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ÖZET
Amaç: ÇalıĢmanın amacı, pratik eğitim veya teorik pratik
eğitim alan diĢ hekimliği öğrencilerinin tam protez yapımı
sırasındaki sübjektif düĢüncelerinin değerlendirilmesi ve
karĢılaĢtırılmasıdır.
Materyal ve Metod: ÇalıĢmaya toplam 85 adet 5. Sınıf
öğrencisi katılmıĢtır. 5. Sınıf öğrencileri 3. Sınıfta iken
sadece pratik eğitim ile tam protez yapmıĢlar ve hastalara
uygulamıĢlardır. Aynı öğrenciler 5. Sınıfta teorik
eğitimlerini tamamladıktan sonra tam protez yapmıĢlardır.
Pratik ve teorik eğitimin belirlenmesi amacı ile 22 soruluk
anket hazırlanmıĢtır. Ankette öğrencilere pratik ve pratikteorik eğitim hakkındaki düĢünceleri, tam protez yapımı
sırasında karĢılaĢılan problemler, yapılan protezlerden
hasta ve hekim memnuniyetini içeren sorular
hazırlanmıĢtır. Anket 85 adet 5. Sınıf öğrencisi tarafından
cevaplandırılmıĢtır.
Sonuçların
analizi
tanımsal
istatistiklerden yüzdelik frekanslarla yapılmıĢtır.
Bulgular:
Ankete katılan öğrencilerin %100‟ü tam
protezde baĢarı sağlamak için teorik ve pratik bilginin Ģart
olduğunu belirtmiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin %64,7‟si
tam protezlerin baĢarısının hekim tecrübesine ve doğru
teknik uygulamaya bağlı olduğunu bildirmiĢlerdir. Genel
olarak, öğrenciler kendilerini 5. Sınıfta tam protezi
yaparken daha baĢarılı ve 3. Sınıf iken kaygı ve kendine
güvensizlik hissetmiĢlerdir. Öğrenciler, 5. Sınıfta tam
protez yaparlarken daha az zaman ve materyal
harcamıĢlardır. Öğrencilerin % 84.7„si 3. Sınıfta pratik
eğitim ile tam protez yapmaktan mutlu olduklarını ve yine
% 91.8‟ i 3. Sınıfta pratik eğitim yapmasalardı, teorik
eğitimlerini tamamladıktan sonra yaptıkları tam protezde
baĢarılı olamayacaklarını bildirmiĢlerdir.
Sonuç: 5. Sınıf öğrencileri teorik eğitimin tamamlanıp
pratik uygulamaya geçilmesinin en verimli öğrenme Ģekli
olduğunu bildirmiĢlerdir.
Anahtar Kelime: Teorik eğitim, pratik eğitim, tam
protez yapımı
*

ABSTRACT
Aim: The purpose of this article was to evaluate and to
compare the subjective assessment of theoretical and
practical education in complete denture.
Materıals and Methods: A total of 85 Marmara
University Faculty of Dentistry Grade5 students were
participated to the study. Grade 5‟s tudents was made
complete denture in the clinic when they were in Grade 3
with practical education and in Grade 5 after achieving
their theoretical program.
A questionnaire with 22
questions, including the subjective assessment of
theoretical and practical education, problems that they
were encountered during the construction of complete
denture and satisfaction of patients and students was
prepared. Questionnaires were filled by 85‟s Grade 5
students. Results were determined by percentiles.
Results: Survey showed that 100 % of the students
reported that to construct successful complete denture
the theoretical and practical education was important.
64.7 % of the students were thought that the denture
satisfaction was related to the dentist‟s experience and
using adequate technique and material. Generally, the
students have more satisfied during the construction of
the complete denture at Grade 5 and were felt anxiety
and lack of self-confidence in the clinic when they were in
Grade 3. Students were spending less time and less
material for making complete denture when they were at
Grade 5. 84.7 % of the students were satisfied making
complete denture with practical education when they
were in Grade 3 and also 91.8 % of the students was
reported that if they had not to do practical education at
the Grade 3, they will not to do complete denture as well
as after achieving their theoretical education.
Conclusıon: Grade 5 students were reported that the
most efficient way of learning is to make practical
practice after achieving the theoretical education during
making complete denture.
Key-Words: Theoretical education, practical education,
construction of complete denture
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GĠRĠġ
BaĢarılı bir tam protez için hasta, hekim ve
teknisyene bağlı birtakım faktörler vardır. DiĢ hekimi
ağız anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgili, protez
yapımı konusunda deneyimli ve insan iliĢkilerini bilen
bir kiĢi olmalıdır1. Davies ve ark2. tam protez yapımının
bir iĢlemler dizisi olduğunu ve her bir iĢlemin birbirini
etkilediğini ve “EDEC” prensibinin takip edilmesi gerektiğini söyler. E: Examine (Muayene), D:Design (Tasarım), E:Execute (Yürürlüğe koyma, uygulama),
C:Check (Kontrol).
Tam protez yapımında bir çok iĢlem sırası ile
yapılmalıdır. Tedavi, diĢsiz hastanın anamnezinin alınması3,4, klinik ve radyografik değerlendirme ile
baĢlar1,3 ve 1.ölçü, 2. ölçü alımı1,3,5-9, okluzal mum duvarların hazırlanması7,10, dikey boyutun saptanması1,3,11-13, sentrik iliĢki tespi3,5,12-17, kayıtların artikülatöre transferi1,3,5,18-26, diĢ seçimi, diĢ dizimi ve diĢli provadan1,3,27-30 sonra sıcak akril tepimi, tesviye ve cila
iĢlemleri1,3, tam protezlerin elde edilmesi, protezlerin
hastaya uygulanması ve uyumlandırılması ile
tamamlanır.
Tam protezlerin yapım aĢamalarının öğretilmesi
iki etaplı yapılmaktadır. Birinci etap, yazılı, sözlü eğitimleri, ders içeriklerinde sıklıkla kullanılan vaka sunumlarını içeren teorik eğitim; ikinci etap ise laboratuvar ve klinik çalıĢma zamanlarını ve klinikte hasta
baĢında yapılan demonstrasyonları içeren pratik eğitimdir. BaĢarılı bir tam protez yapabilmek için, anamnez aĢamasından baĢlanarak çalıĢma prensiplerinin
tam ve doğru uygulanması gerekmektedir. Alınan
eğitim çok önemlidir. Teorik ve pratik eğitimin eksiksiz
olması gerekmektedir. ÇalıĢmanın amacı, pratik veya
teorik-pratik eğitim alan diĢ hekimliği öğrencilerinin
tam protez yapımı sırasındaki sübjektif düĢüncelerinin
değerlendirilmesi ve karĢılaĢtırılmasıdır.
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5. Sınıfta teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra yine
6 asistan ve 1 öğretim üyesi eĢliğinde tam protez
yapmıĢlardır. Öğrencilere pratik ve pratik-teorik eğitim
hakkındaki düĢünceleri, tam protez yapımı sırasında
karĢılaĢılan problemler, yapılan protezlerden hasta ve
hekim memnuniyetini içeren 22 adet soru sorulmuĢtur
(Tablo 1). Cevaplar genellikle evet hayır olarak hazırlanmıĢ ve. 9. Soruda öğrencilerin pratik ve teorik eğ
timle ilgili düĢünceleri istenmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için
SPSS (Statistical Package for Social Sciences)Windows
17.0 programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢma verileri tanımlayıcı istatistiksel metotlardan yüzdelik frekanslarla
hesaplanmıĢtır.
Tablo 1: Anket Soruları
TAM PROTEZ YAPIMINDA TEORĠK VE PRATĠK EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ
3.sınıfta pratik bilgi ile ve 5. Sınıfta teorik+pratik bilgi ile
yaptığımız tam protezler için hazırlanan ankettir.
Ġlginize teĢekkür ederim.
1-Tam proteze teorik bilgiye sahip olunarak baĢlamak sizce baĢarı
sağlamak için yeterli mi?
a)Tam protez yapabilmek için sadece teorik bilgi yeterlidir.
b)Sadece pratik bilgi yeterlidir.
c)Teorik ve pratik bilgi Ģarttır.
2- 3.sınıfta tam protezi ilk yaptığınızda ölçü alırken uyguladığınız ağız
hareketlerinin amacını biliyor muydunuz?
a)Evet
b)Hayır
3- 3.sınıfta tam protezde 1. ölçü alırken ölçünün doğru alınıp
alınmadığına karar verebildiniz mi?
a)Evet
b)Hayır
5. sınıfta tam protezde 1. ölçü alırken ölçünün doğru alınıp
alınmadığına karar verebildiniz mi?
a)Evet
b)Hayır
4- 3. sınıfta tam protezde 2. ölçü alırken ölçünün doğru alınıp
alınmadığına karar verebildiniz mi?
a)Evet
b)Hayır
5. sınıfta tam protezde 2. ölçü alırken ölçünün doğru alınıp
alınmadığına karar verebildiniz mi?
a)Evet
b)Hayır
5- 3. Sınıfta tam protezde mum duvarlar ile okluzal düzlem ve dikey
boyutu doğru tespit edebildiniz mi?
a)Evet
b)Hayır
5.Sınıfta tam protezde mum duvarlar ile okluzal düzlem ve dikey
boyutu doğru tespit edebildiniz mi?
a)Evet
b)Hayır
6-3.sınıfta tam protezde diĢli prova için ne kadar zaman harcadınız?
a)1 seans
b)2 seans
c)3 seans
d)4 ve daha fazla seans
5.sınıfta tam protezde diĢli prova için ne kadar zaman harcadınız?
a)1 seans
b)2seans
c)3seans
d)4ve daha fazla seans
7- 3.sınıfta tam protezin uyumlandırılmasında zorlandınız mı?
a)Evet
b)Hayır
5.sınıfta tam protezin uyumlandırılmasında zorlandınız mı?
a)Evet
b)Hayır
8-Sizce 3. sınıfta iken tam protez yapmak sizin eğitiminize katkı
sağladı mı?
a)Evet
b)Hayır

GEREÇ VE YÖNTEM
ÇalıĢmamız Marmara Üniversitesi DiĢ Hekimliği
Fakültesi Protetik DiĢ Tedavisi AB‟da yapılmıĢtır. Pratik
ve teorik eğitimin belirlenmesi amacı ile bir anket hazırlanmıĢtır. Ankete 85 adet 5. Sınıf öğrencisi katılmıĢtır. Tam protez preklinik eğitimini tamamlamıĢ 5.
Sınıf öğrencileri 3. Sınıfta iken, 6 asistan ve 1 öğretim
üyesi eĢliğinde sadece pratik eğitim ile tam protez
yapmıĢlar ve hastalara uygulamıĢlardır. Aynı öğrenciler
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9- Tam protez yapımında teorik bilgiden önce pratik yapmak
konusunda düĢünceleriniz nelerdir?

10- 3. ve 5. sınıfta tam protez yapımına ayırdığınız seans sayısında
veya saatte farklılık oldu mu?
a)Evet
b)Hayır
11-3. ve 5. sınıfta tam protez yaparken kullandığınız malzeme
miktarında farklılık oldu mu?
a)Evet
b)Hayır
12-Teorik bilgi tam veya eksik iken, sizden daha deneyimli hekimi
izleyerek tam protez yapımını anlayabildiniz mi?
a)Teorik bilgim eksik iken görsel anlatım ile tedavi basamaklarını
tam olarak anladım
o
Evet Hayır
b)Teorik bilgim eksik iken görsel anlatım ile tedavi basamaklarını
tam olarak anlayamadım, pratik yaptığım zaman anladım
o
Evet
Hayır
c)Teorik bilgim tam pratik bilgim var iken görsel anlatım ile tedavi
basamaklarını tam olarak anlayamadım
o
Evet Hayır
d)Pratik bilgim tam teorik bilgim yok iken sözlü anlatım ile tedavi
basamaklarını anladım
o
Evet
Hayır
13-Pratik uygulama yapmamıĢ olsaydınız derslerde öğretilen teorik
bilgiden sonra tam protezi tek baĢınıza yapmak zorunda olsaydınız,
baĢarılı olabilir miydiniz?
a)Evet
b)Hayır
14-Öğrencilik hayatınız boyunca görülen vaka sayısı kısıtlı
olduğundan, mezun olduktan sonra karĢılaĢabilinecek farklı
problemlerde teorik bilginize dayanarak doğru tedavi planı
yapabileceğinizi düĢünüyor musunuz?
a)Evet
b)Hayır
15-3. sınıfta yaptığınız tam protezden hastalar yeterince memnun
kaldı mı?
a)Evet
b)Hayır
**Hayır ise ne gibi Ģikayetlerle geri döndüler?
o
Protezin ağızda durmaması
o
Yemek sırasında kullanamama
o
Vuruk Ģikayetleri
o
Eklem rahatsızlıkları
5.sınıfta yaptığınız tam protezden hastalar yeterince memnun
kaldı mı?
a)Evet
b)Hayır
**Hayır ise ne gibi Ģikayetlerle geri döndüler?
o
Protezin ağızda durmaması
o
Yemek sırasında kullanamama
o
Vuruk Ģikayetleri
o
Eklem rahatsızlıkları
16-Tam protezlerin baĢarısı size göre;
a)Hekim tecrübesine ve doğru teknik uygulamaya bağlıdır
b)Hekim tecrübesine bağlıdır
c)Doğru malzeme kullanımına bağlıdır
d)Doğru teknik ve doğru malzeme kullanımına bağlıdır
17-Yaptığınız her iki total protezden de memnun kaldınız mı?
a)Ġki protezde de baĢarı sağlayabildim
b)Tecrübesiz olduğum ilk protez baĢarısızdı, ikinci protezimde
baĢarı yakalayabildim
c)Ġki protezde de baĢarı yakalayamadım.
**BaĢarısız olduysanız bunu neye bağlıyorsunuz
o
Vakanın zorluğu
o
Bilgi ve deneyim eksikliği
o
Deneyim eksikliği
o
Bilgi eksikliği
18-DiĢli prova esnasında dikkat etmeniz gerekenleri teorik olarak
bildiğiniz halde bunu pratikte uygulayabildiniz mi?
a)Evet
b)Hayır

19- 5. sınıfta tam protez yaparken her aĢamada sizden daha tecrübeli
birinin onayına gerek duydunuz mu?
a)Evet
b)Hayır
Ya da kendiniz doğru yaptığınıza karar verebildiniz mi?
a)Evet
b)Hayır
20-Sizce teorik bilgiler her vakada aynen geçerli olmak zorunda
mı?
a)Evet
b)Hayır
Pratikte vakaya göre değiĢiklik yapmak gerekebiliyor mu?
a)Evet
b)Hayır
21- 5. sınıfta preprotetik tedavinin nasıl yapılacağını biliyor
muydunuz?
a)Evet
b)Hayır
22- 3. sınıfta tam protez hastasının panaromik filmini
tanımlayabildinizi mi?
a)Evet
b)Hayır
5. sınıfta tam protez hastasının panaromik filmini tanımlayabildinizi
mi?
a)Evet
b)Hayır

BULGULAR
Anket sonuçlarının yüzdelik frekans analizi Tablo 2‟ de gösterilmektedir. Ankete katılan öğrencilerin
%100‟ü tam protezde baĢarı sağlamak için teorik ve
pratik bilginin Ģart olduğunu belirtmiĢtir. 3. Sınıfta
yapılan tam protez çalıĢması sırasında öğrencilerin bilgi
eksikliğinden kaynaklanan kaygı ve kendine güvensizlik
ön planda olduğu tespit edilmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %63,5‟i 3.Sınıfta
tam protezi ilk yaptığında ölçü alırken uyguladığı ağız
hareketlerinin amacını bildiğini, %36,5‟i bilmediğini
belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %20si 3.Sınıfta tam
protezde 1. ölçü alırken ölçünün doğru alınıp alınmadığına karar verebildiğini, %80‟i karar veremediğini
belirtmiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin %89,4‟ü
5.Sınıfta tam protezde 1. ölçü alırken ölçünün doğru
alınıp alınmadığına karar verebildiğini, %10,6‟sı karar
veremediğini belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %14,1‟i 3.Sınıfta
tam protezde 2. ölçü alırken ölçünün doğru alınıp alınmadığına karar verebildiğini, %84,7‟si karar vereme
diğini belirtmiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin %89,4‟ü
5.Sınıfta tam protezde 2. ölçü alırken ölçünün doğru
alınıp alınmadığına karar verebildiğini, %10,6‟sı karar
veremediğini belirtmiĢtir
Ankete katılan öğrencilerin % 44,7‟si 3. Sınıfta
tam protezde mum duvarlar ile okluzal düzlem ve
dikey boyutu doğru tespit edebildiğini, %55,3‟ü doğru
tespit edemediğini belirtmiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin %87,1‟i 5.Sınıfta tam protezde mum duvarlar ile
okluzal düzlem ve dikey boyutu doğru tespit edebildiğini, %12,9‟u doğru tespit edemediğini belirtmiĢtir.
443

Atatürk Üniv. DiĢ Hek. Fak. Derg.
J Dent Fac Atatürk Uni
Cilt:26, Sayı:3, Yıl: 2016, Sayfa, 441-447

ÇAKILTAġ, TÜRKER

Tablo 2: Anket bulgularının yüzdelik frekansları

Soru 1
Soru 2
Soru 3a
Soru 3b
Soru 4a

Sadece teorik bilgi
Sadece pratik bilgi
Teorik ve pratik bilgi
Evet
Evet
Hayır
Evet

Evet
Hayır
Soru 5a
Evet
Hayır
Soru 5b
Evet
Hayır
Soru 6a
1 seans
2 seans
3 seans
4 ve daha fazla seans
Soru 6b
1 seans
2 seans
3 seans
4 ve daha fazla seans
Soru 7a
Evet
Hayır
Soru 7b
Evet
Hayır
Soru 8
Evet
Hayır
Soru 9
Olumlu
Olumsuz
Soru 10
Evet
Hayır
Soru 11
Evet
Hayır
Soru 12a
Evet
Hayır
Soru 12b
Evet
Hayır
Soru 12c
Evet
Hayır
Soru 12d
Evet
Hayır
Soru 13
Evet
Hayır
Soru 14
Evet
Hayır
Soru 15a
Evet
Hayır
Soru 15b
Evet
Hayır
Soru 16
Hekim tecrübesi ve
doğru teknik
Hekim tecrübesi
Doğru malzeme
Doğru teknik ve
doğru malzeme
Soru 17
iki protez de baĢarılı
Ġlk protez baĢarısız,
ikincisi baĢarılı
Ġki protez de baĢarısız
Soru 18
Evet
Hayır
Soru 19a Evet
Hayır
Soru 19b Evet
Hayır
Soru 20a Evet
Hayır
Soru 20 b Evet
Hayır

Soru 21

N
0
0
85
54
31
17
68
76
9
12
72
38
47
74
11
4
10
18
53
14
27
18
26
54
31
29
56
72
13
83
2
71
14
67
18
29
47
70
8
10
54
26
37
7
78
26
59
59
26
68
17

%
0
0
100
63,5
36,5
20
80
89,4
10,6
14,1
84,7
44,7
55,3
87,1
12,9
4,7
11,8
21,2
62,4
16,5
31,8
21,2
30,6
63,5
36,5
34,1
65,9
84,7
15,3
96,4
3,6
83,5
16,5
78,8
21,2
33,7
54,7
81,4
9,3
11,6
62,8
30,2
43
8,2
91,8
30,6
69,4
69,4
30,6
80
20

55
3
0

64,7
3,5
0

27
58

31,8
69

19
7
50
35
47
38
40
45
9
76
81
4

22,6
8,3
58,8
41,2
55,3
44,7
47,1
52,9
10,6
89,4
95,3
4,7

Soru 22a
Soru 22b

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

61
23
40
45
76
9

70,9
26,7
47,1
53,9
89,4
10,6

Ankete katılan öğrencilerin %4,7‟si 3.Sınıfta
tam protezde diĢli prova için 1 seans, %11,8‟i 2 seans,
%21,2‟si 3 seans ve %62,4‟ü 4 ve daha fazla seans
harcadığını belirtmiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin
%16,5‟i 5.Sınıfta tam protezde diĢli prova için 1 seans,
%31,8‟i 2 seans, %21,2‟si 3 seans ve %30,6‟sı 4 ve
daha fazla seans harcadığını belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %63,5‟i 3.Sınıfta
tam protezin uyumlandırılmasında zorlandığını, %36,5‟i
uyumlandırılmasında zorlanmadığını belirtmiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin %34,1‟i 5.Sınıfta tam protezin
uyumlandırılmasında zorlandığını, %65,9‟u uyulmandırılmasında zorlanmadığını belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin % 84,7‟si 3. Sınıfta
iken tam protez yapmıĢ olmanın eğitimlerine katkı
sağladığını, %15,3‟ü katkı sağlamadığını belirtmiĢtir.
Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %96,4‟ü
teorik eğitim tamamlanmadan pratik uygulamaya
geçilmemesi gerektiğini düĢünmektedir.
Ankete katılan öğrencilerin %83,5‟i 3. ve 5.
Sınıfta tam protez yapımına ayırdığı seans sayısında
veya saatte farklılık olduğunu, %16,5‟i farklılık
olmadığını belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %78,8‟i 3. ve 5.
Sınıfta tam protez yaparken kullandığı malzeme miktarında farklılık olduğunu, %21,2‟si farklılık olmadığını
belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin % 38,2‟si Teorik
bilgileri eksik iken görsel anlatım ile tedavi basamaklarını tam olarak anladığını, %61,8‟si anlayamadığını
belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %89,7‟si teorik
bilgileri eksik iken görsel anlatım ile tedavi basamaklarını tam olarak anlayamadığını, pratik yaptıkları
zaman anladıklarını belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %15,6‟sı teorik ve
pratik bilgileri tam iken görsel anlatım ile tedavi
basamaklarını tam olarak anlayamadığını belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %41,3‟ü pratik bilgileri tam
teorik bilgileri hiç yok iken sözlü anlatım ile tedavi
basamaklarını anladığını belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %7,1‟i pratik uygulama yapılmamıĢ olsaydı derslerde öğretilen teorik
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bilgiden sonra tam protezi tek baĢına yapmak zorunda
kaldıklarında, baĢarılı olabileceklerini, %91,8‟i baĢarılı
olamayacaklarını düĢündüklerini belirtmiĢlerdir.
Ankete katılan öğrencilerin %30,6‟sı mezun
olduktan sonra karĢılaĢılabilinecek farklı problemlerde
teorik bilgilerine dayanarak doğru tedavi planı yapabileceğini düĢündüklerini, %69,4‟ü doğru tedavi planı
yapamayacağını düĢündüklerini belirtti.
Ankete katılan öğrencilerin %69,4‟ü 3. Sınıfta
yaptıkları tam protezden hastalarının yeterince memnun kaldığını, %30,6‟sı hastalarının yeterince memnun
kalmadığını belirtmiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin %
80‟i 5.Sınıfta yaptıkları tam protezden hastalarının yeterince memnun kaldığını, %20‟si hastalarının yeterince memnun kalmadığını belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin hasta memnuniyetsizliğinin % 90‟ı vuruk Ģikayetleri, %33,8‟i protezin
ağızda durmaması, % 21‟i yemek sırasında kullanamama ve %3,7si eklem rahatsızlıkları nedeni ile
olduğunu bildirmiĢlerdir.
Ankete katılan öğrencilerin %64,7‟si tam protezlerin baĢarısının hekim tecrübesine ve doğru teknik
uygulamaya, %3,5‟i hekim tecrübesine, %31,8‟i ise
doğru teknik ve doğru malzeme kullanımına bağlı
olduğunu düĢündüklerini belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin % 69‟u hem pratik
eğitim ile hem de teorik ve pratik eğitimi tamamladıktan sonra yaptıkları protezlerde baĢarılı olduklarını
%22,6‟sı ilk protezlerinin baĢarısız ikinci protezlerinde
baĢarılı olduklarını, %8,3‟ü iki protezde de baĢarısız
olduklarını belirtmiĢlerdir Ankete katılan öğrencilerin
%46‟sı baĢarısızlıklarının sebebinin bilgi ve deneyim
eksikliği, % 11‟i bilgi eksiliği, % 53‟ü deneyim eksikliği
olduğunu düĢündüklerini belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %58,8‟i diĢli provada dikkat edilmesi gereken kuralları teorik olarak
bildiklerini ve ilgili bilgileri pratikte uygulayabildiklerini,
% 41,2‟si ise uygulayamadıklarını belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %55,3‟ü 5. Sınıfta
tam protez yaparken her aĢamada daha tecrübeli birinin onayına gerek duyduklarını, %44,7‟si gerek duymadıklarını belirtmiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin %
47,1‟i kendilerinin doğru yaptıklarına karar verebildiğini, %52,9‟u karar veremediğini belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin % 10,6‟sı teorik
bilgilerin her vakada aynen geçerli olmak zorunda
olduğunu, %89,4‟ü teorik bilgilerin her vakada aynen
geçerli olmak zorunda olmadığını belirtmiĢtir.
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Ankete katılan öğrencilerin %95,3‟ü pratikte
vakaya göre değiĢiklik yapmak gerekebildiğini, % 4,7‟si pratikte vakaya göre değiĢiklik yapmak gerekmediğini düĢündüklerini belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %72,6‟sı 5. Sınıfta
preprotetik tedavinin nasıl yapılacağını biliyor olduğunu
belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %47,1‟i 3. Sınıfta
tam protez hastasının panoromik filmini tanımlayabildiğini, %52,9‟u tanımlayamadığını belirtmiĢtir.
Ankete katılan öğrencilerin %84,9‟u 5. Sınıfta tam
protez hastasının panoramik filmini tanımlayabildiğini,
%10,6‟sı tanımlayamadığını belirtmiĢtir.
TARTIġMA
Tam protezlerde teorik ve pratik eğitimin
öneminin değerlendirildiği çalıĢmamızda, öğrencilerin
tamamı tam proteze teorik bilgiye sahip olunarak
baĢlamanın tek baĢına yeterli olmadığını, teorik ve
pratik bilginin ikisinin de olması gerektiğini ve teorik
eğitimin tamamlanıp pratik uygulamaya geçilmesinin
en verimli öğrenme Ģekli olduğunu belirtmiĢlerdir.
Sukotjo ve ark31‟larının yaptığı bir araĢtırmaya
göre, Harward DiĢ Hekimliiği Fakültesinde pratik
saatlerinin diğer okullardan daha az olduğu ve bunun
da öğrenciler üzerinde problem temelli eğitimin
yetersiz olmasından dolayı anksieteye ve kendilerini
yetersiz görmelerine neden olduğu ortaya çıkmıĢtır.
3. sınıfta tam protez pratik uygulamasında ölçü
alırken uygulanan ağız hareketlerinin amacı, 1. ve 2.
ölçü alırken ölçünün doğru alınıp alınmadığına karar
verebilme, protezde mum duvarlar ile oklüzal düzlem
ve dikey boyutu doğru tespit edebilme oranı 5. sınıfta
yapılan pratik uygulamaya kıyasla daha düĢük olduğu
ve 3.sınıfta tam protezin uyumlandırılmasında 5. sınıfa
göre daha fazla zorlanıldığı belirlenmiĢtir.
3.sınıfta tam protezde diĢli prova için harcanılan
zaman, protez yapımına ayrılan süre ve kullanılan
malzeme miktarı daha fazladır. Buna karĢılık 5. sınıfta
pratik uygulama sonucu yapılan tam protezler daha
baĢarılır.
Chicago'daki Illinois Üniversitesi DiĢ Hekimliği
Koleji‟nde geleneksel klinik öncesi tam protez
müfredatı pasif dersler ve düĢük kalitede laboratuvar
egzersizlerini içerirken, ikinci sınıf öğrencileri için hastalarla klinikte aktif öğrenme Ģeklinde bir program
uygulamaya karar vermiĢlerdir. Tamamen teknik/ labo-
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ratuvar açıdan hasta merkezli eğitim oluĢturulmuĢtur.
Obrez ve ark32‟larının yaptığı araĢtırmaya göre geleneksel programında olanlar ile yeni programdaki
öğrencilerin final sınavı sonuçlarını karĢılaĢtırıldığında
yeni programdaki öğrencilerin toplam puanı istatistiksel olarak anlamlı bir iyileĢme gösterdiği tespit
edilmiĢtir.
Anket sonuçlarımıza göre öğrencilerin %91,8‟i
pratik uygulama yapılmasaydı derslerde öğretilen teorik bilgiden sonra tam protezi tek baĢınıza yapmak
zorunda kaldıklarında baĢarılı olamayacaklarını düĢünmektedirler.
Öğrencilerin %30,6‟sı mezun olduktan sonra
karĢılaĢabilecekleri ve okulda gördüklerinden farklı tam
protez vakalarında ve farklı problemlerde teorik bilgilerine dayanarak doğru tedavi planı yapabileceğini,
%69,4‟ü doğru tedavi planı yapamayacağını düĢünmektedirler.
3. ve 5. sınıfta yapılan tam protezlerde hasta
memnuniyetsizliğinin ortak sebebi çoktan aza doğru
vuruk Ģikâyetleri, protezin ağızda durmaması, yemek
sırasında kullanamama ve eklem rahatsızlıklarıdır.
ġikayet yüzdelerinin 3. Sınıfta yapılan tam protez
vakalarında daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 5. Sınıfta öğrencilerin teorik bilgileri tamamlandıktan sonra
tam protez yaparken her aĢamada kendilerinden daha
tecrübeli birinin onayına duyulan ihtiyaç azalmıĢtır.
Anket sonuçlarına göre 3. sınıfta yapılan tam
protez çalıĢması sırasında öğrencilerin bilgi eksikliğinden kaynaklanan kaygı ve kendine güvensizlik ön
plandadır. Hastaya yaklaĢım ve vakayı inceleme, tam
protez yapımının her aĢaması tam bilinmemekle birlikte alınan yardımcı destekle baĢarılı iĢler elde edildiği
belirlenmiĢtir. Ancak harcanılan zaman ve hasta için
proteze sahip olma süresinin uzaması söz konusudur.
Deneyim açısından bakıldığında ise öğrencilerin
%84,7‟si kendileri için yararlı bir uygulama yapıldığını
düĢünmektedir.
SONUÇ
DiĢ hekimliği eğitimi teorik ve pratik eğitimin
birlikte verilmesi gereken bir ilim ve sanat dalıdır.
ÇalıĢmamızda, teorik eğitimin pratik eğitimle tamamlandığı zaman diĢ hekimleri öğrencilerinin kendilerini
güvende hissettiği ve öğrencilerin bilgi eksikliğinden
kaynaklanan kaygı ve kendine güvensizlik duygusunun
gittikçe azaldığı tespit edilmiĢtir.
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