmas  

Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, 
ekskavatör, fulvar, a z spatülü, siman 
cam /spatülü, rubber dam, kuafaj materyali, geçici 
dolgu maddesi 

Uygulama süresi  

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %60 - Ürün %40 

Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m istenmesi 
 Komplikasyon olu mas nda i lemin durdurulmas  
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    Hijyen kurallar na uyma 
(elini y kama ya da 
eldiven kullanma, temiz 
önlük giyme; temiz ve 
bak ml , derli toplu 
görünümde olma) 

     

3.    Küvet, muayene tak m  
ve di er gereçleri 
düzenli ve temiz 
kullanma 

     

4.    Hastaya tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.    Onam formunu 
imzalatma 
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6.    Anamnez alma      
7.    Klinik muayene yapma      
8.    Radyolojik muayene 

yapma 
     

9.    Tan  koyma      
10.  Tedaviyi planlama      
11.  Hastaya yap lacak 

i lemle ilgili bilgi verme 
     

12.  Anestezi yapma      
13.  Di i izole etme      
14.  Çürük mine ve dentin 

dokusunu temizleme 
     

15.  Kaviteyi y kama ve 
kurutma 

     

16.  Kavitenin pulpaya 
bakan yüzeyine kuafaj 
materyalinin 
uygulanmas  

     

17.  Pulpan n aç ld  
durumda kanama 
kontrolünü sa lama ve 
perforasyon alan n  
kuafaj materyali ile 
örtme 

     

18.  Kaviteyi uygun materyal 
ile di etine uyumlu 
olarak kapatma 

     

19.  Öncül temaslar 
aç s ndan yükseklik 
kontrolü yapma 

     

20.  Bitirme i lemlerini 
yapma 

     

21.  Hastaya yap lan i lem 
hakk nda bilgi verme, 
önerilerde bulunma 

     

22.  Evrak i lerini 
tamamlama 

     

23.  Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

24.  Üniti sonraki i lem için 
temiz b rakma 

     

Süreç Puan   
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Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.  Tedavi sonras  di in 
canl l n n korunmas  
ve klinik semptomlar n 
bulunmamas  

     

2.   Zaman n do ru ve etkili 
kullan lmas  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Endodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  2 
Ölçülmek istenen beceri Tek seansta kök kanal tedavisi yap lmas  
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, 

ekskavatör, fulvar, a z spatülü, siman 
cam /spatülü, rubber dam, tirnef, kanal e esi, 
endodontik cetvel, irrigasyon solüsyonu, 
spreader, kanal pat , güta perka, bek, siman 

Uygulama süresi 4. s n flar için 90 dk., 5. s n flar için 60 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %60 - Ürün %40 
Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m 
istenmesi 

 Komplikasyon olu mas nda i lemin 
durdurulmas  

 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  
 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    Hijyen kurallar na uyma 
(elini y kama ya da 
eldiven kullanma, temiz 
önlük giyme; temiz ve 
bak ml , derli toplu 
görünümde olma) 

     

3.    Küvet, muayene tak m  
ve di er gereçleri 
düzenli ve temiz 
kullanma 

     

4.    Hastaya tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 
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5.    Onam formunu 
imzalatma 

     

6.    Anamnez alma      
7.    Klinik muayene yapma      
8.    Radyolojik muayene 

yapma 
     

9.    Tan  koyma      
10.  Tedaviyi planlama      
11.  Hastaya yap lacak 

i lemle ilgili bilgi verme 
     

12.  Anestezi yapma      
13.  Di i izole etme      
14.  Giri  kavitesi açma      
15.  Pulpa dokusunu 

uzakla t rma 
     

16.  Çal ma boyutunun 
belirlenmesi 

     

17.  Kök kanallar n  
ekillendirme, y kama 

ve kurulama 

     

18.  Kök kanallar n  
doldurma ve radyolojik 
kontrolünü yapma 

     

19.  Güta-perka konlar n  
kesip,  giri  kavitesinden 
art k dolgu maddelerini 
temizleme 

     

20.  Kaviteyi geçici dolgu 
maddesiyle kapatma 

     

21. Öncül temaslar 
aç s ndan yükseklik 
kontrolü yapma 

     

22. Bitirme i lemlerini 
yapma 

     

23.  Hastaya yap lan i lem 
hakk nda bilgi verme, 
önerilerde bulunma 

     

24.  Evrak i lerini 
tamamlama 

     

25.  Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

26.  Üniti sonraki i lem için 
temiz b rakma 

     

Süreç Puan   
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Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Kök kanallar n n 
fizyolojik apekse kadar 
doldurulmu  olmas  

     

2.    Zaman n do ru ve etkili 
kullan lmas  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Endodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  3 

Ölçülmek istenen beceri Çok seans gerektiren di lerde kök kanal tedavisi 
yap lmas  

Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, 
ekskavatör, fulvar, a z spatülü, siman 
cam /spatülü, rubber dam, t rnef, kanal e esi, 
endodontik cetvel, irrigasyon solüsyonu, kanal 
medikaman , kalsiyumsülfat içerikli geçici dolgu 
maddesi,  spreader, kanal pat , güta perka, bek, 
siman 

Uygulama süresi  

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %60 - Ürün %40 

Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m istenmesi 
 Komplikasyon olu mas nda i lemin durdurulmas  
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastay  kar lama, ünite 
alma ve konumland rma 

     

2.    Hijyen kurallar na uyma 
(elini y kama ya da 
eldiven kullanma, temiz 
önlük giyme; temiz ve 
bak ml , derli toplu 
görünümde olma) 

     

3.    Küvet, muayene tak m  
ve di er gereçleri 
düzenli ve temiz 
kullanma 
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4.    Hastaya tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.    Onam formunu 
imzalatma 

     

6.    Anamnez alma      

7.    Klinik muayene yapma      

8.    Radyolojik muayene 
yapma 

     

9.    Tan  koyma      

10.  Tedaviyi planlama      

11.  Hastaya yap lacak 
i lemle ilgili bilgi verme 

     

12.  Gerekli olgularda uygun 
ilaç verme 

     

13.  Gerekli olgularda pü 
drenaj n  sa lama 

     

14.  Gerekli durumda 
anestezi yapma 

     

15.  Di i izole etme      

16.  Giri  kavitesi açma      

17.  Pulpa dokusunu 
uzakla t rma 

     

18.  Çal ma boyutunu 
belirleme 

     

19.  Kök kanallar n  
ekillendirme, y kama 

ve kurulama 

     

20.  Enfeksiyon kontrolü için 
kök kanal medikaman  
uygulama 

     

21. Geçici dolgu maddesi ile 
giri  kavitesini kapatma 

     

22.  Sonraki seansta di in 
klinik durumunu 
de erlendirme, kanal 
tedavisini tamamlama 
ve karar verme 

     

23.  Gerekli olgularda kanal 
medikaman n  yenileme 
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24.  Kök kanallar ndan 
medikaman  
uzakla t rma, kanallar  
y kay p, kurutma 

     

25.  Kök kanallar n  
doldurma ve radyolojik 
kontrolünü yapma 

     

26.  Güta-perka konlar n  
kesip,  giri  kavitesinden 
art k dolgu maddelerini 
temizleme 

     

27.  Kaviteyi geçici dolgu 
maddesiyle kapatma 

     

28.  Öncül temaslar 
aç s ndan yükseklik 
kontrolü yapma 

     

29.  Bitirme i lemlerini 
yapma 

     

30.  Hastaya yap lan i lem 
hakk nda bilgi verme, 
önerilerde bulunma 

     

31.  Evrak i lerini 
tamamlama 

     

32.  Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

33.  Üniti sonraki i lem için 
temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Klinik semptomlar  
giderme 

     

2.    Kök kanallar n n 
fizyolojik apekse kadar 
doldurulmu  olmas  

     

3.   Zaman  do ru ve etkili 
kullanma 

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  

 



66 

 

Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Endodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  4 
Ölçülmek istenen beceri Kök kanal tedavisinin yenilenmesi 
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, 

ekskavatör, fulvar, a z spatülü, siman 
cam /spatülü, rubber dam, tirnef, kanal e esi, 
endodontik cetvel, irrigasyon solüsyonu, güta-
perka yumu at c  solvent,  spreader, kanal pat , 
güta perka, bek, siman 

Uygulama süresi  
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %60 - Ürün %40 
Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m 
istenmesi 

 Komplikasyon olu mas nda i lemin 
durdurulmas  

 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  
 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    Hijyen kurallar na uyma 
(elini y kama ya da 
eldiven kullanma, temiz 
önlük giyme; temiz ve 
bak ml , derli toplu 
görünümde olma) 

     

3.    Küvet, muayene tak m  
ve di er gereçleri 
düzenli ve temiz 
kullanma 

     

4.    Hastaya tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     



67 

5.    Onam formunu 
imzalatma 

     

6.    Anamnez alma       
7.   Klinik muayene yapma      
8.   Radyolojik muayene 

yapma 
     

9.   Tan  koyma      
10.  Tedaviyi planlama      
11.  Hastaya yap lacak 

i lemle ilgili bilgi verme 
     

12.  Gerekli durumda 
anestezi yapma 

     

13.  Di i izole etme      
14. Kök kanallar na ula m 

sa lama 
     

15.  Mevcut kök kanal 
dolgusunun sökülmesi 
ve kanal bo lu unun 
radyolojik kontrolü 

     

16.  Çal ma boyutunu 
belirleme 

     

17.  Kök kanallar n  
ekillendirme, y kama ve 

kurulama 

     

18. Kök kanal medikaman  
uygulama 

     

19. Geçici dolgu maddesi ile 
giri  kavitesini kapatma 

     

20.  Sonraki seansta di in 
klinik durumunu 
de erlendirme, kanal 
tedavisini tamamlama 
ve karar verme  

     

21.  Gerekli olgularda kanal 
medikaman n  yenileme 

     

22.  Kök kanallar ndan 
medikaman  
uzakla t rma, kanallar  
y kay p, kurulama 

     

23.  Kök kanallar n  
doldurma ve radyolojik 
kontrolünü yapma 
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24.  Güta-perka konlar n  
kesip,  giri  kavitesinden 
art k dolgu maddelerini 
temizleme 

     

25.  Kaviteyi geçici dolgu 
maddesiyle kapatma 

     

26.  Öncül temaslar 
aç s ndan yükseklik 
kontrolü yapma 

     

27.  Bitirme i lemlerini 
yapma 

     

28.  Hastaya yap lan i lem 
hakk nda bilgi verme, 
önerilerde bulunma 

     

29.  Evrak i lerini 
tamamlama 

     

30.  Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

31.  Üniti sonraki i lem için 
temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Önceki tedaviden 
kaynaklanan 
problemleri ve klinik 
semptomlar  giderme 

     

2.    Kök kanallar n  fizyolojik 
apekse kadar doldurmu  
olma 

     

3.    Zaman  do ru ve etkili 
kullanma 

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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ORTODONT  ANAB L M DALI KL N K BECER LER  

ARK BA LAMA VE SÖKME 

Ortodontik tedaviler sabit ve hareketli apareyler yard m yla yap l r. 
Sabit ortodontik apareyler di ler üzerine adesivler yard m yla yerle tirilen 
braketler ve bunlar n slotlar na oturtulan ark tellerinden olu maktad r. Ark 
telleri, braket slotlar na uygun ekilde yerle tirildi inde uygun di  
hareketleri elde edildi i gibi, bir sonraki randevu zaman na kadar -ki bu süre 
ortalama 4 haftad r- hastan n konforlu olmas n  sa lar. Ark tellerinin braket 
slotlar na ba lanmas nda kullan lan materyaller rijit yap daki çelik teller ile 
plastik yap daki alastiklerdir.  

Rijit yap daki çelik teller ile ark telleri braketlere ba land nda, 
bunlar n uygun uzunlukta kesilmesi ve uygun ekilde uçlar n n kapat lmas  
gerekir. Aksi takdirde, hastan n dudak ve yanaklar na batan tel yüzünden, 
dudak ve yanak mukozas  tahri  olur ve bu durum hastay  rahats z eder. 

Plastik yap daki alastiklerde hasta konforu maksimumdur. Ancak 
bunlarla ark teli brakete ba land nda alastik halkas n n braketin tüm 
kanatlar ndan geçirilmesi gerekir. Aksi takdirde ark teli braket slotuna 
oturmad ndan planlanan di  hareketi elde edilemez ve bir sonraki randevu 
zaman na kadar zaman kaybedilmi  olur. 

Ark teli ba lama ve sökme, tamamen klinikte gerçekle tirilen bir 
i lemdir.  

ÖN E K DÜZLEM YAPILMASI 

Süt di lenmeden daimi di lenmeye geçerken üst anterior di lerin bir ya 
da birden fazlas n n palato-versiyonda sürmesi sonucunda anterior bölgede 
çapraz kapan  olu ur. Alt ve üst di ler aras nda normal overjet ve overbite 
ili kisinin olu turulmas  için palato-versiyonda süren üst keser di lerin 
normal konumlar na getirilmesi gerekir. Bunun için zemberek içeren aktif 
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plaklar kullan labilece i gibi buna göre daha az zaman ve emek isteyen ön 
e ik düzlem de yap labilir. Ön e ik düzlemin endikasyonu sadece az zaman 
ve emek almas  de ildir. Ön e ik düzlem yap lmas n  belirleyen iki önemli 
ölçütten birisi, çapraz kapan ta olan di  say s , ki en fazla üç adet olmal d r, 
di eri ise anterior bölgedeki overbite’ n derinli idir. Bu endikasyonlar n 
klinik olarak konabilmesi gerekir. 

Bundan sonra ön e ik düzlemin imal edilebilmesi için alt ve üst dental 
arklardan ölçü al nmas  a amas na geçilir. Bu a amay  laboratuvar süreci 
izler; alt ve üst dental arklardan alç  modeller elde edilir. Elde edilen alç  
modeller kapan  mumu arac l  ile artikülatöre al n r. Artikülatörde ön e ik 
düzlemin e iminin yüksekli i, hastan n overbite miktar na göre ayarlan r ve 
bu yükseklik artikülatördeki vida yard m yla sabitlenir. Bu a amadan sonra 
ön e ik düzlemin imal edilmesi a amas na ula l r. Haz rlanan akril hamuru 
yard m yla ön e ik düzlem imal edilir. Tesviye ve polisaj i lemleri sonras nda 
elde dilen ön e ik düzlem hasta a z na uygulan r. 

Burada klinik ve laboratuvar i lem basamaklar  bir form üzerinde 
özetlenmi tir. 

AKT F PLAK YAPILMASI 

Ortodontik tedaviler sabit ve hareketli apareyler yard m yla yap l r. 
Aktif plaklar hareketli ortodontik apareylerdir. Genellikle bir veya bir grup 
di teki konum bozuklu unun tedavi edilmesi için kullan l r. Aktif plak 
yap lmas  için klinik ve laboratuvar sürecine ihtiyaç vard r. 

Klinik olarak aktif plak yap m  te hisinin do ru konmas  gerekir. 
Buradaki örneklemede kanin retraktörü içeren aktif plak ele al nm t r. Bu 
nedenle kanin retraktörünün hangi durumda yap lmas  gerekti inin 
bilinmesi gerekir. Klinik olarak kanin retraktörü yap lacak olan di in 
vestibülo-pozisyonda ve mesio-angulasyonda olmas  gerekir. Kanin di i için 
hal böyleyken ayn  taraftaki molar di lerin Klas l veya süper Klas l ili kisinde 
olmas  gerekir. Ayn  zamanda anterior bölgede de üst orta hatt n kaymam  
olmas  gerekir. Yukarda say lan klinik göstergelerin hepsi bir arada 
oldu unda kanin retraktörü yap labilir. 

Yukardaki klinik a amay , uygun ölçü ka klar n n seçilmesi, dental ark n 
uygun ölçüsünün al nmas  izler. Bundan sonra bunlar n alç  model haline 
getirilmesi ile laboratuvar a amas n n ba lamas  izler. Bu modeller üzerinde 
uygun pensler ile uygun tutucu kro eler ve kanin retraktörü yuvarlak 
ortodontik telle haz rlan r ve bunu takiben de akrilik aktif plak olu turulur. 
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En son a amada imal edilen akrilik aktif plak hasta a z nda prova edilir. 
Bu a amada apareyin uyumu ve haz rlanan kanin retraktörünün aktifli i 
kontrol edilir. Tüm bu a amalardan sonra aktif plak polisaj yap ld ktan sonra 
hastaya teslim edilir. Hastaya aktif pla  nas l takaca , temizleyece i ve 
koruyaca  anlat l r. Hastan n bu aktif plak a z ndayken yapmas  ve/veya 
yapmamas  gereken eyler anlat l r. Kontrol randevusu verilir.  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  1 

Ölçülmek istenen beceri Ark ba lama ve sökme 

Uygulama için gerekli araç gereçler Ark ba lama seti (ligator, portegü, küçük kesici, 
küçük itici, ayna, sond, presel) 

S nav süresi 20 dakika 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.   Hastan n kar lanmas , 
ünite al nmas  ve 
konumland r lmas

     

2.   Hasta önlü ü tak lmas , 
ark setinin konaca  ünit 
üzerinin örtülmesi 

     

3.   lem öncesi önlük, 
maske, eldiven ve gözlük 
tak lmas  ve tüm 
ayarlamalar sonras nda 
en son ellerin y kanarak 
eldiven giyilmesi 

     

4.   Ark ba lama setinin 
eksiksiz olarak ünite 
getirilmesi 

     

5.   lem sonras  gerekli 
tavsiyelerde 
bulunulmas  (sert, 
yap kan, asitli 
yiyeceklerin yenmemesi, 
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batan ve ac tan yerler 
oldu unda hastaya 
verilen mumun 
kullan lmas , ac  
giderilemedi inde 
ortodontistten tekrar 
randevu al nmas  
gereklili inin 
hat rlat lmas , braket 
dü erse ortodontistten 
hemen randevu al nmas  
gereklili inin 
hat rlat lmas ) 

6.   Kullan lan ekipman n 
penslere zarar 
vermeden toplanarak 
sterilizasyon odas na 
b rak lmas  ve ünitin bir 
sonraki hastaya 
haz rlanmas   

     

7.   Hastan n evrak i lerinin 
tamamlanmas  

     

8.   Hastaya bir sonraki 
randevu tarihinin 
bildirilmesi 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1. Ark telinin braketler 
üzerine do ru bir ekilde 
ba lanmas  (ligatür 
telinin distalde 
konumlanm  olmas ) 

     

2. Ark teli brakete 
ba lan rken braketin di  
üzerinden 
uzakla t r lmamas  

     

3. Ligatür telinin uygun 
ekilde kesilmesi (k sa ya 

da uzun kesilmemesi, 
kesilirken a z d na 
veya bo aza ni an 
al narak kesilmemesi, 
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a za dü en ligatür teli 
parças n n aspire 
edilmeden a z 
ortam ndan 
uzakla t r lmas ) 

4. Ligatür telinin uygun 
ekilde görünmez 

duruma getirilmesi (di  
hareketine engel 
olamayacak ekilde 
braket kanad n n alt na 
al nmas ) 

     

5. Ligatür teli görünmez 
hale getirilirken braket 
dü ürülmemesi 

     

6. Ligatür teli görünmez 
hale getirilirken di eti ya 
da yanak gibi yumu ak 
dokulara zarar 
verilmemesi 

     

7. Hastan n dudak kenar , 
duda , dili ve gözüne 
zarar verilmemesi 

     

8. Hastan n i lem sonras  
mutlu olmas  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  2 

Ölçülmek istenen beceri Ön e ik düzlem 

Uygulama için gerekli araç gereçler Ölçü alma seti (Alt-Üst ölçü ka , bol, bol ka , 
aljinat, su, mum, alç , ayna, sond), gode, so uk akril 
toz ve likit, lak, f rça, spatul, ortodontik artikülatör, 
canavar frez, ta , z mpara, polisaj f rças , keçe, 
pomza. 

S nav süresi 40 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastan n kar lanmas , 
ünite al nmas  ve 
konumland r lmas

     

2.    Hasta önlü ü tak lmas , 
ölçü alma setinin 
konaca  ünit üzerinin 
örtülmesi 

     

3.    lem öncesi önlük, 
maske, eldiven ve gözlük 
tak lmas  ve tüm 
ayarlamalar sonras nda 
en son ellerin y kanarak 
eldiven giyilmesi 

     

4.    Ölçü alma setinin 
eksiksiz olarak ünite 
getirilmesi 
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5.   Hastan n ölçü alma 
pozisyonuna getirilmesi- 
koltuk dik, tetiyer a z 
içine odakl  olmas , ba  
konumunun frankfort 
horizontal düzlem yer 
düzlemine paralel olacak 
ekilde ayarlanmas  

     

6.    Uygun numaral  ölçü 
ka klar n n a z içinde 
prova edilmesi 

     

7.    Alginat n uygun k vamda 
kar lmas  ve üst ölçü 
ka na yerle tirlimesi, 
alginata ark ekli 
verildikten sonra üst 
çeneye yerle tirilmesi, 
ayn  i lemlerin alt çene 
ölçüsü için tekrarlanmas  

     

8.   Alginat ölçülerin 
s n rlar n n uygun olmas  

     

9.   Mumlu kapan  al nmas       
10. Alt-Üst alginat ölçülerin 

içine uygun ekilde 
kar t r lan alç n n 
dökülmesi ve hava 
kabarc klar n n 
ç kar lmas  

     

11. lem sonras  hasta 
önlü ünün ç kar lmas , 
a z içindeki ve yüzdeki 
alginat art klar n n 
lavabo ba nda 
temizletilmesi 

     

12. Hastaya bir sonraki 
randevu tarihinin 
bildirilmesi 

     

13. Kullan lan ekipman n 
toplanarak sterilizasyon 
odas na b rak lmas  ve 
ünitin bir sonraki 
hastaya haz rlanmas  

     

14.  Alt-üst dental ark 
modellerinin elde 
edilmesi ve bunlar n 
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mumlu kapan  
yard m yla artikülatöre 
al nmas  

15.  Artikülatörde ön e ik 
düzlem yüksekli inin 
ayarlanmas  

     

16.  Akril s n rlar n n lak ile 
izole edilmesi 

     

17.  Akrilin gode içinde toz 
ve likit k sm n n 
kar t r lmas  

     

18.  Akrilin uygun k vama 
getirilmesi 

     

19.  Uygun k vamdaki akril 
hamurunun 
artikülatördeki model 
üzerine al narak e ik 
düzlemin e iminin 
uygun ekilde 
haz rlanmas  

     

20.  Haz rlanan ön e ik 
düzlemin bas nçl  
tencereye al narak 
polimerize edilmesi  

     

21.  Elde edilen akril ön e ik 
düzlemdeki fazlal klar n 
freze edilmesi, 
ta lanmas  
z mparalanmas , pomza 
kullan larak s ras yla 
f rça ve keçe 
uygulanmas  

     

22.  Sonuç olarak parlak 
yüzeyli, kenar s n rlar  
yuvarlat lm  ön e ik 
düzlemin imal edilmesi 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1. Ön e ik düzlemin verilen 
randevu tarihinde a z 
içinde prova edilmesi 

     

2. Klinik olarak ön e ik 
düzlemin 
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tutuculu unun, kar t 
di le temas  s ras nda 
e iminin uygun olup 
olmad n n, hastay  
rahats z eden bir yerinin 
olup olmad n n kontrol 
edilmesi 

3. Ön e ik düzlemin uyku 
esnas nda a za dü üp 
bo ulma riski 
olu turmas na kar  
önlem olarak delinip bu 
delikten uzunca bir ip 
geçirilmesi 

     

4. Hastaya bir sonraki 
randevunun verilmesi 

     

Süreç Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  3 

Ölçülmek istenen beceri Aktif Plak-Kanin retraktörü 

Uygulama için gerekli araç gereçler Ölçü alma seti (Alt-Üst ölçü ka , bol, bol ka , 
aljinat, su, mum, alç , ayna, sond), düz pens, bird 
beak, 0.7 mm yuvarlak tel, i aret kalemi, gode, 
so uk akril toz ve likit, lak, f rça, spatul, ortodontik 
artikülatör, canavar frez, ta , z mpara, polisaj 
f rças , keçe, pomza. 

S nav süresi 40 dakika 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastan n kar lanmas , 
ünite al nmas  ve 
konumland r lmas

     

2.    Hasta önlü ü tak lmas , 
ölçü alma setinin 
konaca  ünit üzerinin 
örtülmesi 

     

3.    lem öncesi önlük, 
maske, eldiven ve gözlük 
tak lmas  ve tüm 
ayarlamalar sonras nda 
en son ellerin y kanarak 
eldiven giyilmesi 

     

4.    Ölçü alma setinin 
eksiksiz olarak ünite 
getirilmesi 
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5.    Hastan n ölçü alma 
pozisyonuna getirilmesi- 
koltuk dik, tetiyer a z 
içine odakl  olmas , ba  
konumunun frankfort 
horizontal düzlem yer 
düzlemine paralel olacak 
ekilde ayarlanmas  

     

6.    Uygun numaral  ölçü 
ka klar n n a z içinde 
prova edilmesi 

     

7.    Alginat n uygun k vamda 
kar lmas  ve üst ölçü 
ka na yerle tirilmesi, 
alginata ark ekli 
verildikten sonra üst 
çeneye yerle tirilmesi, 
ayn  i lemlerin alt çene 
ölçüsü için tekrarlanmas  

     

8.   Alginat ölçülerin 
s n rlar n n uygun olmas  

     

9.   Mumlu kapan  al nmas       
10.  Alt-Üst alginat ölçülerin 

içine uygun ekilde 
kar t r lan alç n n 
dökülmesi ve hava 
kabarc klar n n 
ç kar lmas  

     

11.  lem sonras  hasta 
önlü ünün ç kar lmas , 
a z içindeki ve yüzdeki 
alginat art klar n n 
lavabo ba nda 
temizletilmesi 

     

12.  Hastaya bir sonraki 
randevu tarihinin 
bildirilmesi 

     

13.  Kullan lan ekipman n 
toplanarak sterilizasyon 
odas na b rak lmas  ve 
ünitin bir sonraki 
hastaya haz rlanmas  

     

14.  Alt-üst dental ark 
modellerinin elde 
edilmesi ve bunlar n 
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mumlu kapan  
yard m yla artikülatöre 
al nmas  

15.  Vestibulo-pozisyondaki 
kanin di  için kanin 
retraktörü yap lmas  

     

16.  Bunun için 0.7 mm 
yuvarlak telden 
öncelikle tutucu 
unsurlar n (posteriora 
adams kro e ve 
anteriora vestibül ark) 
yap lmas  

     

17.  Vestibülo pozisyondaki 
kanin di i için 0.7 mm 
yuvarlak telden kanin 
retraktörü yap lmas   

     

18.  Yap lan kro elerin mum 
yard m yla modele tesbit 
edilmesi 

     

17.  Akril s n rlar n n lak ile 
izole edilmesi 

     

18.  Akrilin gode içinde toz 
ve likit k sm n n 
kar t r lmas  

     

19.  Akrilin uygun k vama 
getirilmesi 

     

20.  Uygun k vamdaki akril 
hamurunun 
artikülatördeki model 
üzerine al narak aktif 
plak s n rlar n n parmak 
ile ekillendirilmesi 

     

21.  Haz rlanan aktif plak’ n 
bas nçl  tencereye 
al narak polimerize 
edilmesi  

     

22.  Elde edilen akril aktif 
plaktaki fazlal klar n 
freze edilmesi, 
ta lanmas  
z mparalanmas , pomza 
kullan larak s ras yla 
f rça ve keçe 
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uygulanmas  

23.  Sonuç olarak parlak 
yüzeyli, kenar s n rlar  
yuvarlat lm  aktif 
plak’ n imal edilmesi 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1. Aktif Plak’ n verilen 
randevu tarihinde a z 
içinde prova edilmesi 

     

2. Klinik olarak aktif 
plaktaki kanin 
retraktörünün aktive 
edilmesi ve 
tutuculu unun ve 
hastay  rahats z eden bir 
yerinin olup olmad n n 
kontrol edilmesi 

     

3. Hastaya bir sonraki 
randevunun verilmesi 

     

Süreç Puan   

TOPLAM PUAN  
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PEDODONT  ANAB L M DALI KL N K BECER LER  

1. Te his ve tedavi planlama: Klini e gelen herhangi bir çocu un a z 
d -a z içi bulgulara, di lere ait klinik bulgu-semptomlara ve radyolojik 
bulgulara dayanarak, o hasta için tüm a z te hisi, tedavi ve restorasyon 
plan n n ç kar lmas d r. 

2. Florid uygulamas : Di leri çürükten korumak amac yla solüsyon, jel 
veya cila formunda uygulanan ajanlard r. Çürük asitlerine kar  di lerin 
direncini artt rmay  hedeflemektedir. 

3. Fissür örtücü uygulamalar : Özellikle çürük aktif çocuklarda ve az  
di lerinde olmak üzere çürü e hassas yüzeylerdeki girinti ve oluklara plak ve 
g dalar n birikimini önlemek ve bu yüzeyleri daha kolay f rçalan r hale 
getirmek için uygulanan koruyucu bir tedavi yöntemidir. Tek ba na 
uygulanabildi i gibi kompozit rezinle yap lm  küçük bir dolgunun 
etraf ndaki fissürlere de uygulanabilmektedir (koruyucu rezin restorasyon). 

4. Cam iyonomer restorasyon uygulamalar : Dü mesine 1 y l veya 
daha az süre bulunan di lerde daimi olarak; yüksek çürük aktivitesi bulunan 
çok çürüklü çocuklarda tükürük St. Mutans seviyesini dü ürmek amac yla 
geçici olarak yada kooperasyonu zay f çocuklarda geçici süreyle kullan lan 
flor salma özelli i en yüksek ve di lere kimyasal olarak ba lanabilen 
restoratif materyal uygulamalar d r. 

5. Amalgam dolgu yap m : Çürük ya da yaralanmalara ba l  olarak 
geli en k r k nedeniyle zarar görmü  arka grup di lere, normal fonksiyonunu 
kazand rmak amac yla amalgam dolgu maddesi kullan larak yap lan 
restorasyondur. Restore edilecek di in yüzey say s na göre isimler al r: 

- Tek yüzlü amalgam dolgu yap m  
- ki yüzlü amalgam dolgu yap m  
- Üç yüzlü amalgam dolgu yap m  
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6. Kompozit-kompomer dolgu yap m  Çürük ya da yaralanmalara ba l  
olarak geli en k r k veya do umsal ya da genetik nedenlerle  zarar görmü   
ön veya arka grup süt veya sürekli di lere, normal fonksiyonunu ve estetik 
görünümünü kazand rmak amac yla di  rengindeki rezin dolgu maddesi 
kullan larak yap lan restorasyondur. Restore edilecek di in a zdaki konumu 
ve restorasyona dahil edilecek etkilenmi  yüzey say s na göre isimlendirilir: 

Süt veya sürekli di  için; 

- Ön di  kl  kompozit dolgu yap m  
- Arka di  tek yüzlü kl  kompozit/kompomer dolgu yap m  
- Arka di  iki yüzlü kl  kompozit/kompomer dolgu yap m  
-     Arka di  üç yüzlü kl  kompozit/kompomer dolgu yap m  

7. Ampütasyon Uygulamas :  Çürü ün pulpaya yakla t  durumlarda, 
enflamasyonun sadece kuron pulpas  ile s n rl  oldu u, kök pulpas n n ise 
hala sa l kl  oldu u dü ünülüyorsa, etkilenmi  kuran pulpas n n ç kar larak 
kök pulpas n n b rak ld  tedavi yöntemidir. Kullan lan materyale göre; 

- Ferrik sülfat ampütasyonu 
- Formokrezol ampütasyonu ad n  almaktad r. 

8. Süt di i kök kanal tedavisi: Çürük, travma gibi nedenlerle di in 
pulpas n n iyile emeyecek düzeyde zarar gördü ü ya da nekroze 
oldu u durumlarda gerek duyulan, di in pulpas n n ç kar l p kök kanallar n n 
ekillendirilmesini takiben uygun bir dolgu maddesi ile dolduruldu u tedavi 

yöntemidir. Tedavi edilecek di in a zdaki konumu ve di in  kök kanal 
say s na göre isimlendirilir: 

- Ön di  ve tek köklü kanal tedavisi yap m  
- Süt az  di lerinde çok köklü kanal tedavisi yap m  

9. Yer tutucu uygulamas : Süt di lerinin çürük ya da travma nedeniyle 
normal dü me sürecinden önce kaybedilmesi durumunda, kom u di lerin 
bo lu a do ru devrilmesini önlemek amac yla, erken çekim bo lu unun 
korunmas na yönelik olarak yap lan apareylerdir. 

- Sabit yer tutucular 
- Hareketli yer tutucular olmak üzere planlanmaktad r. 
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu* 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  1 
Ölçülmek istenen beceri Te his ve tedavi planlama  
Uygulama için gerekli araç gereçler Ayna, sond, küvet, endikasyon formu, radyografi 
S nav süresi 90 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X ) 
Puanlama yüzdesi Süreç %80-Ürün %20 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    El y kama, eldiven 
kullanma, maske takma, 
temiz-bak ml -derli 
toplu görünme 

     

3.    Temiz ve düzenli ünitte, 
gerekli malzemeleri 
içeren küvet ve 
ekipmana sahip olma 

     

4.    Hastaya, tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.    Hasta hikayesini 
dinleme 

     

6.    A z d  muayene 
yapma 

     

7.    Di leri ve yumu ak 
dokular  klinik olarak 
inceleme  

     

                                                           
*   Tablolardaki kal n çizgiler, sonraki i lem basamaklar n n tüm uygulamalar için ayn  oldu unu gösterir. 
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8.    Di leri ve sert dokular  
radyolojik olarak 
inceleme  

     

9.   Tan  koyma      

10. Tedaviyi planlama      

Süreç Puan   

Ürüne ili kin performans 
göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Endikasyon formuna 
hasta bilgilerini yazm  
olma 

     

2.    Endikasyon formuna 
te his bilgilerini yazm  
olma 

     

3.    Endikasyon formuna 
tedavi planlamas n  
yazm  olma 

     

4.    Endikasyon formuna, 
yap lacak 
restorasyonlar  yazm  
olma 

     

5.    Hastaya sonraki i lemler 
hakk nda bilgi verme 

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  2 

Ölçülmek istenen beceri Florid uygulama  

Uygulama için gerekli araç gereçler Küvet, ayna, presel, pamuk tampon, florid cila veya 
jel, ka k 

S nav süresi 20 dk. 

Performans ölçütleri Süreç ( X )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (  ) 

Puanlama yüzdesi Süreç %100 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastay  kar lama, ünite 
alma ve konumland rma 

     

2.    El y kama, eldiven 
kullanma, maske takma, 
temiz-bak ml -derli 
toplu görünme 

     

3.    Temiz ve düzenli ünitte, 
gerekli malzemeleri 
içeren küvet ve 
ekipmana sahip olma 

     

4.    Hastaya, tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.    Di leri ve yumu ak 
dokular  klinik olarak 
inceleme 

     

6.    Tan  koyma      

7.    Tedaviyi planlama      
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8.    Hastaya uygulanacak 
i lemler hakk nda bilgi 
verme  

     

9.    Onam formunu 
imzalatma 

     

            Florid jel 
uygulanacaksa 

     

10.  Hastan n ark geni li ine 
göre ka k seçme 

     

11.  Profilaksi yapma 
(gerekirse) 

     

12.  Tükürük izolasyonu 
yapma 

     

13.  Florid jeli ka a koyma 
ve a za yerle tirme 

     

14.  Materyale uygun 
sürede bekleme 

     

15.  Ka  ç kar p jel 
art klar n  temizleme ve 
tükürttürme 

     

Florid cila uygulanacaksa      

16.  Tükürük izolasyonu 
yapma 

     

17.  Di leri kurutma      

18.  Florid cilay  di lere 
uygulama 

     

19.  Materyale uygun 
sürede bekleme 

     

20.  Pamuk tamponlar  
ç karma 

     

      

21.  Hastaya tedavi 
devam yla ilgili koru-
yucu önerilerde 
bulunma 

     

22.  Evrak i lerini bitirme      

23.  Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

24.  Üniti sonraki i lem için  
temizleyip haz rlama 

     

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  3 
Ölçülmek istenen beceri Fissür örtücü uygulama  
Uygulama için gerekli araç gereçler Küvet, ayna, presel, sond, pamuk tampon, fissür 

örtücü, asit 
S nav süresi 20 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    El y kama, eldiven 
kullanma, maske takma, 
temiz-bak ml -derli 
toplu görünme 

     

3.    Temiz ve düzenli ünitte, 
gerekli malzemeleri 
içeren küvet ve 
ekipmana sahip olma 

     

4.    Hastaya, tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.    Di leri ve yumu ak 
dokular  klinik olarak 
inceleme, fissür veya  
çürük derinli ini kontrol 
etme 

     

6.    Tan  koyma      
7.    Tedaviyi planlama      
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8.    Hastaya uygulanacak 
i lemler hakk nda bilgi 
verme 

     

9.    Onam formunu 
imzalatma 

     

10.  Pla  di ten 
uzakla t rma ve politür 
yapma 

     

11.  Tükürük izolasyonu 
yapma 

     

12.  Asit uygulama ve 
bekleme 

     

13.  Di i y kama ve kurutma      
14.  zolasyon kontrolü 

yapma 
     

15.  Fissür örtücü uygulama, 
yayma ve nlama 

     

16.  Yükseklik kontrolü 
yapma 

     

17.  Evrak i lerini bitirme      
18.  Hastay  kap ya kadar 

u urlama 
     

19.  Üniti sonraki i lem için  
temizleyip haz rlama  

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Tüm fissürlerde, 
yükseklik kontrolü 
yap lm   fissür örtücü 
bulunmas  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  4 

Ölçülmek istenen beceri Cam iyonomer restorasyon yapma  

Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, 
ayna, sond, presel, ekskavatör,fulvar, a z spatülü, 
siman cam /spatülü, ivory matrix, kama uç, 
camiyonomer simon, bitirme frez ve diskleri, 
mandren, atikülasyon ka d , topikal anestezik 
solüsyonu, anestezik solüsyon, enjektör, di  ipi, 
vazelin veya bonding  

S nav süresi 50 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastay  kar lama, ünite 
alma ve konumland rma 

     

2.   El y kama, eldiven 
kullanma, maske takma, 
temiz-bak ml -derli 
toplu görünme 

     

3.   Temiz ve düzenli ünitte, 
gerekli malzemeleri 
içeren küvet ve 
ekipmana sahip olma 

     

4.   Hastaya, tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.   Hasta hikayesini 
dinleme 
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6.   Di leri ve yumu ak 
dokular  klinik olarak 
inceleme 

     

7.   Di leri ve sert dokular  
radyolojik olarak 
inceleme 

     

8.   Tan  koyma      

9.   Tedaviyi planlama      

10.  Hastaya yap lacak 
i lemler hakk nda bilgi 
verme 

     

11.  Onam formunu 
imzalatma 

     

12.  Anestezi yapma 
(gerekirse) 

     

Çok yüzlü dolgu 
yap lacaksa 

     

13.  Kom u di i korumak için 
matrix takma  

     

14.  Çürü ün ekline göre 
kavite açma 

     

15.  Çürü ü tamamen 
temizleme 

     

16.  Di e göre matrix seçme 
ve uygulama 

     

17.  Kamauç yerle tirme      

Tek yüzlü dolgu  
yap lacaksa 

     

18.  Çürü ü tamamen 
temizleme 

     

      

19.  Pamuk tamponlarla 
tükürük izolasyonu 
yapma 

     

20.  Camiyonomer dolgu 
materyalini yerle tirme 

     

21.  Yükseklik kontrolü yapma      
22.  Bitirme-parlatma 

i lemlerini yapma 
     

23.  Restorasyonun bonding 
veya vazelin ile 
izolasyonu 
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24.  Hastan n evrak i lerini 
tamamlama 

     

25.  Hastay  klinik kap s na 
kadar u urlama 

     

Süreç Puan   

 
Ba lang ç 

Düzeyinde 
(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

Çok yüzlü dolgu 
yap lacaksa 

     

1.    Restore edilen di in 
kom u di  ile konta n n 
olmas  

     

2.   Dolgu-di eti uyumunun 
olmas  

     

      

3.   Dolgu-di  uyumunun 
olmas  

     

4.    Dolgu yüzeyinin 
pürüzsüz olmas  

     

5.    Oklüzyonun kar  arktaki 
di lerle uyumlu olmas  

     

6.    Dolgu yüzeyinin bonding 
veya vazelin ile izole 
edilmi  olmas  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  5 
Ölçülmek istenen beceri Ön veya arka di ler için kla sertle en kompozit 

veya kompomer dolgu yapma  
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, 

ayna, sond, presel, ekskavatör,fulvar, a z spatülü, 
siman cam /spatülü, ivory matrix, effaf bant, kama 
uç, kaide siman , asit-bonding, kompozit-
kompomer, bitirme frez ve diskleri, mandren, 
atikülasyon kâ d , topikal anestezik solüsyonu 
anestezik solüsyon, enjektör, di  ipi 

S nav süresi 90 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.   El y kama, eldiven 
kullanma, maske takma, 
temiz-bak ml -derli 
toplu görünme 

     

3.    Temiz ve düzenli ünitte, 
gerekli malzemeleri 
içeren küvet ve 
ekipmana sahip olma 

     

4.    Hastaya, tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.    Hasta hikayesini 
dinleme 

     

6.    Di leri ve yumu ak 
dokular  klinik olarak 
inceleme 
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7.    Di leri ve sert dokular  
radyolojik olarak 
inceleme 

     

8.    Tan  koyma       
9.    Tedaviyi planlama      
10.  Hastaya uygulanacak 

i lemler hakk nda bilgi 
verme 

     

11.  Onam formunu 
imzalatma 

     

12.  Anestezi yapma 
(gerekirse) 

     

Çok yüzlü dolgu 
yap lacaksa 

     

13.  Kom u di i korumak için 
matrix takma 

     

14.  Çürü ün ekline göre 
kavite açma 

     

15.  Çürü ü tamamen 
temizleme 

     

16. Uygulanan materyalin 
özelli ine göre 
liner/kaide maddesi 
yerle tirme (gerekirse) 

     

17. Di e göre matrixi seçme 
ve uygulama 

     

18.  Kamauç yerle tirme      
Tek yüzlü dolgu yap lacaksa      
19.  Çürü ü tamamen 

temizleme 
     

20.  Uygulanan materyalin 
özelli ine göre 
liner/kaide maddesi 
yerle tirme (gerekirse) 

     

21. Pamuk tamponlarla 
tükürük izolasyonu 
yapma 

     

      

22.  Adesiv dolgu 
basamaklar n  uygulama 
(asit/bonding)  

     

23.  I k cihaz  ucunu di e 
konumland rma ve 
cihaza uygun sürede k 
uygulama 
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24.  Kompozit veya 
kompomer materyalini 
tabakalama tekni i ile 
yerle tirme 

     

25.  I k cihaz  ucunu di e 
konumland rma ve 
cihaza uygun sürede k 
uygulama 

     

26.  Yükseklik kontrolü 
yapma 

     

27.  Bitirme-parlatma 
i lemlerini yapma 

     

28.  Hastaya yap lan i lem 
hakk nda bilgi verme 
önerilerde bulunma 

     

29.  Hastan n evrak i lerini 
tamamlama 

     

30.  Hastay  klinik kap s na 
kadar u urlama 

     

Süreç Puan   
 Ba lang ç 

Düzeyinde 
(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

Çok yüzlü dolgu 
yap lacaksa 

     

1.    Restore edilen di in 
kom u di  ile konta n n 
olmas  

     

2.    Dolgu-di eti uyumunun 
olmas  

     

      

3.    Dolgu-di  uyumunun 
olmas  

     

4.    Dolgu yüzeyinin parlak-
cilalanm  olmas , 
undercut bulunmamas  

     

5.    Oklüzyonun kar  arktaki 
di lerle uyumlu olmas  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  6 
Ölçülmek istenen beceri Arka di ler için amalgam dolgu yapma  
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, 

ayna, sond, presel, ekskavatör,fulvar, a z spatülü, 
siman cam /spatülü, ivory matrix, kama uç, kaide 
siman , atikülasyon kâ d , topikal anestezik 
solüsyon, anestezik solüsyon, enjektör, di  ipi 

S nav süresi 60-90 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.   Hastay  kar lama, ünite 
alma ve konumland rma 

     

2.   El y kama, eldiven 
kullanma, maske takma, 
temiz-bak ml -derli 
toplu görünme 

     

3.    Temiz ve düzenli ünitte, 
gerekli malzemeleri 
içeren küvet ve 
ekipmana sahip olma 

     

4.    Hastaya, tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.    Hasta hikayesini 
dinleme, 

     

6.   Di leri ve yumu ak 
dokular  klinik olarak 
inceleme 
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7.    Di leri ve sert dokular  
radyolojik olarak 
inceleme 

     

8.    Tan  koyma      

9.   Tedaviyi planlama      

10.  Hastaya yap lacak 
i lemler hakk nda bilgi 
verme 

     

11.  Onam formunu 
imzalatma 

     

12.  Anestezi yapma 
(gerekirse) 

     

Çok yüzlü dolgu 
yap lacaksa 

     

13.  Kom u di i korumak için 
matrix takma  

     

14.  Çürü ün ekline göre 
karite açma 

     

15.  Çürü ü tamamen 
temizleme 

     

16.  Kaviteyi ekillendirme      

17.  Kaide maddesi 
yerle tirme 

     

18.  Di e göre matrix seçme 
ve uygulama 

     

19.  Kama uç yerle tirme      

Tek yüzlü dolgu yap lacaksa      

20.  Çürü ü tamamen 
temizleme 

     

21.  Kaviteyi ekillendirme      
      

22.  Pamuk tamponlarla 
tükürük izolasyonu 
yapma 

     

23.  Amalgam materyalini 
haz rlama 

     

24.  Amalgam materyalini 
kaviteye ta ma ve 
kondanse etme 

     

25.  Yükseklik kontrolü 
yapma 
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26.  Bitirme i lemlerini  
yapma 

     

27.  Hastaya yap lan i lem 
hakk nda bilgi verme 
önerilerde bulunma 

     

28.  Evrak i lerinin bitirme      

29.  Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

30.  Üniti sonraki i lem için  
temizleyip haz rlama  

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

Çok yüzlü dolgu 
yap lacaksa 

     

1.    Restore edilen di in 
kom u di  ile konta n n 
olmas  

     

2.    Dolgu-di eti uyumunun 
olmas  

     

      

3.    Dolgu-di  uyumunun 
olmas  

     

4.    Dolgu yüzeyinin parlak-
cilalanm  olmas , 
undercut bulunmamas  

     

5.    Oklüzyonun kar  arktaki 
di lerle uyumlu olmas  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  7 
Ölçülmek istenen beceri Ampütasyonu yapma  
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri Küvet, 

sond,  ayna, presel, topikal anestezik solüsyonu, 
enjektör, anestezik solüsyon, serum fizyolojik, 
ekskavatör, fulvar, ag z spatülü, pamuk tampon-
pelet, formokrezol ya da ferik sülfat, kaide siman  
cam/spatülü, çinko oksit öjenol siman (ZOE), 
periapikal radyograf 

S nav süresi 60-90 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    El y kama, eldiven 
kullanma, maske takma, 
temiz-bak ml -derli 
toplu görünme 

     

3.    Temiz ve düzenli ünitte, 
gerekli malzemeleri 
içeren küvet ve 
ekipmana sahip olma 

     

4.    Hastaya, tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.   Hasta hikayesini 
dinleme 

     

6.    Di leri ve yumu ak 
dokular  klinik olarak 
inceleme 
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7.    Di leri ve sert dokular  
radyolojik olarak 
inceleme 

     

8.    Ön Tan  koyma      
9.    Tedaviyi planlama      
10.  Hastaya uygulanacak 

i lemler hakk nda bilgi 
verme 

     

11.  Onam formunu 
imzalatma 

     

12.  Topikal anestezik ve 
uygun lokal anestezi 
yöntemini seçip 
uygulama ve hastay  
takip etme 

     

13. Tükürük izolasyonu 
yapma 

     

14.  Uygun frezle çürü ün  
ekline göre kavite açma 

     

15.  Uygun frezle çürü ü 
kontrollü olarak 
temizleme 

     

16.  Perforasyon ve bu 
noktadaki kanama 
kriterlerini 
de erlendirerek ön tan y  
onaylama 

     

17.  Pulpa odas n n tavan n  
kontrollü olarak 
kald rma ve sark k tavan 
dokusunu uzakla t rma  

     

18.  Pulpa dokusunu 
tamamen ç karma 

     

19.  Pulpa odas n  serum 
fizyolojik ile y kama 

     

20. Kanal a zlar ndaki 
kanamay  nemli pamuk 
pelet ile kontrol ederek 
tan y  kesinle tirme 

     

21. Pamuk pelet ile 
formokrezol veya ferik 
sülfat uygulama ve 
materyale uygun süre 
bekleme 
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22.  Peletin ç kar lmas ndan 
sonra kanal 
a zlar ndaki pulpan n 
rengini kontrol etme 

     

23.  ZOE uygulama      

24.  Periopikal film alma      

25.  Kaide siman  uygulama      

26.  Di i geçici olarak restore 
etme 

     

27.  Evrak i lerini 
tamamlama 

     

28.  Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

29. Üniti sonraki i lem için 
temizleyip haz rlama 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.   Filmde pulpa odas  
taban  ve kanal 
a zlar n  kapatan ZOE 
görüntüsü olmas  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  8 
Ölçülmek istenen beceri Süt di lerinde kök kanal tedavisi yapma  
Uygulama için gerekli araç gereçler Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, 

ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, a z spatülü, 
kaide siman  cam /spatülü, rubber dam veya pamuk 
tampon-pelet, topikal anestezik solüsyonu, 
enjektör, anestezik solüsyon,  t rnerf, kanal e esi, 
endodontik cetvel, irrigasyon solüsyonu ve 
enjektör, kanal kurutma konlar , kanal pat , lentülo  
(gerekiyorsa) geçici dolgu maddesi, radyografi 

S nav süresi 90 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 - Ürün %30 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1.    Hastay  kar lama, ünite 

alma ve konumland rma 
     

2.    El y kama, eldiven 
kullanma, maske takma, 
temiz-bak ml -derli 
toplu görünme 

     

3.    Temiz ve düzenli ünitte, 
gerekli malzemeleri 
içeren küvet ve 
ekipmana sahip olma 

     

4.    Hastaya, tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.    Hasta hikayesini 
dinleme 

     

6.    Di leri ve yumu ak 
dokular  klinik olarak 
inceleme 
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7.    Di leri ve sert dokular  
radyolojik olarak 
inceleme 

     

8.    Ön Tan  koyma      
9.    Tedaviyi planlama      
10.  Hastaya uygulanacak 

i lemler hakk nda bilgi 
verme 

     

11.  Onam formunu 
imzalatma 

     

12.  Topikal anestezik ve 
uygun lokal anestezi 
yöntemini seçip 
uygulama ve hastay  
takip etme (Gerekirse) 

     

13.  Tükürük izolasyonu 
yapma 

     

14.  Uygun frezle çürü ün 
ekline göre kavite 

açma 

     

15.  Uygun frezle çürü ü  
kontrollü olarak 
temizleme 

     

16.  Perforasyon ve bu 
noktadaki kanama 
kriterlerini 
de erlendirerek ön tan y  
onaylama 

     

17.  Pulpa odas n n tavan n  
kontrollü olarak 
kald rma ve sark k tavan 
dokusunu uzakla t rma  

     

18.  Pulpa dokusunu 
tamamen ç karma 

     

19.  Pulpa odas n  serum 
fizyolojik ile y kama 

     

20.  Kanal a zlar ndaki 
dokuyu veya kanamay  
kontrol ederek tan y  
kesinle tirme 

     

21.  Kanallardaki pulpa 
dokusu veya art klar  
tirnerf ile temizleme 

     

22.  Radyografik olarak 
kanallar n çal ma 
boyunu tespit etme 
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23.  Kanallar  geni letme ve 
y kama 

     

24.  Kanallar  kurutma      
25.  Kanallar  doldurma      
26.  Periopika film alma      
27.  Pulpa odas ndaki kanal 

dolgusu art klar n  nemli 
peletle temizleme 

     

28.  Kaide simani uygulama      
29.  Di i geçici olarak restore 

etme  
     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Filmde çal ma boyunda 
doldurulmu  kanal 
görüntüsü olmas  

     

2.    Pulpa odas  taban  ve 
kanal a zlar n  kapatan 
siman görüntüsü olmas  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Pedodonti Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  9 
Ölçülmek istenen beceri Yer tutucu yapma  
Uygulama için gerekli araç gereçler Küvet, ayna, presel,  ölçü ka ,  ölçü  maddesi, alç , 

pamuk tampon, kapan  mumu (gerekiyorsa), 
yap t rma siman , siman cam -spatülü, a z 
spatülü, akril tesfiye frez ve lastikleri,bek  

S nav süresi 45 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %70 – Ürün %30 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastay  kar lama, ünite 
alma ve konumland rma 

     

2.    El y kama- eldiven 
kullanma, maske takma, 
temiz – bak ml - derli 
toplu görünme 

     

3.    Temiz ve düzenli ünitte, 
gerekli malzemeleri 
içeren küvet ve 
ekipmana sahip olma 

     

4.    Hastaya, tan  ve tedavi 
planlama süreci 
hakk nda bilgi verme 

     

5.    Hasta hikayesini 
dinleme 

     

6.    Di leri ve yumu ak 
dokular  klinik olarak 
inceleme 
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7.    Di leri ve sert dokular  
radyolojik olarak 
inceleme, 

     

8.    Tan  koyma      

9.    Tedaviyi planlama      

10.  Hastaya uygulanacak 
i lemler hakk nda bilgi 
verme 

     

11.  Onam formunu 
imzalatma 

     

      

12.  Sabit yer tutucu 
yap lacaksa destek di te 
konta  açacak ekilde 
preparasyon yapma 

     

      

13.  Hastan n ark geni li ine 
göre ka k seçme 

     

14.  Ölçü maddesi haz rlama 
ve ölçü alma 

     

15.  Model elde etme      

16.  Yer tutucu planlamas  
yapma  

     

Sabit yer tutucu 
yap lacaksa 

     

17.  Yer tutucuyu 
uyumland rma 

     

18.  Tükürük izolasyonu 
yapma 

     

19.  Yap t rma siman n  
haz rlama ve yap t rma 

     

20.  Art k simanlar  
temizleme 

     

Hareketli yer tutucu 
yap lacaksa 

     

21.  Yer tutucuyu 
uyumland rma 

     

22.  Hastaya yer tutucunun 
kullan m  konusunda 
e itme 

     

      

23.  Hastaya önerilerde 
bulunma 
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24.  Evrak i lerinin bitirme      

25.  Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

26.  Üniti sonraki i lem için 
temizleyip haz rlama 

 
 

    

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

Hareketli Yer Tutucu için      

1.    Hasta taraf ndan tak l p 
ç kar labilir olmas  

     

2.    Kom u di ler ve 
yumu ak dokularla 
uyumlu olmas  

     

3.    Stabil olmas       

4.    Bitirme ve parlatma 
i lemlerinin yap lm  
olmas  

     

Sabit Yer Tutucu için      

5.    Siman art klar n n 
uzakla t r lm  olmas  

     

6.    Bo lu u korumas       

7.    Di eti ile uyumlu olmas       

8.    Destek di e simante 
edilmi  ve stabil olmas  

     

9.   Yer tutucu yüzeyinin 
pürüzsüz olmas  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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PER ODONTOLOJ  ANAB L M DALI KL N K BECER LER  

TANI VE TEDAV  PLANLAMASI LEM  

Tan  koyma, hastan n klinik ve radyografik verilerinin birlikte 
de erlendirilerek hastal n ne oldu unu saptama; tedavi planlamas  ise 
tan s  konan hastal  tedavi etmek için gerekli yöntem, i lem ve 
materyallerin (a z gargaras , antibiyotik, oral hijyen araçlar  gibi) 
belirlenmesi becerisidir. 

Uygun a z içi muayene aletleri ve periodontal sonda yard m yla klinik 
periodontal durum saptan r, radyografik veriler yorumlan r. Ortak 
de erlendirme sonucunda periodontal hastal k tan s  konur. Tüm bu 
i lemler s ras nda verilerin birbirileriyle do ru ekilde kar la t rmas n n 
yap lmas  önemlidir. 

Tan  koyma becerisi tamamland ktan sonra tan ya uygun tedavi 
planlamas  yap lmal d r; bunun do ru yap labilmesi için do ru tan  konulmu  
olmas  gerekir, aksi takdirde tedavi planlamas  a amas na geçilemez. 

Tedavi planlamas nda hastal n tan s na uygun cerrahi olmayan 
periodontal tedavi ve/veya cerrahi tedavi yöntemleri planlan r, oral hijyen 
e itimi verilir.  Gerekli görülürse a z gargaralar  ve antibiyotikler tedaviye 
ilave edilir. Temel olarak do ru tan  koymay  ve tan ya uygun do ru tedavi 
planlamas  yapmay  hedefler.   

lem basamaklar  unlard r: 

1. A ziçi muayenenin yap lmas  
2. Periodontal sonda yard m  ile plak indeks (PI), gingivai indeks (GI) ve 

sulkus kanama indeksi (BOP) de erlerinin elde edilmesi ve cep 
derinliklerinin periodontal sonda ile ölçülmesi ve tüm de erlerin 
indeks kart na kaydedilmesi 

3.  Cep morfolojisi, kök yüzeyi ve furkasyon bölgesinin uygun 
periodontal sonda yard m yla de erlendirilmesi 
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4. Radyografilerin de erlendirilmesi ve klinik verilerle kar la t r lmas  
5. Tüm bunlar de erlendirilerek do ru tan  konulmas  
6. Tan ya uygun do ru tedavi planlamas  yap lmas  
7. Tedavi için gerekli ise yard mc  tedavi araçlar n n (a z gargaras , 

antibiyotik gibi) önerilmesi 

D  TA I TEM ZL  (DETARTRAJ) LEM  

Di ta  temizli i i lemi supragingival bölgedeki di ta lar n n ve onlar n 
subgingival bölgedeki uzant lar n n ve pla n uygun kaz y c lar kullanarak 
temizlenmesi ve di  yüzeyinin polisaj i lemi ile pürüzsüz duruma 
getirilmesidir. 

lem basamaklar  unlard r: 

1.  Muayene 
2.  Endikasyon 
3.  Cep derinliklerinin ölçülmesi, cep morfolojisi, kök yüzeyi ve 

furkasyon bölgesinin periodontal sonda yard m yla 
de erlendirilmesi 

5.  Gerekli ise anestezi uygulamas  
6.  Di  ta  temizli i (kaz ma) i leminin yap lmas  
7.  Polisaj i leminin yap lmas  
8.  Kanama kontrolünün yap lmas  
9.  Oral hijyen kurallar n n ö retilmesi ve oral hijyen araçlar n n 

önerilmesi 
10. Antiplak a z gargaras  reçetesi yaz lmas  ve kullan m yönteminin 

anlat lmas  
11. Gerekli ise kontrol seans  için randevu verilmesi 

SUBG NG VAL KÜRETAJ LEM  

Subgingival küretaj i lemi kök yüzeyi kaz ma ve kök düzlemesi 
i lemlerinden olu ur. Kaz ma subgingival bölgedeki plak ve kalkulusun 
uzakla t r lmas  i lemidir. Kök düzlemesi ise kök üzerinde gömülmü  halde 
bulunan kalkulusun ve bir miktar sementin kök yüzeyinden uzakla t r larak 
düzgün, sert ve temiz kök yüzeyi olu turulmas  i lemidir. Prensip olarak 
periodontal inflamasyona neden olan plak, kalkulus, endotoksin gibi 
faktörleri kök yüzeyinden uzakla t rarak periodontal sa l  olu turmay  
hedefler. 
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lem basamaklar  unlad r: 

1. Muayene 
2. Endikasyon 
3. Cep derinliklerinin ölçülmesi, cep morfolojisi, kök yüzeyi ve 

furkasyon bölgesinin periodontal sonda yard m yla 
de erlendirilmesi 

5. Anestezi uygulamas  
6. Kök yüzeyi kaz ma i leminin yap lmas  
7. Kök düzlemesi i leminin yap lmas  
8. Kanama kontrolünün yap lmas  
9. Oral hijyen kurallar n n tekrar hat rlat lmas  ve oral hijyen araçlar n n 

tekrar önerilmesi 
10. Antiplak a z gargaras  reçetesi yaz lmas  ve kullan m yönteminin 

anlat lmas  
11. Kontrol seans  için randevu verilmesi 
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  1 
Ölçülmek istenen beceri Tan  ve tedavi planlamas  
Uygulama için gereken araç ve 
gereçler 

Muayene ve için gerekli el aletleri, radyografiler, 
steril tampon, eldiven, maske, önlük, bardak, 
tükürük emici ucu 

Uygulama süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. lem öncesi elleri 
y kama 

     

3. Klinik önlük, maske, 
eldiven ve gözlük 
takma 

     

4. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Hastan n ba n  
pozisyonland rma, 
reflektörü do ru  
konumland rma 

     

7. Ayna ve sonda yard m  
ile a z içi muayene 
yapma 
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8. Periodontal sonda 
yard m  ile plak 
indeks, gingival indeks 
de erlerini alma ve 
cep derinli i 
ölçümlerini yapma 

     

9. Mevcut radyografileri 
de erlendirme, 
gerekiyorsa yeni 
radyografik tetkik 
isteme 

     

10. Elde edilen klinik 
veriler ile radyografik 
verileri birlikte 
de erlendirerek 
hastal k tan s n  koyma 

     

11. Tan ya uygun tedavi 
planlamas n  yapma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Tan  ve tedavi 

planlamas n n tam ve 
do ru olarak yap lmas  

     

2. Tan  ve tedavi 
planlamas  için do ru 
araç ve yöntemlerin 
kullan lmas  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form Numaras  2 
Ölçülmek istenen beceri Detertraj (di ta  temizli i -kaz ma), politür 

i leminin yap lmas , oral hijyen e itiminin verilmesi 
Uygulama için gereken araç ve 
gereçler 

Muayene ve di ta  temizli i için gerekli el 
aletleri,steril tampon, eldiven, maske, önlük, 
bardak, tükürük emici ucu, polisaj için gerekli alet 
ve malzemeler 

Uygulama süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. lem öncesi elleri 
y kama 

     

3. Klinik önlük, maske, 
eldiven ve gözlük 
takma 

     

4. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Hastan n ba n  
pozisyonland rma, 
reflektörü do ru  
konumland rma 

     

7. Gerekli ise uygun 
anestezi uygulama
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8. Supragingival 
di ta lar n  ve 
subgingival bölgedeki 
uzant lar n  ve pla  
uygun el aletleri ile 
temizleme 

     

9. lem yap lan bölgeyi 
serum fizyolojik ile 
y kayarak tampone 
edip kurutma 

     

10. Kanama kontrolünü 
yapma 

     

11. Polisaj i lemini yapma      
12. Hastaya oral hijyen 

e itimi verme, gerekli 
ise bir sonraki 
randevuyu belirleme 

     

13. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

14. Evrak i lerini 
tamamlama  

     

15. Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Di  ta  temizli ini ve 

polisaj i lemini tam 
olarak yapm  olma 

     

2. Zaman  do ru ve etkili 
kullanma 

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal  Klinik Gözlem 

Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form Numaras  3 
Ölçülmek istenen beceri Subgingival kaz ma ve kök düzlemesi i leminin 

yap lmas  
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m  ve subgingival küretaj seti,steril 
tampon, anestezik madde, enjektör, eldiven, 
maske, önlük, bardak,tükürük emici ucu 

Uygulama süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
Puanlama yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
Uygulama s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. lem öncesi elleri 
y kama 

     

3. Klinik önlük, maske, 
eldiven ve gözlük 
takma 

     

4. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Hastan n ba n  ve 
reflektörün konumunu 
düzenleme 

     

7. lem yap lacak 
bölgeye uygun olarak 
anestezik enjeksiyonu 
yapma 
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8. El aletlerini do ru 
pozisyonland rarak 
kullanma 

     

9. Kök yüzeyi 
düzlemesinde bölgeye 
özel küretleri kullanma 

     

10. El aletlerini kullan rken 
yeterli ve do ru kuvvet 
uygulama 

     

11. Uygulama s ras nda 
gerekti i durumda 
subgingival bölgeyi 
serum fizyolojik ile 
y kama ve kanama 
kontrolü yapma 

12. lem sonunda 
subgingival bölgeyi 
serum fizyolojik ile 
y kama ve bölgeyi 
kontrol ederek eksik 
i lemleri tamamlama 

     

13. lem sonunda kanama 
kontrolü yapma 

     

14. Hastaya oral hijyen 
hakk nda hat rlatmalar 
yaparak a z gargaras  
reçete etme ve 
gargaran n kullan m n  
tarif etme 

     

15. lem sonras  yap lmas  
ve yap lmamas  
gereken eyleri 
anlatma 

     

16. Hastaya bir sonraki 
seans için randevu 
verme 

     

17. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

18. Evrak i lerini 
tamamlama 

     

19. Hastay  kap ya kadar 
u urlama 

     

Süreç Puan  
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Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Subgingival küretaj 

i lemini tam olarak 
yapma  

     

2. Zaman  do ru ve etkili 
kullanma 

     

Ürün Puan   
TOPLAM   
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PROTET K D  TEDAV S  ANAB L M DALI                                   
KL N K BECER LER  

HAREKETL  BÖLÜMLÜ PROTEZ BECER LER  

K smi di siz bir vakada, hastan n kendi kendine tak p ç karabilece i, a z 
d nda temizli ini sa layabilece i, kaybetti i di  ve çevre dokular  restore 
ederek, estetik, fonetik ve çi neme fonksiyonlar n  iade eden hareketli bir 
aparey olan “hareketli bölümlü protez”in yap m i lemlerini tamamlay p, 
hastaya teslim edebilme ve sonras nda olu abilecek erken (mukoza 
yaralanmalar , konu ma ve yemek yeme ikayetleri) ve geç dönem 
(adaptasyon bozukluklar , a z dokular ndaki fizyolojik ve patolojik 
de i iklikler neticesinde uyumunu kaybetmi  veya hasar görmü  proteze 
tamir, hudut veya kaide yenileme gibi i lemleri uygulayarak) ikayetlerini 
tespit edip, giderebilme süreçlerini içerir. 

KL N K VE LABORATUVAR LEM BASAMAKLARI 

A a daki s ralamadaki klinik i lemler koyu, laboratuvar i lemleri ise 
aç k yaz  tipiyle belirtilmi tir. Laboratuvar i lem basamaklar  sürecin 
devaml l n  tamamlamas  aç s ndan ifade edilmi tir ve ö rencinin beceri 
kapsam na girmez; dental teknisyen taraf ndan gerçekle tirilmektedir. 

 Endikasyon belirleme (Form 1) 
 Anatomik ölçü alma (Form 2) 
 Te his modelini elde etme  
 Te his modelinde kapan  materyalini haz rlama 
 Te his modeli için kapan  ili kisini elde etme (Form 3) 
 Te his modelini artikülatöre alma 
 Tedavi planlamas  yapma 
 Destek di lerde a z haz rl  yapma (Mine üzerinde) (Form 4) 
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 Kron restorasyonu üzerinde a z haz rl  yapma 
 ahsi ka k haz rlama 
 Fonksiyonel ölçü alma (Form 5) 
 Ana modeli elde etme 
 Metal alt yap y  haz rlama 
 Ana modelde kapan  materyalini haz rlama 
 Metal alt yap y  a za uyumland rma (Form 6) 
 Ana model için kapan  ili kisini elde etme (Form 3 ün ayn s ) 
 Di  dizimi yapma 
 Di li prova yapma (Form 7) 
 Protezi bitirme 
 Protezi a za uyumland rma (Form 8) 
 K r k tamiri, di  ve/veya kro e ilavesi için ölçü alma (Form 9 ) 
 K r k tamiri ve kro e ilavesinin laboratuvar i lemlerini yapma 
 Protezin hudut ve kaide yenileme i lemleri için ölçü alma (Form 10) 
 Hudut ve kaide yenilemenin laboratuvar i lemlerini yapma 
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  1 
Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protez için endikasyon 

belirleme 
Davran  gerçekle tirmek için gereken 
araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü 

S nav süresi 10 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Hasta dosyas n  ve 
dokümanlar n  
inceleme 

     

3. Anamnez alma      
4. Gereken malzemeleri 

ünite getirme 
     

5. lem öncesi elleri 
y kama 

     

6. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

7. Klinik muayene 
yapma 

     

8. Radyolojik muayene 
yapma 

     

9. Endikasyon belirleme      
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10. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma, 
onam formunu 
imzalatma 

     

11. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 

1. Endikasyon 
belirlenmi  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  2 

Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protez için anatomik ölçünün 
al nmas  

Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, ölçü kar t rmak için gereken malzemeler 
(bol-bol ka  vs) ölçü malzemesi, fabrikasyon ölçü 
ka , mum spatülü, pembe mum, ölçü materyali 

S nav süresi 30 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven  takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. A z boyutuna uygun 
ka  seçme 
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7. Fabrikasyon ölçü 
ka n  a zda prova 
etme ve gerekirse  
ka k s n rlar n  uzatma  

     

8. Hastan n ba n  ölçü 
için pozisyonland rma 

     

9. Ölçü malzemesini 
ölçeklendirme ve 
kar t rma 

     

10. Ölçü malzemesini  
uygun miktarda ka a 
yerle tirme 

     

11. Ka  do ru konumda 
a za yerle tirme 

     

12. Ölçünün ekillenmesi 
için fonksiyonel 
hareketleri yapt rma  

     

13. Ölçüyü dezenfekte 
etme 

     

14. ahsi ka n 
özelliklerini planlama 
(bas nç alanlar  vs) 

     

15. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

16. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 

1. Ölçü yüzeyi düzgün      

2. Ölçü malzemesinin 
ka kla ba lant s   iyi 
durumda 

     

3. Ölçü kenarlar  ka kla 
desteklenmi   

     

4. Ölçünün hudutlar  
protez s n rlar  için 
yeterli uzunlukta 
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5. Ölçü, vestibular 
sulkusun kontur ve 
hacmini yans tm   

     

6. Ölçü, bitmi  protez 
için gerekli tüm 
anatomik yap lar  
içermi  

     

7. Ölçü dental arkta 
simetrik yerle mi  

     

8. Ölçü malzemesi 
homojen kal nl kta 
ekillenmi  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  3 

Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protez için kapan  ili kisini elde 
etme 

Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, dezenfekte edilmi  kapan  malzemesi, 
pembe mum, mum spatülü 

S nav süresi 25-30 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastay  kar lama, ünite 
alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak i lem 
hakk nda bilgi verme, 
onay n  alma 

     

6. Kapan  temini için 
gereken malzemenin 
(geçici kaide pla  veya  
kapan  malzemesi) 
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modele adaptasyonunu  
kontrol etme, gereken 
düzeltmeleri yapma 

7. Geçici kaide pla n n 
a za adaptasyonunu 
kontrol etme, gereken 
düzeltmeleri yapma 

     

8. Dikey boyut ve sentrik 
ili kiyi elde etmek için 
mum ablonlardaki 
düzenlemeleri yapma 

     

9. Kapan  ili kisini 
(sentrik ili ki) temin 
edebilmek için hastay  
yönlendirme (dilini 
dama n gerisine 
götürme, yutkunma, alt 
çeneyi hekimin 
konumland rabilece i 
ekilde serbest 

b rakma) 

     

10. Kapan  materyallerini 
do ru dikey boyut ve 
sentrik ili kideyken 
a zda sabitleme 

     

11. Kapan  materyalini 
deforme olmadan 
a zdan uzakla t rma 

     

12. Kapan  malzemesini 
model üzerine 
yerle tirerek, alt ve üst 
çene modellerini 
biraraya getirme 

     

13. Protez di lerinin renk 
ve boyutunu hastan n 
da onay n  alarak 
belirleme 

     

14. Kapan  malzemesini  
ve modelleri 
dezenfekte etme 

     

15. Teknisyen talimatlar n  
düzenleme 

     

16. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 
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17. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 

1. Kapan  malzemesi 
modeller üzerine 
uyumlu ekilde 
yerle mi  

     

2. Kapan  malzemesi 
modelleri doru dikey 
boyut ve sentrik ili ki 
konumunda biraraya 
getirmi  

     

3. Uygun form, boyut ve 
renkte di  seçilmi  

     

4. Dikey boyut belirleme 
yöntemi do ru seçilmi  
ve uygulanm  

     

5. Teknisyen talimat 
çizelgesi düzenlenmi  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  4 

Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protez için mine üzerinde a z 
haz rl  yapma 

Davran  gerçekle tirmek için gereken 
araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, elmas frez, polisaj lastikleri, polisaj pat , 
flor, aeretör, tedavi planlamas  tamamlanm  
te his modeli 

S nav süresi 15 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Te his modelinde 
önceden çizilmi  a z 
haz rl n n 
(preparasyon) destek 
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di  üzerindeki 
konumunu belirleme 

7. Elmas frezi seçme      
8. Preparasyonu mine 

hudutlar  içinde 
tamamlama 

     

9. Preparasyonun ekli ve 
derinli ini kontrol 
etme 

     

10. Prepare edilen mine 
yüzeylerine polisaj 
yapma 

     

11. Prepare edilen mine 
yüzeylerine flor 
uygulama 

     

12. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

13. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
6. Preparasyon, te his 

modelindeki tedavi 
planlamas  ile uyumlu 

     

7. Preparasyonun ekli ve 
derinli i üzerine 
yerle ecek metal alt 
yap ya uygun   

     

8. Preparasyon mine 
hudutlar  içinde  

     

9. Prepare edilen mine 
yüzeyine polisaj 
uygulanm   

     

10. Prepare edilen mine 
yüzeyine flor 
uygulanm   

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  

 



131 

 

Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  5 

Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protez için fonksiyonel ölçünün 
al nmas  

Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, ölçü kar t rmak için gereken malzemeler 
(bol-bol ka  veya ka t-spatül vs) ölçü 
malzemesi, bireysel ölçü ka , mikromotor ve 
uçlar  

S nav süresi 20 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 
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6. Bireysel ölçü ka n  
a zda prova etme ve 
gereken düzeltme 
i lemlerini yapma 

     

7. Hastan n ba n  
pozisyonland rma 

     

8. Ölçü malzemesini 
ölçeklendirme ve 
kar t rma 

     

9. Uygun miktarda ölçü 
malzemesini ka a 
yerle tirme 

     

10. Ölçü malzemesi ile 
birlikte ka  uygun 
konumda a za 
yerle tirme 

     

11. Ölçünün ekillenmesi 
için fonksiyonel 
hareketler yapt rma  

     

12. Ölçüyü dezenfekte 
etme 

     

13. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

14. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Ölçü ka  ve 

malzemesi tekni e 
göre haz rlanm  

     

2. Ölçü yüzeyi düzgün        
3. Ölçü malzemesinin 

ka kla ba lant s  iyi 
durumda 

     

4. Ölçü kenarlar  ka kla 
desteklenmi   

     

5. Vestibülün fonksiyonel 
kontür ve hacmi 
ölçüye yans t lm  

     



133 

6. Uygun ölçü tekni i ve 
maddesi seçilmi   

     

7. Ölçü, protezi 
destekleyen tüm 
anatomik yap lar  
içermi  

     

8. Ölçü dental arkta 
simetrik yerle mi  

     

9. Ölçüde, stop alanlar  
d nda, ka k 
materyali aç a 
ç kmam  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  6 

Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protez metal alt yap s n  a za 
uyumland rma 

Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, mikromotor, metal tesfiyesi  ve polisaj  için 
gereken malzemeler (karbon separe, sonsuz frez, 
möl, mölet, lastik vs), planlama çizelgesi, 
dezenfekte edilmi  metal alt yap  

S nav süresi 15 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 
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6. Metal alt yap y  model 
üzerinde inceleme 
(pörözite, lekelenme, 
k r k vs varl  
aç s ndan)  

     

7. Metal alt yap n n 
planlama çizelgesi ile 
olan uyumunu kontrol 
etme 

     

8. Metal alt yap y  a za 
uygun konumda 
yerle tirme 

     

9. Metal alt yap n n 
t rnaklar n n destek 
di lerle uyumunu 
kontrol etme ve 
gereken düzeltmeleri 
yapma 

     

10. Metal alt yap n n 
kro elerinin destek 
di lerle uyumunu 
kontrol etme ve 
gereken düzeltmeleri 
yapma 

     

11. Metal alt yap n n 
yumu ak dokularla 
uyumunu kontrol 
etme ve gereken 
düzeltmeleri yapma 

     

12. Metal alt yap n n 
oklüzyonla uyumunu 
kontrol etme ve 
gereken düzeltmeleri 
yapma 

     

13. Metal alt yap n n 
polisaj n  kontrol 
etme ve gerekirse 
tamamlama 

     

14. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

15. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   
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Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 

1. Metal alt yap  düzgün 
ve polisajl  

     

2. Metal alt yap  
planlama çizelgesi ile 
uyumlu 

     

3. Metal alt yap  do al 
di lerle uyumlu 

     

4. Metal alt yap  
yumu ak dokuyla 
uyumlu 

     

5. Metal alt yap  
oklüzyonla uyumlu 

     

6. Hastan n metal alt 
yap dan kaynaklanan 
ikayetleri giderilmi   

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  7 

Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protezin di li provas n  yapma 

Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, pembe mum, mum spatülü, dezenfekte 
edilmi  mumlu protez 

S nav süresi 40 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven  takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Mumlu protezi a z 
d nda kontrol etme 
(di lerin konumu, 
modelaj  ve oklüzyonu 
aç s ndan) 
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7. Mumlu protezi a za 
yerle tirme 

     

8. Mumlu protezin  
kaide s n rlar n  ve 
dokuyla uyumunu 
kontrol etme  

     

9. Mumlu protezin 
estetik kontrollerini 
yapma (okluzal 
düzlem, orta hat, 
do al di lerle uyumu) 

     

10. Mumlu protezin dikey 
boyut ve sentrik 
oklüzyon kontrollerini 
yapma (öncelikle tek 
çene, varsa her iki 
çene birarada a zda 
iken) 

     

11. Mumlu protezin 
fonetik kontrollerini 
yapma 

     

12. Ayna kar s nda, 
hastan n mumlu 
protezi hakk ndaki  
görü lerini alma  

     

13. Teknisyen 
talimatlar n  
düzenleme 

     

14. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

15. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Mumlu protez a za 

uygun konumda 
yerle tirilmi  

     

2. Kaide s n rlar  ve ekli 
a z dokular yla 
uyumland r lm   
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3. Protez di leri do al 
di lerle 
uyumland r lm , 
oklüzyon düzenlenmi    

     

4. Protez estetik yönden 
hasta görünümü ve 
beklentileri ile uyumlu 

     

5. Hastan n protezden 
kaynaklanan 
ikayetleri giderilmi   

     

6. Teknisyen talimatlar  
düzenlenmi  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  8 

Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protezin a za 
uyumland r lmas  

Davran  gerçekle tirmek için gereken 
araç gereçler 

Muayene tak m , dezenfekte edilmi  protez, 
mikromotor ve uçlar  (möl, frez, canavar vb), 
polisaj malzemeleri (keçe, f rça, pomza vb), 
eldiven, maske, hasta önlü ü, bardak, 
artikülasyon ka d  

S nav süresi 40 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek noktalar  lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastan n dosya ve 
tahakkuk i lemlerini 
tamamlam  oldu unu 
kontrol etme  
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6. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

7. Protezi a za 
yerle tirmeden önce  
kontrol etme (k r k, 
pöröz, çatlak, 
korozyon, di  eksikli i, 
polisaj, lekelenme vs 
aç s ndan) 

     

8. Protezi a za uygun 
konumda yerle tirme 

     

9. Protezin kaide 
s n rlar n  ve dokularla 
uyumunu kontrol 
etme ve varsa 
gereken 
düzenlemeleri yapma 

     

10. Protezin okluzyonunu 
uyumland rma 
(öncelikle tek çene, 
varsa her iki çene 
birarada a zda iken) 

     

11. Kro e konumlar n   ve 
tutuculuklar n  kontrol 
etme, gerekirse 
uyumland rma 

     

12. Protezin polisaj 
i lemlerini 
tamamlama  

     

13. Protezi dezenfekte 
etme 

     

14. Hastaya protezi takma 
ve ç karma e itim 
verme 

     

15. Hastaya hijyen e itimi 
verme 

     

16. Hastay  protezi 
kullanma, erken ve 
geç dönem sorunlar  
hakk nda 
bilgilendirme 

     

17. Hastan n kontrol 
randevu kart n  
düzenleme 
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18. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 

Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 

1. Protez cilal , k r k, 
pürüz, korozyon veya 
pöröz içermiyor. 

     

2. Protez a za uygun 
konumda 
yerle tirilmi  

     

3. Kaide s n rlar  ve ekli 
a z dokular yla 
uyumland r lm   

     

4. Protez di leri do al 
di lerle 
uyumland r lm , 
oklüzyon düzenlenmi    

     

5. Kro e konumlar  ve 
tutuculuklar  
uyumland r lm  

     

6. Hasta proteziyle 
konu abiliyor 

     

7. Protez hastan n 
görünümüyle 
uyumland r lm  

     

8. Hastan n protezden 
kaynaklanan 
ikayetleri giderilmi   

     

9. Hasta protezini 
rahatça tak p 
ç karabiliyor. 

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  9 
Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protezde k r k tamiri, di  

ve/veya kro e ilavesi için ölçünün al nmas  
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Hareketli protez, muayene tak m , eldiven, maske, 
hasta önlü ü, bardak, ölçü kar t rmak için gereken 
malzemeler (bol-bol ka  vs) ölçü malzemesi, 
fabrikasyon ölçü ka  

S nav süresi 15 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Fabrikasyon ölçü 
ka n  a zda prova 
etme ve gerekirse 
ka k s n rlar n  uzatma  
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7. Hastan n ba n  
pozisyonland rma 

     

8. Protezi a za do ru 
konumda yerle tirme 

     

9. Ölçü malzemesini 
ölçeklendirme ve 
kar t rma 

     

10. Protez a zdayken, 
ölçü malzemesiyle 
birlikte ka  a za 
yerle tirme 

     

11. Ölçü malzemesi 
sertle ene kadar, 
hastaya fonksiyonel 
hareketleri yapt rma  

     

12. Ölçüyü protezle 
birlikte a zdan 
ç karma 

     

13. Ölçüyü dezenfekte 
etme 

     

14. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

15. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Ölçü yüzeyi düzgün      
2. Ölçü malzemesi nin 

ka kla ve protezle 
ba lant s   iyi durumda 

     

3. Ölçü kenarlar  ka kla 
desteklenmi   

     

4. Ölçünün hudutlar  
protez s n rlar  için 
yeterli uzunlukta 

     

5. Ölçü dental arkta 
simetrik yerle mi  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  10 

Ölçülmek istenen beceri Hareketli bölümlü protezde hudut ve kaide 
yenilemesi için ölçünün al nmas  

Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Hareketli protez, muayene tak m , eldiven, maske, 
hasta önlü ü, bardak, ölçü kar t rmak için gereken 
malzemeler (bol-bol ka  vs) ölçü malzemesi, 
fabrikasyon ölçü ka , mikromotor, akrilik için 
mikromotor uçlar  

S nav süresi 15 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 
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6. Hareketli protez 
kaidesinin doku 
yüzeyinden e it 
miktarda, hudutlardan 
1 mm’ye yak n 
a nd rma yapma 
(kaide hudutlar nda 
a r  k sal k varsa, 
stenç ile uzatma) 

     

7. Hastan n ba n  
pozisyonland rma 

     

8. Ölçü malzemesini 
ölçeklendirme ve 
kar t rma 

     

9. Ölçü malzemesini 
kaide bölgelerinin 
doku yüzeyine 
yerle tirdikten sonra, 
protezi t rnaklardan 
bast rarak a za 
yerle tirme (vaka di  
destekli ise hastan n 
di lerini oklüzyona 
getirerek, oklüzyon 
kontrolünü yapma) 

     

10. Ölçü kenarlar n n 
ekillenmesi için 

hastaya fonksiyonel 
hareketleri yapt rma  

     

11. Protezi a zdan 
ç karma ve kontrol 
etme 

     

12. Protezi dezenfekte 
etme 

     

13. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

14. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 
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Süreç Toplam Puan       

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 

Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 

1. Ölçü yüzeyi düzgün      

2. Ölçü malzemesinin 
protezle ba lant s  iyi 
durumda 

     

3. Ölçü kenarlar  
desteklenmi  ve 
düzgün 

     

4. Ölçünün hudutlar  
protez s n rlar  için 
yeterli uzunlukta 

     

5. Ölçü kenarlar n n ekli 
yuvarlak ve dolgun  

     

6. Ölçüde frenilumlar 
belirgin ekillenmi  

     

7. Ölçü malzemesi protez 
içinde e it miktarda 
ekillenmi  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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PROTET K D  TEDAV S  ANAB L M DALI                                    
KL N K BECER LER  

SAB T BÖLÜMLÜ PROTEZ BECER LER  

Sabit protezler; do al di ler, di  kökleri veya dental implantlar üzerine 
hekim taraf ndan yap t r lan, hasta taraf ndan ç kar lmayan protezlerdir. 
Amac , kaybedilen fonksiyon, estetik, fonasyon ve rahatl n hastaya tekrar 
iade edilmesidir.  

Tedavi ekilleri; 

1. Kron restorasyonu: Çürük, k r k, a nma gibi herhangi bir nedenle 
a r  di  dokusunun kaybedildi i durumlarda yap lan ve di in her yüzeyini 
saran sabit bir restorasyon tipidir. 

2. Köprü restorasyonu (anterior ve posterior): Bir veya birden fazla 
di in kayb  durumunda olu an bo luklar  yeniden ekillendirmek için 
bo lu a kom u di lerden destek al narak yap lan restorasyonun di lere 
yap t r lmas  esas na dayanan tedavi eklidir. 

3. Post-core restorasyonu: Koronal di  dokusunun a r  kayb  
durumunda sa l kl  kök dokusundan destek al narak uygulanan koruyucu 
sabit protetik restorasyonlard r. 

4. Geçici kron-köprü restorasyonu: Sabit protetik restorasyonlar hasta 
a z na yerle tirilene kadar geçen süre içinde hastaya biyolojik, mekanik ve 
estetik olarak yard mc  olan daimi olmayan uygulamalard r. 

KL N K VE LABORATUVAR LEM BASAMAKLARI 

Kron-Köprü Restorasyonlar  

 Endikasyon belirleme (Form 1) 
 Di i prepare etme (Form 2)                        
 Retraksiyon ve ölçü alma (Form 3) 
 Çal ma modeli ve daylar 
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 Kapan  ili kisini elde etme (Form 4) 
 Modelleri artikülatöre alma 
 Geçici restorasyonu haz rlama 
 Geçici restorasyonu uyumland rma (Form 5) 
 Metal alt yap y  tasarlama ve metal ala m n  seçme 
 Köprü restorasyonlar nda gövde ekillerini belirleme 
 Rövetmana alma ve döküm 
 Metal alt yap y  a za uyumland rma (Form 6) 
 Restorasyonu bitirme 
 Restorasyonu a za uyumland rma (Form 7) 
 Glaze ve bitim i lemlerinin kontrolü (Form 8) 
 Simantasyon  (Form 9) 

Döküm Post-Core Restorasyonlar  

 Endikasyon belirleme (Form 1) 
 Kökü prepare etme ( Form 10)                        
 Post-core için retraksiyon ve ölçü alma (Form 11) 
 Çal ma modeli ve daylar 
 Kapan  ili kisini elde etme (Form 4) 
 Modelleri artikülatöre alma 
 Mum modelaj ve metal ala m n  seçme 
 Rövetmana alma ve döküm 
 Restorasyonu a za uyumland rma (Form 12) 
 Post-core simantasyonu  (Form 13) 

Pinli Post-Core Restorasyonlar  

 Endikasyon belirleme (Form 1) 
 Pinli post-core restorasyonunu uygulama (Form 14) 
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  1 

Ölçülmek istenen beceri Sabit protez için endikasyon belirleme 

Davran  gerçekle tirmek  için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
periapikal veya panoramik radyografi 

S nav süresi 15 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme  yüzdesi Süreç %70 – Ürün %30 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma 

     

2.    Hasta dosyas n  ve 
dokümanlar n  
inceleme 

     

3.    Anamnez alma      

4.    Gereken malzemeleri 
ünite getirme 

     

5.    lem öncesi elleri 
y kama 

     

6.    Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

7.    Klinik muayene yapma      

8.    Radyolojik muayene 
yapma 

     

9.    Endikasyon belirleme      



152 

10.  Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma, 
onam formunu 
imzalatma 

     

11.  Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

12.  Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi    
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.  Endikasyon belirlenmi       

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  2 
Ölçülmek istenen beceri Sabit bölümlü protez için di i prepare etme 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
aeratör, frezler, anestezi için enjektör ve 
solüsyon,aspirasyon araç ve uçlar  

S nav süresi 20 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 – Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske 
ve eldiven  takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Gereken anesteziyi 
ilgili bölgeye bir 
teknikle uygulama  

     

7. Hastan n pozisyonunu 
i lem bölgesine göre 
düzenleme 

     

8. Hareketli bölümlü 
protez (hbp) deste i 
olacak di ler için: 
Preparasyonundan 
önce, hbp planlamas n  
yapma  
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9. Oklüzal indirgeme      
10. Aksiyal indirgeme      
11. Marjin preperasyonu       
12. Hastan n bir sonraki 

randevusu için 
randevu kart n  
düzenleme 

     

13. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Oklüzal yüzey 

anatomik forma uygun 
olarak ekillendirilmi  

     

2. Oklüzal yüzey ile 
antagonist di  aras nda 
yeterli mesafe mevcut 

     

3. Aksiyel duvarlar 
paralele yak n, yeterli 
aç da  

     

4. Kom u di lerle 
prepare edilen di  
aras nda yeterli 
mesafe mevcut 

     

5. Marjin sonland rmalar  
düzgün ve do ru 
seçilmi  

     

6. Yumu ak dokular 
korunmu  

     

7. Kom u di ler 
korunmu   

     

8. Di te a r  kesim ve 
perforasyon mevcut 
de il 

     

9. Prepare edilen di  
yüzeylerinde keskin 
kenar ve kö eler 
düzeltilmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Soru numaras  3 
Ölçülmek istenen beceri Sabit bölümlü protez için retraksiyon ve ölçü alma 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
ölçü ka , ölçü malzemesi, bol, bol ka , siman 
spatülü, retraksiyon materyalleri (a z spatülü veya 
uygun spatül, retraksiyon ipi ve solüsyonu) 

S nav süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 – Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve hatas z tamamlanmas  
 6. Maddede tekni e karar verdikten sonraki 
a amalarda, tercih edilen tekni in gere ini 
yerine getirme 

 

Sürece li kin Performans Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 

Ba
ar

 P
ua

n
 

Ba
la

ng
ç 

Dü
ze

yi
nd

e 
(1

) 

G
el

i
tir

ilm
es

i 
G

er
ek

ir 
(2

) 

Ka
bu

l 
Ed

ile
bi

lir
 

(3
)  

Ye
tk

in
 

(4
) 

1. Hastay  kar lama, ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri eksiksiz olarak 
ünite getirme 

     

3. lem öncesi elleri y kama      
4. Hasta önlü ü, maske, eldiven takma      
5. Hastaya yap lacak i lem hakk nda bilgi 

verme, onay n  alma 
     

6. Ölçü tekni ine karar verme (tek veya 
çift a amal ) 

     

7. A z boyutuna uygun ka  seçme      
8. Fabrikasyon ölçü ka n  a zda prova 

etme ve gerekirse ka k s n rlar n  
uzatma 
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9. Hastay  koltukta rahat i lem görecek 
ekilde konumland rma  

     

Ç FT A AMALI TEK A AMALI      
10. Retraksiyon 

ipini prepare 
edilmi  di in 
bölgesine 
yerle tirme  

10. Retraksiyon 
ipini prepare 
edilmi  di in 
bölgesine 
yerle tirme ve 
süre sonunda 
uzakla t rma 

     

11. Yo un k vaml  
ölçü 
malzemesini 
ölçeklendirme 
ve kar t rma 

11. Yo un ve ak c  
k vaml  ölçü 
malzemelerini 
ölçeklendirme 
ve kar t rma 

     

12. Yo un k vaml  
ölçü 
malzemesini 
uygun miktarda 
ka a 
yerle tirme  

12. S ras yla yo un 
ve ak c  k vaml  
ölçü 
malzemelerini 
ka a 
yerle tirme  

     

13. Ka  do ru 
konumda a za 
yerle tirme ve 
sertle me 
süresini kontrol 
etme 

13. Prepare edilen 
di lerin üzerine 
ak c  k vaml  
ölçü 
malzemesini 
uygulama 

     

14. Ölçüyle birlikte 
ka  a zdan 
uzakla t rma ve 
ak c  k vaml  
ölçü malzemesi 
için ölçüde 
kaz ma yapma  

14. Ka  do ru 
konumda a za 
yerle tirme ve 
sertle me 
süresini kontrol 
etme 

     

15. Ak c  k vaml  
ölçü 
malzemesini 
ölçeklendirme 
ve kar t rma  

      

16. Ak c  k vaml  
ölçü 
malzemesini 
ka a 
yerle tirme 

      

17. Retraksiyon 
ipini a zdan 
uzakla t rma  
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18. Ka  do ru 
konumda a za 
yerle tirme ve 
sertle me 
süresini kontrol 
etme 

      

19. Ölçüyü a zdan do ru ekilde ç karma      
20. Kar t ark ölçüsünü alma      
21. Ölçüyü dezenfekte etme      
22. Hastan n bir sonraki randevu kart n  

düzenleme 
     

23. Teknisyen talimatlar n  düzenleme 
(Hareketli bölümlü protez (hbp) deste i 
olacak di ler için: Hbp planlamas na 
protetik haz rl  tan mlama) 

     

24. Üniti bir sonraki hasta için temiz 
b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 

Ba
ar

 
Pu

an
 

Ba
la

ng
ç 

Dü
ze

yi
nd

e 
(1

) 

G
el

i
tir

ilm
e

si
 G

er
ek

ir 
(2

) 

Ka
bu

l 
Ed

ile
bi

lir
 

(3
) 

Ye
tk

in
 

(4
) 

1. Ölçü anatomik yap lar  eksiksiz olarak 
ortaya koymakta 

     

2. Ölçü yüzeyi düzgün      
3. Ölçünün ka k adaptasyonu uygun       
4. Ölçü malzemesi homojen kar t r lm       
5. Ölçü dental arkta simetrik yerle mi       
6. Teknisyen talimatlar  düzenlenmi       

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  4 

Ölçülmek istenen beceri Sabit protezler için kapan  ili kisini elde etme 

Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske,hasta önlü ü, 
bardak, mum, mum spatülü, kay t materyalleri 

S nav süresi 15 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %50 – Ürün %50 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin 
Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1.    Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma 

     

2.    Gereken 
malzemeleri eksiksiz 
olarak ünite getirme 

     

3.    lem öncesi elleri 
y kama 

     

4.    Hasta önlü ü, 
maske, eldiven 
takma 

     

5.    Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma  

     

6.    Kapan  temini için 
gereken malzemenin 
(geçici kaide pla  
veya mum kay t) 
modele 
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adaptasyonunu  
kontrol etme, 
gereken 
düzeltmeleri yapma 

7.    Okluzyon 
rehberli ine dikkat 
etme (maksimum 
interküspidasyon 
veya sentrik ili kiyi 
esas alma) 

     

8.    Kapan  
materyallerini 
dezenfekte etme 

     

9.    Geçici kaide pla n n 
a za 
adaptasyonunu 
kontrol etme, 
gereken 
düzeltmeleri yapma 

     

10.  Dikey boyut ve 
sentrik ili kiyi elde 
etmek için mum 
ablonlardaki 

düzenlemeleri 
yapma 

     

11.  Kapan  ili kisini 
(sentrik ili ki) temin 
edebilmek için 
hastay  yönlendirme 
(dilini dama n 
gerisine götürme, 
yutkunma, alt çeneyi 
hekimin 
konumland rabilece i 
ekilde serbest 

b rakma) 

     

12.  Kapan  
materyallerini do ru 
dikey boyut ve 
sentrik ili kideyken 
a zda sabitleme 

     

13.  Kapan  materyalini 
deforme olmadan 
a zdan uzakla t rma 
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14.  Kapan  malzemesi 
ve modelleri 
dezenfekte etme 

     

15.  Kapan  malzemesini 
model üzerine 
yerle tirerek, alt ve 
üst çene modellerini 
bir araya getirme 

     

16.  Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

17.  Teknisyen 
talimatlar n  
düzenleme 

     

18.  Üniti bir sonraki 
hasta için temiz 
b rakma 

     

Süreç Puan   
Ürüne li kin 
Performans 
Göstergeleri 

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi     
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

Ba ar  
Puan  

1.    Kapan  malzemeleri 
do ru dikey boyut ve 
sentrik ili kide 
düzenlenmi  

     

2.    Kapan  malzemeleri 
modeller üzerinde 
uyumlu ekilde 
yerle tirilmi  

     

3. Kapan  malzemesi 
modelleri do ru 
dikey boyut ve 
sentrik ili ki 
konumunda bir 
araya getirmi  

     

4.    Dikey boyut 
belirleme yöntemi 
do ru seçilmi  ve 
uygulanm  

     

5.    Teknisyen talimat 
çizelgesi 
düzenlenmi  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  5 
Ölçülmek istenen beceri Sabit bölümlü protezlerde geçici restorasyonlar  

a za uyumland rma 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
mikromotor, frezler, kapan  ka d , polisaj 
malzemeleri 

S nav süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 – Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Geçici restorasyonu 
artikülatörde inceleme 

     

7. Uyumlanacak bölgeyi 
temizleyerek 
haz rlama 
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8. Restorasyonu 
dezenfekte etme 

     

9. Restorasyonu a z 
içine yerle tirerek 
kontrol etme 

     

10. Marjinal uyumunu  
düzenleme 

     

11. Kom u di lerle 
uyumunu kontrol  
etme ve düzenleme 

     

12. Oklüzal temaslar  
kontrol etme ve 
düzenleme 

     

13. Polisaj i lemini 
tamamlama 

     

14. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

15. Teknisyen talimatlar n  
düzenleme 

     

16. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma      

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 

Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Pasif olarak 

konumlanm  
     

2. Okluzal 
uyumland r lmas  
yap lm   

     

3. Kom u di lerle uyumlu      
4. Marjinal uyum düzgün 

ve do ru 
     

5. Polisaj yap lm        
6. Renk uyumu 

sa lanm  
     

7. Teknisyen talimatlar  
düzenlenmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Soru numaras  6 
Ölçülmek istenen beceri Sabit bölümlü protez için metal alt yap y  a za 

uyumland rma 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
mikromotor, frezler, kapan  kâ d , 

S nav süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 – Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven  takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Hareketli bölümlü 
protez (hbp) deste i 
olacak di ler için: 
protetik haz rl  
kontrol etme 

     

7. Metal alt yap   
uyumlanacak bölgey  
temizleyerek 
haz rlama 

     

8. Metal alt yap y  a za      
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uygun konumda 
yerle tirme 

9. Metal alt yap y  
dezenfekte etme 

     

10. Marjinal uyumunu 
düzenleme  

     

11. Kom u di lerle 
uyumunu düzenleme  

     

12. Oklüzal mesafeyi 
düzenleme 

     

13. Tam metal kronlar 
için: Okluzyonu 
düzenleme 

     

14. Di  rengini seçme      
15. Hastan n bir sonraki 

randevu kart n  
düzenleme 

     

16. Teknisyen talimatlar n  
düzenleme 

     

17. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Kesilmi  di ler 

üzerinde pasif olarak 
konumlanmakta 

     

2. Antagonist di lerle 
aras nda mesafe 
yeterli 

     

3. Kom u di lerle 
aras ndaki mesafe 
yeterli  

     

4. Marjinal uyum düzgün 
ve do ru 

     

5. Konnektörler ve 
embrazürler yeterli 

     

6. Metal kal nl  
homojen ve yeterli 

     

7. Metal döküm düzgün       
8. Teknisyen talimatlar  

düzenlenmi  
     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  7 
Ölçülmek istenen beceri Sabit bölümlü protezleri a za uyumland rma 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
mikromotor, frezler, kapan  ka d , kron ve di  
temizleme solüsyonlar  

S nav süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 – Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3.  lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Bitmi  restorasyonu  
artikülatörde inceleme  

     

7. Restorasyon 
yerle tirilecek bölgeyi 
temizleyerek 
haz rlama 

     

8. Restorasyonu 
dezenfekte etme 

     

9. Restorasyonu a z 
içine yerle tirme 
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10. Marjinal uyumunu 
düzenleme  

     

11. Kom u di lerle 
uyumunu düzenleme  

     

12. Oklüzal 
uyumland rmas n  
yapma 

     

13. Renk uyumunu 
de erlendirme 

     

14. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

15. Teknisyene gereken 
talimatlar  verme 

     

16. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Restorasyon di ler 

üzerinde pasif olarak 
konumlanmakta 

     

2. Antagonist di lerle 
temas  do ru olarak 
sa lanmakta  

     

3. Kom u di lerle 
aras ndaki uyum 
yeterli  

     

4. Marjinal uyum düzgün       
5. Marjinal uyum do ru 

konumda 
     

6. Restorasyon polisaj  
yeterli  

     

7. Restorasyonun rengi 
uyumlu veya glaze için 
gereken öneriler 
verilmi  

     

8. Teknisyen talimatlar  
düzenlenmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  8 
Ölçülmek istenen beceri Sabit bölümlü protezlerin glaze ve bitirme 

i lemlerinin klinik kontrolünü yapma  
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
mikromotor, frezler, kapan  ka d , porselen 
lasti i 

S nav süresi 15 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 – Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3.  lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven  takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Bitmi  restorasyonu  
artikülatörde inceleme  

     

7. Restorasyon 
yerle tirilecek  bölgeyi 
temizleyerek 
haz rlama 

     

8. Restorasyonu 
dezenfekte etme 

     

9. Restorasyonu a z 
içine yerle tirme 

     

10. Marjinal uyumunu 
kontrol etme 
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11. Kom u di lerle 
uyumunu kontrol 
etme 

     

12. Oklüzal ili kisini kotrol 
etme 

     

13. Restorasyon rengini 
kontrol etme (tam 
metal kronlar için 
geçerli de il) 

     

14. Restorasyonun 
formunu kontrol etme 

     

15. Restorasyonun 
polisaj n  kontrol etme 
ve düzenleme (lastikle 
polisaj veya glaze 
i lemlerini 
tamamlama) 

     

16. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

17. Teknisyen talimatlar n  
düzenleme 

     

18. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Restorasyon di ler 

üzerinde pasif olarak 
konumlanmakta 

     

2. Antagonist di lerle 
temas  do ru olarak 
sa lanmakta  

     

3. Kom u di lerle 
aras ndaki uyum 
yeterli  

     

4. Marjinal uyum düzgün       
5. Marjinal uyum do ru 

konumda 
     

6. Restorasyon polisaj  
yeterli  

     

7. Restorasyonun rengi 
uyumlu  

     

8. Restorasyonun formu 
uyumlu 

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  9 
Ölçülmek istenen beceri Sabit bölümlü protezin simantasyonunu yapma 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
siman, siman cam  ve spatülü, kron temizleme 
solüsyonu, izolasyon ve aspirasyon için gerekli 
malzeme 

S nav süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 – Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Restorasyonu a za 
yerle tirerek uyumunu 
kontrol etme 

     

7. Restorasyonu 
temizleme, 
dezenfekte etme 

     

8. Prepare di leri 
temizleme 

     

9. Bölgeyi tükürük emici 
ve rulo pamuklarla 
izole etme 

     

10. Uygun yap t rma 
materyalini seçme 
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11. Siman  kar t rma 
materyali üzerinde 
ölçeklendirme  

     

12. Siman  kar t rma ve 
restorasyon iç 
yüzeyine yeterli 
miktarda yerle tirme 

     

13. Restorasyonu do ru 
konumda a za 
yerle tirme 

     

14. Hastan n di lerini 
do ru okluzal ili kiye 
getirme ve siman 
temizlemeye uygun 
k vama gelene kadar 
bekleme 

     

15. Ta k n siman  
temizleme ve marjinal 
düzgünlü ünü 
sa lama 

     

16. Hastaya oral hijyen 
e itimi ve periyodik 
kontrolleri hakk nda 
bilgi verme 

     

17. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

18. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Restorasyon do ru 

konumda  
     

2. Siman art klar  
temizlenmi  ve 
marjinal düzgünlük 
sa lanm  

     

3. Do ru yap t rma 
materyali seçilmi  

     

4. Yap t rma tekni inin 
gerektirdi i a amalar 
do ru yap lm  

     

5. Oral hijyen e itimi ve 
periyodik kontroller 
konusunda hasta 
bilgilendirilmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  10 
Ölçülmek istenen beceri Post-core restorasyonu için kökü prepare etme 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
aeratör, kanal bo altmak ve preparasyon için 
uygun frezler, periapikal radyografi 

S nav süresi 10 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 – Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin 
Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken 
malzemeleri eksiksiz 
olarak ünite getirme 

     

3.  lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, 
maske ve eldiven  
takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Hastan n 
pozisyonunu i lem 
bölgesine göre 
düzenleme 

     

7. Kanal a zlar n  
saptama 

     

8. Uygun frezi seçme      
9. Kanal  yeterince 

bo altma 
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10. Kök kanal n  
ekillendirme 

     

11. Kök kanal 
preparasyonunu 
periapikal 
radyografi ile 
kontrol etme 

     

12. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

13. Teknisyen 
talimatlar n  
düzenleme 

     

14. Üniti bir sonraki 
hasta için temiz 
b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin 
Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Kök kanal  anatomik 

forma uygun olarak 
ekillendirilmi  

     

2. Kök kanal apeksinde  
yeterli kanal 
dolgusu mevcut 

     

3. Kanal duvarlar , 
yeterli derinlik, 
geni lik ve aç da  

     

4. Teknisyen 
talimatlar  
düzenlenmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  11 
Ölçülmek istenen beceri Post-core için retraksiyon ve ölçü alma 
Davran  gerçekle tirmek için gereken 
araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
aeratör, frezler, ölçü maddesi, kar t rma ka d  ve 
spatülü, lentülo, kürdan veya kanal aleti 

S nav süresi 10 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  
 9. Maddede tekni e karar verdikten sonraki 
a amalarda, tercih edilen tekni in gere ini 
yerine getirme 

 

Sürece li kin Performans Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 

Ba
ar

 P
ua

n
 

Ba
la

ng
ç 

Dü
ze

yi
nd

e 
(1

) 
G

el
i

tir
ilm

es
i 

G
er

ek
ir 

(2
) 

Ka
bu

l 
Ed

ile
bi

lir
 

(3
)  

Ye
tk

in
 

(4
) 

1. Hastay  kar lama, ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri eksiksiz olarak 
ünite getirme 

     

3.  lem öncesi elleri y kama      

4. Hasta önlü ü, maske ve eldiven  takma      

5. Hastaya yap lacak i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Hastan n pozisyonunu i lem bölgesine 
göre düzenleme 

     

7. Kök kanal n n ekillendirmesini kontrol 
etme gereken düzeltmeleri yapma 

     

8. Kanala uyan bir kanal aleti veya kürdan  
kanala uyumland rma  
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9. Ölçü yöntemine (direkt veya indirekt) 
karar verme 

     

ndirekt Yöntem Direkt Yöntem      

10. Ak c  k vaml  
ölçüyü kar t rma  

10. Ölçü mumu 
veya akrili i 
kürdanla birlikte 
kanala 
yerle tirme 

     

11. Ak c  k vaml  
ölçüyü lentülo 
yard m yla kanala 
gönderme 

11. Ölçüyü kanaldan 
uzakla t rma, 
kontrol etme ve 
gereken 
düzeltmeleri 
tamamlama 

     

12. Ölçüyü  
tamamlama (a r 
k vaml  ölçü 
malzemesi ve 
fabrikasyon ölçü 
ka  kullanarak 
tüm ark n 
ölçüsünü alma) 

12. Ölçüyü kanala 
yerle tirme ve 
kor yap y  
a zda 
ekillendirme 

     

13. Hastan n bir sonraki randevu kart n  
düzenleme 

     

14. Teknisyen talimatlar n  düzenleme      

15. Üniti bir sonraki hasta için temiz b rakma      

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  Ba lang ç 

Düzeyinde 
(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 

1. Kanal ölçüsü kesintisiz ve 
düzgün 

     

2. Kök kanal ölçüsü yeterli 
uzunlukta 

     

3. Ölçüde kök di eti s n r  
belirgin 

     

4. Teknisyen talimatlar  
düzenlenmi  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  12 
Ölçülmek istenen beceri Döküm post-core restorasyonunu a za 

uyumland rma  
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
aeratör, mikromotor, frezler, ak c  ölçü malzemesi, 
spatül, kar t rma kâ d ,  

S nav süresi 10 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3.  lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske 
ve eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Hastan n pozisyonunu 
i lem bölgesine göre 
düzenleme 

     

7. Döküm post-core’u 
dezenfekte etme 

     

8. Döküm post-core’u 
a za yerle tirme  

     

9. Ak c  k vaml  silikon 
ölçü maddesi  
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kullanarak,  postun 
uyumunu, siman 
aral n  kontrol etme 
ve düzenleme 

10. Kor yap n n 
antagonist di lerle 
aras ndaki mesefesini 
kontrol etme ve 
düzenleme 

     

11. Kor yap n n kom u 
di lerle aras ndaki 
mesefesini kontrol 
etme ve düzenleme 

     

12. Post-core’un marjinal 
bütünlü ünü kontrol 
etme ve düzenleme 

     

13. Döküm post-core’un 
periapikal radyografi 
ile uyumunu 
denetleme 

     

14. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

15. Teknisyen 
talimatlar n  
düzenleme 

     

16. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Post k sm  kök 

kanal na uygun olarak 
ekillendirilmi  

     

2. Postun kökle 
ili kisinde uygun bir 
“ferrule” etkisi 
sa lanm  

     

3. Postun stabilizasyonu 
ve antirotasyon 
özelli i iyi durumda 

     

4. Postun tutuculu u iyi 
durumda 
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5. Kor yap s  ilgili oldu u 
di  bölgesine uygun 
bir formda 
haz rlanm  (prepare 
edilmi  di  formunu 
taklit ediyor) 

     

6. Kor yap s n n aksiyal 
duvarlar  yeterli 
uzunlukta, paralele 
yak n ve yeterli aç da  

     

7. Kor yap s n n 
yüksekli i, üzerine 
yerle ecek 
restorasyonun 
tutuculu unu 
sa lamak için yeterli  

     

8. Kor yap n n kom u 
di lerle aras ndaki 
mesafe üzerine 
yap lacak restorasyon 
için yeterli 

     

9. Kor’un marjin 
sonland rmalar  
düzgün ve do ru 
seçilmi  

     

10. Post-core’un marjinal 
uyumu iyi durumda 

     

11. Döküm post-core’un 
periapikal 
radyografide uyumu 
iyi durumda 

     

12. Teknisyen talimatlar  
düzenlenmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  13 
Ölçülmek istenen beceri Post-core restorasyonunun simantasyonunu yapma 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
aeratör, mikromotor, frezler, siman, spatül, 
kar t rma ka d , lentülo 

S nav süresi 15 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3.  lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske 
ve eldiven  takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Hastan n pozisyonunu 
i lem bölgesine göre 
düzenleme 

     

7. Post-core’un 
dezenfekte etme 

     

8. Post-core’u köke 
uyumunu ve yüzey 
yap s n  kontrol etme 

     

9. Geçici siman  
uzakla t rma, kök 
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kanal n  temizleme ve 
kurutma 

10. Uygun yap t rma 
materyali ve tekni i 
seçme 

     

11. Siman  ölçeklendirme      
12. Siman  kar t rma ve 

lentülo ile kanala 
gönderme 

     

13. Post-core’u do ru 
konumda yerle tirme 
ve siman sertle ene 
kadar bas nç 
uygulama 

     

14. Ta k n siman  
temizleme ve marjinal 
düzgünlü ünü 
sa lama 

     

15. Periapikal radyografi 
ile kök kanal na 
uyumunu kontrol 
etme 

     

16. Hastan n bir sonraki 
randevusu için 
randevu kart n  
düzenleme 

     

17. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar   
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Kök ile uyumu 

sa lanm  
     

2. Uygun bir siman türü 
seçilmi   

     

3. Periapikal 
radyografide kök 
kanal  simanla 
yeterince 
doldurulmu  

     

4. Marjin bölgesi düzgün 
ve siman art klar ndan 
temizlenmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  14 
Ölçülmek istenen beceri Pinli Post-core restorasyonunu uygulama  
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, önlük, bardak, 
aeratör, mikromotor, frezler, kanal pini, kor 
materyali, kor materyalini ekillendirmek için el 
aletleri 

S nav süresi 20 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz ve zarars z tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1)

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske 
ve eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Hastan n pozisyonunu 
i lem bölgesine göre 
düzenleme 

     

7. Kron bölgesindeki 
çürük ve eski 
restorasyonlar  
temizleme ve kron 
bölgesini prepare 
etme 
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8. Kanal a zlar n  
saptama 

     

9. Kanal materyalini 
bo altmak için uygun 
frez seçme 

     

10. Kök kanal n  yeterince 
bo altma 

     

11. Kök kanal n  
ekillendirme 

     

12. Uygun boyutta kök 
kanal pinini seçme  

     

13. Kök kanal pininin 
kanala uyumunu 
kontrol etme 

     

14. Kök kanal n   
temizleme ve 
kurutma 

     

15. Pinin simantasyonu 
için uygun yap t rma 
siman n  seçme 

     

16. Siman  ölçeklendirme      
17. Siman  kar t rma ve 

lentülo ile kanala 
gönderme 

     

18. Pini kanala uygun 
konumda yerle tirme 
ve siman sertle ene 
kadar yerinde tutma 

     

19. Siman art klar n  
temizleme 

     

20. Kor materyalini seçme      
21. Kor materyali için 

geriye kalan kron 
k sm n  haz rlama 

     

22. Kor materyalini 
ekillendirme 

     

23. Kor materyalinin 
sertle mesini kontrol 
etme 

     

24. Kor materyaliyle 
birlikte geriye kalan 
kron k sm n  üstüne 
gelecek restorasyon 
için prepare etme 
(veya restorasyon 
yap lmayacaksa 
bitirme i lemlerini 
uygulama) 

     



182 

25. Hastan n bir sonraki 
randevusu için 
randevu kart n  
düzenleme 

     

26. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar   
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Kanal pini 

kökformuna uygun 
olarak seçilmi   

     

2. Kanal pini do ru 
konumda 
yerle tirilmi  

     

3. Kanal pini do ru 
simanla yap t r lm  

     

4. Kor yap  uygun bir 
materyalden 
haz rlanm  

     

5. Kor yap da aksiyel 
duvarlar paralele 
yak n, yeterli aç da 

     

6. Kor yap  ile antagonist 
di ler aras nda yeterli 
mesafe mevcut  

     

7. Kor yap  ile kom u 
di ler aras nda yeterli 
mesafe mevcut 

     

8. Marjin 
sonland rmalar  
düzgün ve do ru 
seçilmi  

     

9. Pinli post-core 
restorasyonu 
periapikal radyografi 
ile kontrol edilmi  

     

10. Yumu ak dokular 
korunmu  

     

11. Kom u di ler 
korunmu   

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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PROTET K D  TEDAV S  ANAB L M DALI                                   
KL N K BECER LER  

TAM PROTEZ BECER LER  

Tam di siz bir vakada, hastan n kendi kendine tak p ç karabilece i, 
yemeklerden sonra a z d nda temizli ini sa layabilece i, kaybedilmi  tüm 
di leri ile birlikte; estetik, fonetik ve çi neme fonksiyonlar n  da iade eden 
bir aparey olan “tam protez”in yap m i lemlerini tamamlay p, hastaya 
teslim edebilme ve sonras nda olu abilecek erken (mukoza irritasyonlar , 
konu ma ve yemek yeme ikayetleri) ve geç dönem (adaptasyon 
bozukluklar , a z dokular ndaki fizyolojik ve patolojik de i iklikler 
neticesinde uyumunu kaybetmi  veya hasar görmü  proteze tamir, hudut 
veya kaide yenileme gibi i lemleri uygulayarak) ikayetlerini tespit edip, 
giderebilme süreçlerini içerir. 

KL N K VE LABORATUVAR LEM BASAMAKLARI 

A a daki s ralamada klinik i lemler koyu yaz  tipi, laboratuvar i lemleri 
ise di er yaz  tipi ile belirtilmi tir. Laboratuvar i lem basamaklar  sürecin 
devaml l n  tamamlamas  aç s ndan ifade edilmi tir ve ö rencinin beceri 
kapsam na girmez; dental teknisyen taraf ndan gerçekle tirilmektedir. 

 Endikasyon belirleme (Form 1) 
 lk ölçüyü alma (Form 2) 
 Te his modelini elde etme  
 ahsi ka k haz rlama 
 kinci ölçüyü alma (Form 3) 
 Ana modeli elde etme 
 Ana modelde kapan  materyalini haz rlama 
 Kapan  ili kisini elde etme (Form 4) 
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 Modelleri artikülatöre alma 
 Di  dizimi yapma 
 Di li prova yapma (Form 5) 
 Protezi bitirme 
 Protezi a za uyumland rma (Form 6) 
 Protezin hudut ve kaide yenileme i lemleri için ölçü alma (Form 7) 
 Hudut ve kaide yenilemenin laboratuvar i lemlerini yapma 
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

Form numaras  1 

Ölçülmek istenen beceri Total protez için endikasyon belirleme 

Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü 

S nav süresi 15 dk. 

Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 

De erlendirme yüzdesi Süreç %80 - Ürün %20 

S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 

1. Hastay  kar lama, 
ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hasta dosyas n  ve 
dokümanlar n  
inceleme 

     

6. Anamnez alma      

7. Klinik muayene 
yapma 

     

8. Radyolojik muayene 
yapma 

     

9. Endikasyon belirleme      
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10. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma, 
onam formunu 
imzalatma 

     

11. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar   
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 

1. Endikasyon 
belirlenmi  

     

Ürün Puan   

TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  2 
Ölçülmek istenen beceri Total protez için ilk (anatomik) ölçüyü alma 
Becerinin düzeyi Total protez için ilk (anatomik) ölçüyü do ru 

alabilme 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, ölçü kar t rmak için gereken malzemeler 
(bol-bol ka  vs) ölçü malzemesi, fabrikasyon ölçü 
ka , pembe mum 

S nav süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. A z boyutuna uygun 
ka  seçme 

     

7. Fabrikasyon ölçü 
ka n  a zda prova 
etme ve gerekirse 
ka k s n rlar n  uzatma  

     

8. Hastan n ba n  ölçü      
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için pozisyonland rma 
9. Ölçü malzemesini 

ölçeklendirme ve 
kar t rma 

     

10. Ölçü malzemesini  
uygun miktarda ka a 
yerle tirme 

     

11. Ka  do ru konumda 
a za yerle tirme 

     

12. Ölçünün 
ekillendirilmesi için 

fonksiyonel hareketleri 
yapt rma  

     

13. Ölçüyü dezenfekte 
etme 

     

14. ahsi ka n 
özelliklerini planlama 
(bas nç alanlar  vs) 

     

15.  Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

16.  Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Toplam Puan       

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar   
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1.  Ölçü yüzeyi düzgün      
2.  Ölçü malzemesinin 

ka kla ba lant s  iyi 
durumda 

     

3.  Ölçü kenarlar  ka kla 
desteklenmi   

     

4.  Ölçünün hudutlar  
protez s n rlar  için 
yeterli uzunlukta 

     

5.  Ölçü, vestibular 
sulkusun kontur ve 
hacmini yans tm   

     

6.  Ölçü, bitmi  protez için 
gerekli tüm anatomik 
yap lar  içermi  

     

7.  Ölçü dental arkta 
simetrik yerle mi  

     

Ürün Toplam Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  3 
Ölçülmek istenen beceri Total  protez için esas (ikinci) ölçüyü alma 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, ölçü kar t rmak için gereken malzemeler 
(bol-bol ka  veya kâ t-spatül vs.) ölçü 
malzemesi, dezenfekte edilmi  bireysel ölçü ka , 
kenar ekillendirme malzemesi 

S nav süresi 45 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Bireysel ölçü ka n  
modelde kontrol etme 
ve gereken düzeltme 
i lemlerini yapma 

     

7. Bireysel ölçü ka n  
a zda prova etme ve 
gereken düzeltme 
i lemlerini yapma 

     

8. Bireysel ölçü ka n n 
kenarlar n  
kullan lacak ölçü 
maddesine göre 
ekillendirme  
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9. Hastan n ba n  ölçü 
için pozisyonland rma 

     

10. Ölçü malzemesini 
ölçeklendirme ve 
kar t rma 

     

11. Uygun miktarda ölçü 
malzemesini ka a 
yerle tirme 

     

12. Ka  uygun konumda 
a za yerle tirme 

     

13. Ölçünün ekillenmesi 
için fonksiyonel 
hareketleri yapt rma  

     

14. Ölçüyü dezenfekte 
etme 

     

15. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

16. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar   
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Ölçü malzemesi 

homojen ekilde 
kar t r lm  

     

2. Ölçü yüzeyi düzgün        
3. Ölçü malzemesinin 

ka kla ba lant s  iyi 
durumda 

     

4. Ölçü kenarlar  ka kla 
desteklenmi   

     

5. Vestibülün fonksiyonel 
kontür ve hacmi 
ölçüye yans t lm  

     

6. Uygun ölçü tekni i ve 
maddesi seçilmi   

     

7. Ölçü, protezi 
destekleyen tüm 
anatomik yap lar  
içermi  

     

8. Ölçü dental arkta 
simetrik yerle mi  

     

9. Ölçüde, stop alanlar  
d nda, ka k 
materyali aç a 
ç kmam  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  4 
Ölçülmek istenen beceri Total protez için kapan  ili kisini elde etme 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, dezenfekte edilmi  kapan  malzemesi, 
pembe mum, mum spatülü 

S nav süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, ünite 

alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven  takma 

     

5. Hastaya yap lacak i lem 
hakk nda bilgi verme, 
onay n  alma 

     

6. Geçici kaide pla n n 
modele 
adaptasyonunu; mum 
ablonlar n konum, 

yükseklik ve ekillerini 
kontrol etme 

     

7. Geçici kaide pla n n 
a za adaptasyonunu 
kontrol etme, gereken 
düzeltmeleri yapma 
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8. Dikey boyut ve sentrik 
ili kiyi elde etmek için 
mum ablonlardaki 
düzenlemeleri yapma 

     

9. Kapan  ili kisini 
(sentrik ili ki) temin 
edebilmek için hastay  
yönlendirme (dilini 
dama n gerisine 
götürme, yutkunma, alt 
çeneyi hekimin 
konumland rabilece i 
ekilde serbest 

b rakma) 

     

10. Kapan  ili kisinin 
temini için seçilen kay t 
yöntemlerinin gere i 
olan ölçme i lemlerini  
(istirahat dikey boyutu, 
serbest konu ma aral  
vs. ) yapma 

     

11. Kapan  materyallerini 
do ru dikey boyut ve 
sentrik ili kideyken 
a zda sabitleme 

     

12. Üst mum ablonda orta 
hat, gülme hatt  ve 
comissura’lar n 
konumunu belirleme 

     

13. Kapan  malzemesini 
deforme olmadan 
a zdan uzakla t rma  

     

14. Kapan  malzemesini 
model üzerine 
yerle tirerek, alt ve üst 
çene modellerini bir 
araya getirme 

     

15. Kapan  malzemesi ve 
modellerini dezenfekte 
etme 

     

16. Protez di lerinin renk 
ve boyutunu hastan n 
da onay n  alarak 
belirleme 

     

17. Teknisyen talimatlar n  
düzenleme 
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18. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

19. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Kapan  malzemeleri 

do ru dikey boyut ve 
sentrik ili kide 
düzenlenmi  (a zda 
yap lan kontrol) 

     

2. Kapan  malzemeleri 
modeller üzerinde 
uyumlu ekilde 
yerle mi  

     

3. Kapan  malzemeleri 
modelleri do ru dikey 
boyutta ve sentrik ili ki 
konumunda biraraya 
getirmi  

     

4. Uygun form, boyut ve 
renkte di  seçilmi  

     

5. Dikey boyut belirleme 
yöntemi do ru seçilmi  
ve uygulanm  

     

6. Teknisyen talimat 
çizelgesi düzenlenmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  5 
Ölçülmek istenen beceri Total protezin di li provas n  yapma 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , eldiven, maske, hasta önlü ü, 
bardak, pembe mum, mum spatülü, dezenfekte 
edilmi  mumlu protez 

S nav süresi 40 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, ünite alma 

ve konumland rma  
     

2. Gereken malzemeleri eksiksiz 
olarak ünite getirme 

     

3. lem öncesi elleri y kama      
4. Hasta önlü ü, maske, eldiven  

takma 
     

5. Hastaya yap lacak i lem 
hakk nda bilgi verme, onay n  
alma 

     

6. Mumlu protezi a za 
yerle tirmeden önce  kontrol 
etme (di lerin konumu, 
modelaj  ve oklüzyon aç s ndan) 

     

7. Mumlu protezi a za uygun 
konumda yerle tirme 

     

8. Mumlu protezin  kaide 
s n rlar n  ve dokuyla uyumunu 
kontrol etme; gereken 
düzenlemeleri yapma 

     

9. Mumlu protezin tutuculuk 
testlerini yapma 

     

10. Mumlu protezin oklüzyon 
kontrollerini yapma; dikey 
boyut ve sentrik oklüzyon 
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aç s ndan gereken düzeltmeleri 
yapma 

11. Mumlu protezin estetik 
kontrollerini yapma (okluzal 
düzlem, orta hat, di lerin 
konumu, e imleri vs.) 

     

12. Mumlu protezin fonetik 
kontrollerini yapma 

     

13. Ayna kar s nda, hastan n 
mumlu protezi hakk ndaki  
görü lerini alma  

     

14. Teknisyen talimatlar n  
düzenleme 

     

15. Hastan n bir sonraki randevu 
kart n  düzenleme 

     

16. Üniti bir sonraki hasta için temiz 
b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Mumlu protez a za uygun 

konumda yerle tirilmi  
     

2. Kaide s n rlar  ve ekli a z 
dokular yla uyumland r lm   

     

3. Protezin dikey boyutu do ru 
belirlenmi  

     

4. Oklüzyon düzlemi do ru 
konumlanm  

     

5. Di ler sentrik oklüzyonda 
dizilmi  

     

6. Oklüzyon tipi do ru seçilip 
uygulanm  

     

7. Protezin orta hatt  do ru 
konumland r lm  

     

8. Protez hastan n görünümüyle 
uyumland r lm  ve önerileri 
dikkate al nm  

     

9. Hastan n protezden 
kaynaklanan ikayetleri 
giderilmi   

     

10. Teknisyen talimatlar  
düzenlenmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 
Form numaras  6 
Ölçülmek istenen beceri Total protezi a za uyumland rma, kullan m 

talimatlar n  ve hijyen e itimini verme 
Davran  gerçekle tirmek için 
gereken araç gereçler 

Muayene tak m , dezenfekte edilmi  protez, 
mikromotor ve uçlar  (möl, frez, canavar vb.), 
polisaj malzemeleri (keçe, f rça, pomza vb.), 
eldiven, maske, hasta önlü ü, bardak 

S nav süresi 40 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin 
Performans Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. Dezenfekte edilmi  
protezi su dolu bir 
kap içinde muhafaza 
etme 

     

4. lem öncesi elleri 
y kama 

     

5. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

6. Hastan n dosya ve 
tahakkuk i lemlerini 
tamamlam  
oldu unu kontrol 
etme  

     

7. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

8. Bitmi  protezi a za      
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yerle tirmeden önce  
kontrol etme (k r k, 
pöröz, çatlak, vs. 
aç s ndan, iç yüzeyleri 
ve kenarlar  kontrol 
etme) 

9. Protezi a za uygun 
konumda 
yerle tirme, gerekirse 
engelleme 
alanlar nda düzeltme 
yapma 

     

10. Protezin kaide 
s n rlar n n uyumunu 
kontrol etme ve varsa 
gereken 
düzenlemeleri yapma 

     

11. Protezin okluzyonunu 
uyumland rma  

     

12. Protezin polisaj 
i lemlerini 
tamamlama  

     

13. Protezi dezenfekte 
etme 

     

14. Hastaya protezi 
takma ve ç karma 
e itimi verme 

     

15. Hastaya hijyen 
e itimi verme 

     

16. Hastay  protezi 
kullanma, erken ve 
geç dönem sorunlar , 
hijyen konular nda 
bilgilendirme 

     

17. Hastan n kontrol 
randevu kart n  
düzenleme 

     

18. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Protez cilal , k r k, 

pürüz, veya pöröz 
içermiyor 

     

2. Protez a za uygun 
konumda 
yerle tirilmi  
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3. Kaide s n rlar  ve ekli 
a z dokular yla 
uyumland r lm   

     

4. Oklüzyon sentrik 
ili kide 
uyumland r lm   

     

5. Protezin tutuculu u 
iyi 

     

6. Protezin stabilitesi iyi      
7. Oklüzyon ekzentrik 

hareketlerde 
uyumland r lm  

     

8. Post-dam uygun 
olarak ekillendirilmi  

     

9. Hasta proteziyle 
konu abiliyor 

     

10. Protez hastan n 
görünümüyle 
uyumland r lm  

     

11. Hastan n protezden 
kaynaklanan 
ikayetleri giderilmi   

     

12. Hasta protezini 
rahatça tak p 
ç karabiliyor. 

     

13. Hasta kullan m 
talimatlar , erken ve 
geç dönemdeki 
sorunlar ve hijyen 
konular nda 
bilgilendirilmi  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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Ankara Üniversitesi 
Di  Hekimli i Fakültesi 

Protetik Di  Tedavisi Anabilim Dal  Klinik Gözlem Formu 

Ö rencinin 
Ad : 
Soyad : 
Numaras : 

 

Form numaras  7 
Ölçülmek istenen beceri Tam protezde hudut ve kaide yenilemesi için ölçü 

alma 
Davran  gerçekle tirmek için gereken 
araç gereçler 

Tam protez, muayene tak m , eldiven, maske, 
hasta önlü ü, bardak, ölçü kar t rmak için 
gereken malzemeler (spatül, kar t rma ka d ) 
ölçü malzemesi, mikromotor, akrilik için 
mikromotor uçlar  

S nav süresi 30 dk. 
Performans ölçütleri Süreç (  )   Ürün (  )  Süreç ve Ürün (X) 
De erlendirme yüzdesi Süreç %50 - Ürün %50 
S nav s ras nda dikkat edilecek 
noktalar 

 lemlerin s ras yla yap lmas  
 lem s ras nda gerekti i zaman yard m isteme 
 Sürecin eksiksiz tamamlanmas  

 

Sürece li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri  
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 

 
Yetkin 

(4) 
1. Hastay  kar lama, 

ünite alma ve 
konumland rma  

     

2. Gereken malzemeleri 
eksiksiz olarak ünite 
getirme 

     

3. lem öncesi elleri 
y kama 

     

4. Hasta önlü ü, maske, 
eldiven takma 

     

5. Hastaya yap lacak 
i lem hakk nda bilgi 
verme, onay n  alma 

     

6. Protezin kaidesinin 
doku yüzeyinden e it 
miktarda, hudutlardan 
1 mm’ye yak n 
a nd rma yapma 

     

7. Kenar ekillendirme 
yapma 

     

8. Hastan n ba n  ölçü 
için pozisyonland rma 

     

9. Ölçü malzemesini      
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ölçeklendirme ve 
kar t rma 

10. Ölçü malzemesini 
protezin doku 
yüzeyine 
yerle tirdikten sonra, 
protezi a za 
yerle tirme  

     

11. Protezi oklüzyon 
ili kisine getirme  

     

12. Ölçü kenarlar n n 
ekillenmesi için 

fonksiyonel hareketler 
yapt rma 

     

13. Protezi a zdan 
ç karma ve ölçüyü 
kontrol etme 

     

14. Protezi dezenfekte 
etme 

     

15. Hastan n bir sonraki 
randevu kart n  
düzenleme 

     

16. Üniti bir sonraki hasta 
için temiz b rakma 

     

Süreç Puan   

Ürüne li kin Performans 
Göstergeleri 

Ba ar  Düzeyleri 
Ba ar  
Puan  

Ba lang ç 
Düzeyinde 

(1) 

Geli tirilmesi 
Gerekir 

(2) 

Kabul 
Edilebilir 

(3) 
Yetkin 

(4) 
1. Ölçü yüzeyi düzgün      
2. Ölçü malzemesinin 

protezle ba lant s  iyi 
durumda 

     

3. Ölçü kenarlar   
desteklenmi  ve 
düzgün 

     

4. Ölçü, protezi 
destekleyen tüm 
anatomik yap lar  
içermi  

     

5. Vestibülün fonksiyonel 
kontür ve hacmi 
ölçüye yans t lm  

     

6. Ölçüde, stop alanlar  
d nda, ka k 
materyali aç a 
ç kmam  

     

Ürün Puan   
TOPLAM PUAN  
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