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KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI    

 

ENDODONTİ ANABİLİM DALI 

 

2. SINIF 

 

Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi  4 Adet 

  

Üst kanin diş kök kanal tedavisi 2 Adet 

  

Üst premolar diş kök kanal tedavisi 4 Adet 

  

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi 4 Adet 

 

Alt kanin diş kök kanal tedavisi 2 Adet 

 

Alt premolar diş kök kanal tedavisi 4 Adet 

 

• Preklinikte yapılan kök kanal tedavileri, çekilmiş dişlere yapılacaktır  

• Ödevler demonstrasyon yapıldıktan iki (2) hafta sonraki preklinik dersinde toplanacaktır. 

• Telafi ödevleri, ödev notlarının açıklanmasından bir (1)  hafta sonraki preklinik dersinde 

toplanacaktır. 

 

 

3. SINIF 

 

Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi  4 Adet 

  

Üst kanin diş kök kanal tedavisi 2 Adet 

  

Üst premolar diş kök kanal tedavisi 4 Adet 

  

Üst molar diş kök kanal tedavisi 4 Adet 

 

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi 4 Adet 

 

Alt kanin diş kök kanal tedavisi 2 Adet 

 

Alt premolar diş kök kanal tedavisi 4 Adet 

 

Alt molar diş kök kanal tedavisi 4 Adet 

 

• Preklinikte yapılan kök kanal tedavileri, çekilmiş dişlere yapılacaktır  

• Ödevler demonstrasyon yapıldıktan iki (2) hafta sonraki preklinik dersinde toplanacaktır. 

• Telafi ödevleri, ödev notlarının açıklanmasından bir (1)  hafta sonraki preklinik dersinde 

toplanacaktır. 
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RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 

 

2. SINIF 

Alçı model dişe snıf 1 kavite açılması ve mumdan dolgu yapımı 1 Adet 

Alçı model dişe snıf 2 kavite açılması ve mumdan dolgu yapımı 1 Adet 

Alçı model dişe snıf 3 kavite açılması ve mumdan dolgu yapımı  1 Adet 

Alçı model dişe snıf 4 kavite açılması ve mumdan dolgu yapımı  1 Adet 

Alçı model dişe snıf 5 kavite açılması ve mumdan dolgu yapımı  1 Adet 

Fantom dişe sınıf 1 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  4 Adet 

Fantom dişe sınıf 2 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  4 Adet 

Fantom dişe sınıf 3 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  2 Adet 

Fantom dişe sınıf 4 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  2 Adet 

Fantom dişe sınıf 5 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  2 Adet 

Fantom dişe sınıf 6 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  1 Adet 

Fantom dişe kutu kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  2 Adet 

Fantom dişe sınıf 1 kavite açılması ve amalgam dolgu yapımı  4 Adet 

Fantom dişe sınıf 2 kavite açılması ve amalgam dolgu yapımı  4 Adet 

Fantom dişe sınıf 5 kavite açılması ve amalgam dolgu yapımı  2 Adet 

Çekilmiş dişe sınıf 1 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  4 Adet 

Çekilmiş dişe sınıf 2 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  4 Adet 

Çekilmiş dişe sınıf 3 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  2 Adet 

Çekilmiş dişe sınıf 4 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  2 Adet 

Çekilmiş dişe sınıf 5 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  2 Adet 

Çekilmiş dişe sınıf 6 kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  1 Adet 

Çekilmiş dişe kutu kavite açılması ve kompozit dolgu yapımı  2 Adet 

Çekilmiş dişe sınıf 1 kavite açılması ve amalgam dolgu yapımı  4 Adet 

Çekilmiş dişe sınıf 2 kavite açılması ve amalgam dolgu yapımı  4 Adet 

Çekilmiş dişe sınıf 5 kavite açılması ve amalgam dolgu yapımı  2 Adet 

 

• Preklinikte yapılan dolgular çekilmiş daimi dişlere veya sertliği gerçek daimi diş mine 

ve dentin dokularına yakın özellikte olan fantom dişlere uygulanacaktır. 

• Ödev teslimleri ders sonunda yapılacaktır. 

• Telafi ödevlerin teslimi, ödev tesliminden sonraki hafta ders başında yapılacaktır. 
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3. SINIF 

 

Okluzal Kavite Hazırlanması – Siman Uygulaması - Amalgam 

Restorasyonu Uygulaması 3 Adet 

  

İki Yüzlü Kavite Hazırlanması -  Siman Uygulaması – Matriks ve 

Kama Uygulaması - Amalgam Restorasyonu Uygulaması 5 Adet 

  

Üç Yüzlü Kavite Hazırlanması Siman Uygulaması - Matriks ve 

Kama Uygulaması - Amalgam Restorasyonu Uygulaması 5 Adet 

  

Çürüklü dişlerde çürüğün uzaklaştırılması – dycal uygulaması – 

kompozit restorasyon uygulaması 10 adet 

  

İki Yüzlü Kavite Hazırlanması – Matriks ve Kama Uygulaması - 

Kompozit Restorasyon Uygulaması 4 Adet 

  

Üç Yüzlü Kavite Hazırlanması –  Matriks ve Kama Uygulaması -  

Kompozit Restorasyon Uygulaması 4 Adet 

  

 

Sınıf III kavite hazırlanması – Kompozit Restorasyon Uygulaması 5 Adet 

  

 

Sınıf IV kavite hazırlanması - Kompozit Restorasyon Uygulaması 5 Adet 

  

 

Sınıf V kavite Hazırlanması – Kompozit Restorasyon Uygulaması 5 Adet 

  

 

Dentin pini için kavitenin dizayn edilmesi – Dentin pini uygulaması 3 Adet 

  

 

Anterior Dişlerde Diastema Kapatma Uygulaması (Kompozit rezin 

ve direkt yöntem ile) 6 Adet 

  

 

Inlay ve Onlay Kavitelerin Hazırlanması 6 Adet 

  

 

• Preklinikte yapılan dolgular, çekilmiş daimi dişlere veya sertliği gerçek daimi dişlere 

benzeyen, mine ve dentin dokularına yakın özellikte olan fantom dişlere uygulanacaktır.  

• Ödevlerin ve telafi ödevlerinin teslimi, yapılan uygulamanın özelliğine göre sorumlu 

öğretim üyesinin belirttiği haftada ve preklinik ders saatinde olacaktır. 
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PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 

 

1. SINIF 

 

1.hafta-Mumdan geometrik şekillerin yontulması -Sabundan/mumdan- 

 

2.hafta -- Maksiller Santral-lateral diş modelasyonu 

 

3.hafta-- Maksiller kanin diş modelasyonu                                   

 

4.hafta -- Alçı tanıtımı, alçıdan geometrik şekil eldesi                    

 

5.hafta--  Maksiller 1.premolar diş modelasyonu    

 

6.hafta -- Maksiller 2. premolar diş modelasyonu                                

 

7.hafta --  Maksiller 1. molar diş modelasyonu                                    

 

 8.hafta-- Maksiller 2. molar diş modelasyonu             

 

 9.hafta--Mandibular santral ve lateral diş modelasyonu               

 

 10.hafta--Mandibular kanin diş modelasyonu                                        

 

11.hafta --Mandibular 1.premolar diş modelasyonu         

                                                                                                                                                  

12.hafta -- Mandibular 2.premolar diş modelasyonu      

 

13.hafta--Mandibular 1.molar diş modelasyonu             

 

14.hafta --Mandibular 2. molar diş modelasyonu                   

 

15.hafta--Sabundan  dental ark   modelasyonu 

 

16.hafta--Tabut muflada akril tepimi 

 

17.hafta--Tel işleri, bükme yöntemleri                                                               

 

18-19.hafta--Döküm, tanımı, tijleme ve döküm yolu özellikleri, manşete alma   

 

 

                          

Ödevlerin verildiği tarihten 2 hafta sonrasında teslim edilmesi gerekmektedir. Ödevlerden 60 

ve üzeri not alamayan öğrencilerin iki kez telafi hakkı bulunmaktadır. 
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2. SINIF 

1. uygulama dersi -Alt ve üst dişsiz  çene modellerinin  hazırlanması  

2. uygulama dersi -Hazırlanan modellere  kaide hazırlanması , mum şablon yapımı ve oklüzöre 

alınması 

3. uygulama dersi -Anterior diş dizimi 

4. uygulama dersi -Posterior dişdizimi                                                                                                           

5. uygulama dersi -Total diş dizimi ve modelasyonun tamamlanması, kontrolü               

6. uygulama dersi  -Hareketli bölümlü protez  için alçı modellerin elde edilmesi 

7. uygulama dersi  -Kaide plağı, mum şablon hazırlanması ve oklüzöre alınması 

8.uygulama dersi  -Kroşe bükümlerine başlanması 

9. uygulama dersi  -Kroşe bükümleri diş dizimi ve modelasyonlarının tamamlanması 

10. uygulama dersi  - Fantom modelde diş preparasyonu 1 

11.  uygulama dersi  - Fantom modelde diş preparasyonu 2 

13. uygulama dersi  - Fantom modelde diş preparasyonu 3 

14. uygulama dersi  -Fantom modelde yapılan preparasyonlardan  alınan ölçülerle daylı model 

elde edilmesi   

 15. uygulama dersi  - Yapılan preparasyonların modelasyonlarının tamamlanması 1 

16. uygulama dersi  - Yapılan preparasyonların modelasyonlarının tamamlanması 2 

17. uygulama dersi  - Fantom modelde parsiyel  kron preparasyonları 

 

Ödevlerin verildiği tarihten 2 hafta sonrasında teslim edilmesi gerekmektedir. Telafi barajı 

toplam ödev sayısının % 20 sini oluşturacaktır. İlgili barajın aşılması veya geçerli kanuni 

mazeret gösterilmeksizin ödevlerin verilen süre içinde teslim edilmemesi durumunda ilgili 

öğrenci başarısız sayılacaktır. 
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3. SINIF 

1. uygulama dersi –Fantom modelde diş preparasyonu -1 

2. uygulama dersi – Fantom modelde diş preparasyonu -2 

3. uygulama dersi - Gövde modelasyonu-1 

4. uygulama dersi - Gövde modelasyonu-2                                                                                                           

5. uygulama dersi – Post-core uygulaması 

6. uygulama dersi  - Hareketli bölümlü protez  için alçı modellerin elde edilmesi 

7. uygulama dersi  -Kaide plağı, mum şablon yapımı ve oklüzöre alınması 

8.uygulama dersi  - Kroşe bükümleri diş dizimi ve modelasyonlarının tamamlanması 

9. uygulama dersi  - Alt ve üst dişsiz  çene modellerinin  hazırlanması 

10. uygulama dersi  - Kişisel kaşık yapımı 

11. uygulama dersi  - Kaide hazırlanması , mum şablon yapımı ve oklüzöre alınması  

 12. uygulama dersi  -Anterior diş dizimi  

13. uygulama dersi  - Posterior diş dizimi ve modelasyonun tamamlanması, kontrolü               

 

 

Ödevlerin verildiği tarihten 2 hafta sonrasında teslim edilmesi gerekmektedir.  
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  PEDODONTİ ANABİLİM DALI 

 

  3. SINIF 

 

Okluzal Kavite Siman-Amalgam Restorasyonu Uygulaması 4 Adet 

  

İki Yüzlü Kavite Siman-Amalgam Restorasyonu Uygulaması 4 Adet 

  

Üç Yüzlü Kavite Siman-Amalgam Restorasyonu Uygulaması 3 Adet 

  

İki Yüzlü Kavite Kompomer Restorasyon Uygulaması 4 Adet 

  

Üç Yüzlü Kavite Kompomer Restorasyon Uygulaması 3 Adet 

 

Cam İyonomer Restorasyon Uygulaması 4 Adet 

 

Kompozit Restorasyon Uygulaması 4 Adet 

 

Noninvaziv Fissür Sealant Uygulaması 6 Adet 

 

İnvaziv Fissür Sealant Uygulaması 6 Adet 

 

Koruyucu Rezin Restorasyon Uygulaması 6 Adet 

 

Süt Dişi Pulpotomi Uygulaması (Çekilmiş Süt Dişinde) 5 Adet 

 

Pulpotomi Yapılan Dişlerde Restorasyon Uygulaması 4 Adet 

 (Çekilmiş Süt Dişinde) 

 

 

• Preklinikte yapılan dolgular, çekilmiş süt dişlerine veya sertliği gerçek süt dişi mine ve 

dentin dokularına yakın özellikte olan fantom dişlere uygulanacaktır.  

• Ödev teslimi demonstrasyon yapıldıktan iki (2) hafta sonraki preklinik dersinde 

yapılacaktır. 

• Telafi ödevlerinin teslimi, ödev notlarının açıklanmasından bir (1)  hafta sonraki preklinik 

dersinde yapılacaktır. 
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ORTODONTİ ANABİLİM DALI 

 

3. SINIF GÜZ DÖNEMİ  

 

Telin düzleştirilmesi işlemi 10 Puan 

  

Telin zemin adaptasyonu ve çizgi takibinin sağlanması 10 Puan 

  

U bükümü yapımı 10 puan 

  

Damla bükümü yapımı 15 puan 

  

Heliks bükümü yapımı 15 puan 

  

Serbest büküm yapımı                                                                                                                                                                                                                      10 puan 

Adams kroşe yapımı                                                                                      

 

 

15 puan 

 

Vestibül ark yapımı 15 puan 

  

  

3. SINIF BAHAR DÖNEMİ  

  

Damla kroşe yapımı 10 Puan 

 

C kroşe yapımı 10 Puan 

 

Labiolingual spring yapımı 10 Puan 

 

Meziodistal spring yapımı 10 Puan 

 

Vestibül ark yapımı 15 Puan 

 

Adams kroşe yapımı 15 Puan 

 

Aparey yapımı (Akrilik tepimi) 15 Puan 

 

Aparey yapımı (Tesviye, polisaj) 15 Puan 

  

  

  

  

 

 

 

 

 


