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Bu uygulama esasları, 5. Sınıf Klinik Eğitim süresince tamamlanması gereken minimum iş 

sayılarını, klinik ölçme ve değerlendirme ölçüt ve yöntemleri ile başarı notuna etki oranlarını (%) 

içermektedir. E.Ü Diş Hekimliği Fakültesi yönetiminin, doğal afetler (deprem, sel vb.) ve salgın 

hastalıklar gibi (Covid-19 vb.) beklenmeyen durumlarda bu usul ve esaslarda değişiklik yapma 

hakkı saklıdır. 

 

 

5. Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Eğitimi 

 
• 5. Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı 

aranmaktır.  

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 50 hastanın klinik ve radyografik 

muayenesini, 15 panoramik ve 15 periapikal radyografi çekimini tamamlamaları   

beklenmektedir. Öğrenciler minimum iş yükünü tamamladıktan sonra da kendilerine 

atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 

minimum 5 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanacaktır. Bu 

değerlendirme sırasında öğrencilere sözlü sınavlar uygulanacak ve aynı zamanda 

öğrenciler klinik değerlendirme formlarında yer alan mesleki beceri basamaklarını 

uygularken gözlenecek ve her bir değerlendirme için not alacaklardır. Klinik eğitim 

sırasında yapılan tüm değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin klinik başarı notu olarak 

belirlenecektir.  

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacaktır. 

Klinik sonu sınavına girebilmek için, belirtilen minimum iş sayısının tamamlanması ve 

klinik başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması 

gereken minimum başarı notu 60 puan’dır.   

• Klinik başarı notunun %40’ının ve klinik sonu sınavının %60’ının toplamı, öğrencinin 5. 

Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Eğitim başarı notu olarak OBYS üzerinden ilan 

edilecektir. 
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5. Sınıf Pedodonti Klinik Eğitimi 
 

• 5. Sınıf Pedodonti klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı aranmaktır. 

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden daimî ve süt dişi kanal tedavileri (2 adet), hareketli 

veya sabit yer tutucu veya paslanmaz çelik kron (1 adet), çocuklarda çürük önleyici 

uygulamalar (5 adet), süt dişi ve daimî diş restorasyonları (20 adet) yapmaları 

beklenmektedir. Öğrenciler minimum iş yükünü tamamladıktan sonra da kendilerine 

atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 

minimum 5 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanacaktır. Bu 

değerlendirme sırasında öğrencilere sözlü sınavlar uygulanacak ve aynı zamanda 

öğrenciler klinik değerlendirme formlarında yer alan mesleki beceri basamaklarını 

uygularken gözlenecek ve her bir değerlendirme için not alacaklardır. Klinik eğitim 

sırasında yapılan tüm değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin klinik başarı notu olarak 

belirlenecektir.  

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacaktır. 

Klinik sonu sınavına girebilmek için, belirtilen minimum iş sayısının tamamlanması ve 

klinik başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması 

gereken minimum başarı notu 60 puan’dır.   

• Klinik başarı notunun %40’ının ve klinik sonu sınavının %60’ının toplamı, öğrencinin 5. 

Sınıf Pedodonti Klinik Eğitim başarı notu olarak OBYS üzerinden ilan edilecektir. 

 

5. Sınıf Ortodonti Klinik Eğitimi 

 

• 5. Sınıf Ortodonti Anabilim Dalı klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı 

aranmaktır.  

• Klinik eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 1 hastadan ağız içi ve ağız dışı 

fotoğraf çekimi gerçekleştirmeleri, 1 hastaya ait model, panoramik görüntü, sefalometrik 

radyografi ve el bilek röntgenleri üzerinde gerekli ortodontik analizleri yaparak tanı ve 

tedavi planı oluşturmaları ve vaka sunumu şeklinde hazırlamaları beklenmektedir. Ayrıca 

her öğrencinin bir hastaya ait hareketli ortodontik aparey hazırlaması beklenmektedir 
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(Hasta bulunamadığı durumda öğrenciler birbirlerine haraketli aparey hazırlayacaklardır). 

Öğrenciler minimum iş yükünü tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların 

dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 

minimum 5 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanacaktır. Bu 

değerlendirme sırasında öğrencilere sözlü sınavlar uygulanacak ve aynı zamanda 

öğrenciler klinik değerlendirme formlarında yer alan mesleki beceri basamaklarını 

uygularken gözlenecek ve her bir değerlendirme için not alacaklardır. Klinik eğitim 

sırasında yapılan tüm değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin klinik başarı notu olarak 

belirlenecektir.  

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacaktır. 

Klinik sonu sınavına girebilmek için, belirtilen minimum iş sayısının tamamlanması ve 

klinik başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması 

gereken minimum başarı notu 60 puan’dır.   

• Klinik başarı notunun %40’ının ve klinik sonu sınavının %60’ının toplamı, öğrencinin 5. 

Sınıf Ortodonti Klinik Eğitim başarı notu olarak OBYS üzerinden ilan edilecektir. 

 

5. Sınıf Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Klinik Eğitimi 

  
• 5. Sınıf Ağız Diş ve Çene Cerrahisi klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı 

aranmaktır.  

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 10 hastanın oral cerrahi işlemini asiste 

etmesi, 5 hastanın malpoze yirmi yaş dişinin çekimini ve 10 hastanın normal/komplike diş 

çekimini yapması ve 20 hastanın klinik muayenesi ile pansuman/dikiş alma işlemlerini 

tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler minimum iş yükünü tamamladıktan sonra da 

kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla 

yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 

minimum 5 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanacaktır. Bu 

değerlendirme sırasında öğrencilere sözlü sınavlar uygulanacak ve aynı zamanda 

öğrenciler klinik değerlendirme formlarında yer alan mesleki beceri basamaklarını 

uygularken gözlenecek ve her bir değerlendirme için not alacaklardır. Klinik eğitim 
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sırasında yapılan tüm değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin klinik başarı notu olarak 

belirlenecektir.  

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacaktır. 

Klinik sonu sınavına girebilmek için, belirtilen minimum iş sayısının tamamlanması ve 

klinik başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması 

gereken minimum başarı notu 60 puan’dır.   

• Klinik başarı notunun %40’ının ve klinik sonu sınavının %60’ının toplamı, öğrencinin 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Klinik Eğitim başarı notu olarak OBYS üzerinden ilan 

edilecektir.
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• edilecektir. 

                                          5. Sınıf Multidisipliner Klinik Eğitim 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

5. Sınıf Protetik Diş Tedavisi Klinik Eğitimi 

 
• Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 2 hastanın protetik diş tedavisini (en az 2 

sabit protez ve 1 adet hareketli protez) tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler 

minimum iş yükünü tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental 

tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 

minimum 5 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanacaktır. Bu 

değerlendirme sırasında öğrencilere sözlü sınavlar uygulanacak ve aynı zamanda 

öğrenciler klinik değerlendirme formlarında yer alan mesleki beceri basamaklarını 

uygularken gözlenecek ve her bir değerlendirme için not alacaklardır. Klinik eğitim 

sırasında yapılan tüm değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin klinik başarı notu olarak 

belirlenecektir.  

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacaktır. 

Klinik sonu sınavına girebilmek için, belirtilen minimum iş sayısının tamamlanması ve 

klinik başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması 

gereken minimum başarı notu 60 puan’dır.   

• Klinik başarı notunun %40’ının ve klinik sonu sınavının %60’ının toplamı, öğrencinin 5. 

Sınıf Protetik Diş Tedavisi Klinik Eğitim başarı notu olarak OBYS üzerinden ilan 

edilecektir.  

 

5. Sınıf Multi Disipliner Klinik Eğitim, 4 anabilim dalı tarafından aynı anda 

sürdürülen entegre bir eğitimi kapsamaktadır.  Fakültemiz 5. Sınıf eğitim planında: 

 5. Sınıf Protetik Diş Tedavisi Klinik Eğitimi 

 5. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitimi 

 5. Sınıf Periodontoloji Klinik Eğitimi 

 5. Sınıf Endodonti Klinik Eğitimi 

 5. Sınıf Multi Disipliner Klinik Eğitim 

ayrı eğitimler olarak yer almaktadırlar ve her biri için OBYS sistemine başarı notu 

girişi yapılmaktadır. Ancak, aşağıda detaylı şekilde açıklandığı üzere, bu klinik 

eğitimler birbirleri için bağlayıcı eğitimlerdir. 



 

 6 

 

5. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitimi 

 
• Eğitim süresince tüm öğrencilerden Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 80 adet 

dişin (%20 amalgam ve %20 ön diş restorasyon olmak şartıyla) restoratif tedavisini 

tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler minimum iş yükünü tamamladıktan sonra da 

kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla 

yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 

minimum 5 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanacaktır. Bu 

değerlendirme sırasında öğrencilere sözlü sınavlar uygulanacak ve aynı zamanda 

öğrenciler klinik değerlendirme formlarında yer alan mesleki beceri basamaklarını 

uygularken gözlenecek ve her bir değerlendirme için not alacaklardır. Klinik eğitim 

sırasında yapılan tüm değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin klinik başarı notu olarak 

belirlenecektir.  

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacaktır. 

Klinik sonu sınavına girebilmek için, belirtilen minimum iş sayısının tamamlanması ve 

klinik başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması 

gereken minimum başarı notu 60 puan’dır.   

• Klinik başarı notunun %40’ının ve klinik sonu sınavının %60’ının toplamı, öğrencinin 5. 

Sınıf Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitim başarı notu olarak OBYS üzerinden ilan 

edilecektir. 

 

5. Sınıf Periodontoloji Klinik Eğitimi 

 

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 40 hastanın klinik ve radyografik 

muayenelerini yapmaları ve periodontal indekslerini alarak periodontal tedavilerini 

tamamlamaları beklenmektedir. Bu hastalardan; 

             - En az 1’inin Evre 3 veya 4 periodontitis ve en az 4’ünün evre 1 veya 2 periodontitisli   

               olması, hastaların diş yüzeyi ve kök yüzeyi temizliğinin yapılması, ağız bakımı  

               düzeylerinin değerlendirilmesi ve ağız bakımı eğitimlerinin verilmesi,   

            - 35 gingivitis hastasının diş yüzeyi temizliğinin yapılması, ağız bakımı düzeylerinin  
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              değerlendirilmesi ve ağız bakımı eğitimlerinin verilmesi beklenmektedir. 

Öğrenciler minimum iş yükünü tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların 

dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 

minimum 5 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanacaktır. Bu 

değerlendirme sırasında öğrencilere sözlü sınavlar uygulanacak ve aynı zamanda 

öğrenciler klinik değerlendirme formlarında yer alan mesleki beceri basamaklarını 

uygularken gözlenecek ve her bir değerlendirme için not alacaklardır. Klinik eğitim 

sırasında yapılan tüm değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin klinik başarı notu olarak 

belirlenecektir.  

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacaktır. 

Klinik sonu sınavına girebilmek için, belirtilen minimum iş sayısının tamamlanması ve 

klinik başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması 

gereken minimum başarı notu 60 puan’dır.   

• Klinik başarı notunun %40’ının ve klinik sonu sınavının %60’ının toplamı, öğrencinin 5. 

Sınıf Periodontoloji Klinik Eğitim başarı notu olarak OBYS üzerinden ilan edilecektir. 

 

5. Sınıf Endodonti Klinik Eğitimi 

 
• Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 30 kök kanalını (en az 5 adet molar diş 

olmak üzere) başarılı (komplikasyonsuz/perforasyonsuz vb.) bir şekilde tedavi etmeleri 

beklenmektedir. Öğrenciler minimum iş yükünü tamamladıktan sonra da kendilerine 

atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 

minimum 5 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanacaktır. Bu 

değerlendirme sırasında öğrencilere sözlü sınavlar uygulanacak ve aynı zamanda 

öğrenciler klinik değerlendirme formlarında yer alan mesleki beceri basamaklarını 

uygularken gözlenecek ve her bir değerlendirme için not alacaklardır. Klinik eğitim 

sırasında yapılan tüm değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin klinik başarı notu olarak 

belirlenecektir.  

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacaktır. 

Klinik sonu sınavına girebilmek için, belirtilen minimum iş sayısının tamamlanması ve 
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klinik başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması 

gereken minimum başarı notu 60 puan’dır.   

• Klinik başarı notunun %40’ının ve klinik sonu sınavının %60’ının toplamı, öğrencinin 5. 

Sınıf Endodonti Klinik Eğitim başarı notu olarak OBYS üzerinden ilan edilecektir. 

 

5. Sınıf Multidisipliner Klinik Eğitim 

 
Multi Disipliner Klinik Eğitim başarı notu, eğitim veren 4 anabilim dalına ait klinik eğitim başarı 

notlarının ortalaması alınarak hesaplanmakta ve öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından ilan 

edilmektedir. 

 
• Multi Disipliner Klinik Eğitimden başarılı olmak için %80 devam şartı aranmaktır.  

• Klinik eğitimler süresince belirlenen iş sayısını tamamlayan ancak klinik sonu sınavından 

60 puan altı alarak başarısız olan öğrenciler klinik sonu bütünleme sınavına girecekler ve 

sınavdan minimum 60 puan almaları halinde ilgili klinikten başarılı kabul edileceklerdir. 

• Klinik eğitimlerin 1’inde belirlenen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler, ilgili eğitimin 

klinik sonu sınavına alınmayacaklardır. Bu tür bir durumda, öğrencinin Multi Disipliner 

Klinik başarı notu da ilan edilmeyecektir. Öğrenciler başarısız oldukları kliniğe yönelik 

eksik iş sayısını eğitim yılı sonundaki telafi döneminde tamamlayacaklardır. Telafi 

döneminde belirlenen iş sayısına ulaşan öğrenciler, ilgili kliniğin klinik sonu bütünleme 

sınavına katılmaya hak kazanacaklar ve sınavdan minimum 60 puan almaları halinde Multi 

Disipliner Klinikten başarılı kabul edileceklerdir. 

• 2 veya daha fazla sayıda klinik eğitimde belirlenen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler 

için, her klinik eğitimde eksik kalan iş sayısı göz önüne alınacak ve Multi Disipliner Klinik 

Eğitim sorumlu öğretim üyelerinden oluşan kurulda görüşülecektir. Kurul, öğrencinin 

eksik iş sayısına ve klinik çalışma performansına göre, öğrencinin telafi eğitimine 

katılmasına ya da Multi Disipliner Klinik eğitim tekrarına karar verme hakkına sahiptir.  

 


