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4. Sınıf Klinik Eğitim
Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Esasları

Bu uygulama esasları, 4. 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 Fakültesinin, doğal afetler (deprem, sel vb.) ve salgın hastalıklar
gibi (Covid-19 vb.) beklenmeyen durumlarda bu usul ve esaslarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4. Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Eğitimi
•

4. Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı
aranmaktır.

•

Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 30 hastanın klinik ve radyografik
muayenesini, 5 panoramik ve 5 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 4 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.

•

Yarı yıl sonunda öğrencilere (kliniği 1. dönem alan öğrenciler için 1. yarı yıl sonunda, 2.
dönem alan öğrenciler için 2. yarı yıl sonunda) 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. Klinikte
belirtilen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler eğitim yılı sonunda uygulanacak telafi
döneminde eksik işlerini tamamlamaları halinde klinik sonu bütünleme sınavına
alınacaklardır.
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•

Klinik başarı notunun %60’ının ve klinik sonu sınav notunun %40’ının toplamı öğrencinin
Pratik/Uygulama notu olarak belirlenecek ve öğrencinin 1. ve 2. ara sınav (vize) notlarıyla
birlikte OBYS sistemine girilecektir.

4. Sınıf Pedodonti Klinik Eğitimi
•

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

•

Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 16 adet dolgu, 4 adet flor uygulaması 4 adet
fissür örtücü uygulaması, 4 adet oral hijyen eğitimi 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 4 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.

•

Yarı yıl sonunda öğrencilere (kliniği 1. dönem alan öğrenciler için 1. yarı yıl sonunda, 2.
dönem alan öğrenciler için 2. yarı yıl sonunda) 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. Klinikte
belirtilen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler eğitim yılı sonunda uygulanacak telafi
döneminde eksik işlerini tamamlamaları halinde klinik sonu bütünleme sınavına
alınacaklardır.

•

Klinik başarı notunun %60’ının ve klinik sonu sınav notunun %40’ının toplamı öğrencinin
Pratik/Uygulama notu olarak belirlenecek ve öğrencinin 1. ve 2. ara sınav (vize) notlarıyla
birlikte OBYS sistemine girilecektir.
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4. Sınıf Ortodonti Klinik Eğitimi
•

4. Sınıf Ortodonti klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı aranmaktadır.

•

Eğitim süresince tüm öğrencilerden farklı klinik tedavi ihtiyaçlarında kullanılan minimum
4 farklı model üzerinde büküm yapmaları istenecektir. 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 4 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.

•

Yarı yıl sonunda öğrencilere (kliniği 1. dönem alan öğrenciler için 1. yarı yıl sonunda, 2.
dönem alan öğrenciler için 2. yarı yıl sonunda) 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. Klinikte
belirtilen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler eğitim yılı sonunda uygulanacak telafi
döneminde eksik işlerini tamamlamaları halinde klinik sonu bütünleme sınavına
alınacaklardır.

•

Klinik başarı notunun %60’ının ve klinik sonu sınav notunun %40’ının toplamı öğrencinin
Pratik/Uygulama notu olarak belirlenecek ve öğrencinin 1. ve 2. ara sınav (vize) notlarıyla
birlikte OBYS sistemine girilecektir.

4. Sınıf Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Klinik Eğitimi
•

4. Sınıf Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam
şartı aranmaktadır.

•

Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 10 hastanın normal/komplike diş çekimini
tamamlamaları, 3 hastaya reçete düzenlemeleri ve 3 hastaya konsültasyon yazmaları
beklenmektedir. Öğrenciler minimum iş yükünü tamamladıktan sonra da kendilerine
atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler.
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•

Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere
minimum 4 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.

•

Yarı yıl sonunda öğrencilere (kliniği 1. dönem alan öğrenciler için 1. yarı yıl sonunda, 2.
dönem alan öğrenciler için 2. yarı yıl sonunda) 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. Klinikte
belirtilen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler eğitim yılı sonunda uygulanacak telafi
döneminde eksik işlerini tamamlamaları halinde klinik sonu bütünleme sınavına
alınacaklardır.

•

Klinik başarı notunun %60’ının ve klinik sonu sınav notunun %40’ının toplamı öğrencinin
Pratik/Uygulama notu olarak belirlenecek ve öğrencinin 1. ve 2. ara sınav (vize) notlarıyla
birlikte OBYS sistemine girilecektir.

4. Sınıf Protetik Diş Tedavisi Klinik Eğitimi
•

4. Sınıf Protetik Diş Tedavisi klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı
aranmaktır.

•

Eğitim süresince tüm öğrencilerden hasta üzerinde, hastaların klinik, radyografik ve
sistemik değerlendirmelerinin ardından, minimum 2 dayanak diş üzerine kron-köprü
restorasyon ve minimum 1 adet hareketli bölümlü protez yapımını klinik kontrolleri ile
birlikte 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 4 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
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uygularken gözlenecek ve her bir değerlendirme için not alacaklardır. Klinik eğitim
sırasında yapılan tüm değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin klinik başarı notu olarak
belirlenecektir.
•

Yarı yıl sonunda öğrencilere (kliniği 1. dönem alan öğrenciler için 1. yarı yıl sonunda, 2.
dönem alan öğrenciler için 2. yarı yıl sonunda) 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. Klinikte
belirtilen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler eğitim yılı sonunda uygulanacak telafi
döneminde eksik işlerini tamamlamaları halinde klinik sonu bütünleme sınavına
alınacaklardır.

•

Klinik başarı notunun %60’ının ve klinik sonu sınav notunun %40’ının toplamı öğrencinin
Pratik/Uygulama notu olarak belirlenecek ve öğrencinin 1. ve 2. ara sınav (vize) notlarıyla
birlikte OBYS sistemine girilecektir.

4. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitimi
•

4. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı
aranmaktır.

•

Eğitim süresince tüm öğrencilerden asgari 2 adet amalgam, 2 adet ön diş ve 2 adet çok
yönlü (MOD, OD veya OM) kompozit restorasyon olmak üzere minimum 15 restorasyon
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 4 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.

•

Yarı yıl sonunda öğrencilere (kliniği 1. dönem alan öğrenciler için 1. yarı yıl sonunda, 2.
dönem alan öğrenciler için 2. yarı yıl sonunda) yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da
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uygulanacaktır. Klinik sonu sınavına girebilmek için, belirtilen minimum iş sayısının
tamamlanması ve klinik başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinikte
belirtilen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler eğitim yılı sonunda uygulanacak telafi
döneminde eksik işlerini tamamlamaları halinde klinik sonu bütünleme sınavına
alınacaklardır.
•

Klinik başarı notunun %60’ının ve klinik sonu sınav notunun %40’ının toplamı öğrencinin
Pratik/Uygulama notu olarak belirlenecek ve öğrencinin 1. ve 2. ara sınav (vize) notlarıyla
birlikte OBYS sistemine girilecektir.

4. Sınıf Periodontoloji Klinik Eğitimi
•

Eğitim süresince tüm öğrencilerden minimum 15 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 [C] ve en az 4’ünün evre 1 veya 2 Periodontitis
[B] olması, hastaların diş yüzeyi ve kök yüzeyi temizliğinin yapılması, ağız bakımı
düzeylerinin değerlendirilmesi ve ağız bakımı eğitimlerinin verilmesi,
- 10 gingivitis [A] hastasının diş yüzeyi temizliğinin yapılması, ağız bakımı düzeylerinin
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 4 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.

•

Yarı yıl sonunda öğrencilere (kliniği 1. dönem alan öğrenciler için 1. yarı yıl sonunda, 2.
dönem alan öğrenciler için 2. yarı yıl sonunda) 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. Klinikte
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belirtilen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler eğitim yılı sonunda uygulanacak telafi
döneminde eksik işlerini tamamlamaları halinde klinik sonu bütünleme sınavına
alınacaklardır.
•

Klinik başarı notunun %60’ının ve klinik sonu sınav notunun %40’ının toplamı öğrencinin
Pratik/Uygulama notu olarak belirlenecek ve öğrencinin 1. ve 2. ara sınav (vize) notlarıyla
birlikte OBYS sistemine girilecektir.

4. Sınıf Endodonti Klinik Eğitimi
.

•

4. Sınıf Endodonti klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı aranmaktadır.

•

Klinik eğitim süreci içinde öğrencilerden minimum 15 kök kanalında kabul edilebilir
şekilde endodontik yapmış olmaları beklenmektedir. Bu hesaplama yapılırken en az 3 adet
molar diş tedavi etmek koşulu da ile yerine getirilmelidir. 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 4 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.

•

Yarı yıl sonunda öğrencilere (kliniği 1. dönem alan öğrenciler için 1. yarı yıl sonunda, 2.
dönem alan öğrenciler için 2. yarı yıl sonunda) 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. Klinikte
belirtilen iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler eğitim yılı sonunda uygulanacak telafi
döneminde eksik işlerini tamamlamaları halinde klinik sonu bütünleme sınavına
alınacaklardır.

•

Klinik sonu sınavı 100 puan üzerinden gerçekleştirilecektir. Sınavda öğrenciler, sınav
tarihine dek almış oldukları 2, 3 ve 4. sınıf endodonti teorik derslerinden ve klinik
eğitimlerinden sorumludurlar.
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•

Klinik başarı notunun %60’ının ve klinik sonu sınav notunun %40’ının toplamı öğrencinin
Pratik/Uygulama notu olarak belirlenecek ve öğrencinin 1. ve 2. ara sınav (vize) notlarıyla
birlikte OBYS sistemine girilecektir
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