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Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı  

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Esasları 
 

• Eğitim Programının tümünde teorik derslerin yüzde 70’ine, pratik/uygulama derslerinin yüzde 80’ine katılım zorunludur 

• Mazeret sınavları sadece ara sınav ve bütünleme sınavları için geçerlidir 

• Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır 

• Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde dekanlığa iletilmesi gerekir 

• Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz ve mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir sınav hakkı verilmez 

• Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağı Öğrenci İşleri Bürosu tarafından ilan edilir 
 

* Eğitim planında yer alan tüm derslerde başarı notu yıl içi değerlendirme notunun %40’ı ve yıl sonu değerlendirme notunun %60’ı toplanarak belirlenmektedir 
** Derslerin yıl içi ve yıl sonu ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçları ile yıl içi değerlendirme notuna etki oranları (%) tabloda belirtilmektedir 

 
1. Sınıf 

TÜRK DİLİ-I /Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP 
TARİHİ-I /Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

BİYOİSTATİSTİK/Dönemlik Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK/Yıllık Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1. ara sınav 
(%45) 

2. ara sınav 
(%45) 

Pratik/Uygulama notu 
(%10) 

Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencinin laboratuvarda incelediği ve eğitimini aldığı in vitro preparatları mikroskop aracılığıyla tanımlaması ve açıklaması beklenmektedir, pratik/uygulama notu 
inceleme sırasında öğrenciye yapılan sözlü sınav ile belirlenecektir. 
 
 

FİZİK/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 
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DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

ORGANİK KİMYA/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 
 
 
 

 
DİŞ ANATOMİSİ VE 
FİZYOLOJİSİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1. ara sınav 
(%20) 

1. Pratik ara sınav 
(%80) 

2. ara sınav 
(%20) 

2. Pratik ara sınav 
(%80) 

Pratik/Uygulama notu Final sınavı 

 (%30) (%30) (%40)  

Pratik/Uygulama notu: Yıl içerisinde günü ve saati ilan edilerek, fantom laboratuvarında yüz yüzü gerçekleştirilen pratik çalışmalardan alınan notun ortalaması olarak hesaplanacaktır. 

EPİDEMİYOLOJİ/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

YABANCI DİL-I/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA 
GEÇİŞ/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

Etkinlik ödevi Final sınavı 

Etkinlik ödevi: Öğrencilerin yıl içi değerlendirmeleri sorumlu öğretim elemanları tarafından bildirilen etkinliklere katılım ve bu etkinliklere yönelik faaliyet raporlarının teslim edilmesi ile 
hesaplanacaktır.  

TOPLUMA HİZMET 
UYGULAMALARI I/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

Etkinlik ödevi Etkinlik ödevi 

Etkinlik ödevi: Öğrencilerin yıl içi ve yıl sonu değerlendirmeleri sorumlu öğretim elemanları tarafından bildirilen ödev/projelerin zamanında teslimi ve özenli hazırlanması ve derse devam 
göz önüne alınarak hesaplanacaktır. 
 

TÜRK DİLİ-II/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 
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ATATÜRK İLKELERİ VE  
İNKİLAP TARİHİ-II/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

BİYOFİZİK/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

ANATOMİ/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav 
(%50) 

Pratik/Uygulama notu 
(%50) 

Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencinin anatomi laboratuvarında incelediği ve eğitimini aldığı doku/kemik örneklerini tanımlaması ve açıklaması beklenmektedir, pratik/uygulama notu yapılan 
pratik sınav ile belirlenecektir. 
 
 

YABANCI DİL-II/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ 
I/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

KARİYER PLANLAMA/Dönemlik Yıl içi değerlendirme (%40) Yıl sonu değerlendirme (%60) 

 Etkinlik ödevi Etkinlik ödevi 

Etkinlik ödevi: Öğrencilerin yıl içi ve yıl sonu değerlendirmeleri sorumlu öğretim elemanları tarafından bildirilen ödev/projelerin zamanında teslimi ve özenli hazırlanması ve derse devam 
göz önüne alınarak hesaplanacaktır.  
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2. Sınıf 

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme  
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme (%60) 

1. ara sınav 
(%45) 

2. ara sınav 
(%45) 

Pratik/Uygulama notu 
(%10) 

Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencinin laboratuvarda incelediği ve eğitimini aldığı histolojik preparatları mikroskop aracılığıyla tanımlaması ve açıklaması beklenmektedir, pratik/uygulama 
notu inceleme sırasında öğrenciye yapılan sözlü sınav ile belirlenecektir. 

FİZYOLOJİ/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

MİKROBİYOLOJİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1. ara sınav 
(%50) 

2. ara sınav 
(%50) 

Final sınavı 

PARAZİTOLOJİ/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

BİYOKİMYA/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

SİSTEMATİK ANATOMİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1. ara sınav 
(%30) 

2. ara sınav 
(%30) 

Pratik/Uygulama notu 
(%40) 

Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencinin anatomi laboratuvarında incelediği ve eğitimini aldığı doku/kemik örneklerini tanımlaması ve açıklaması beklenmektedir, pratik/uygulama notu yapılan 
pratik sınav ile belirlenecektir. 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1. ara sınav 
(%17) 

1. Pratik ara 
sınav 
(%18) 

2. ara sınav 
(%17) 

2. Pratik ara 
sınav 
(%18) 

Pratik/Uygulama notu Final sınavı 

 
(%35) (%35) (%30)  

Pratik/uygulama notu: Öğrencilerin yıl içerisinde fantom laboratuvarında yüz yüze gerçekleştirdikleri uygulamalardan alınan notun ortalaması olarak belirlenecektir.  
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RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1. ara sınav 
(%25) 

2. ara sınav 
(%25) 

Pratik/Uygulama notu 
(%50) 

Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencilerin yıl içerisinde fantom laboratuvarında yüz yüze gerçekleştirdikleri uygulamalardan alınan notun ortalaması olarak belirlenecektir. 

ENDODONTİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1. ara sınav 
(%30) 

2. ara sınav 
(%30) 

Pratik/Uygulama notu 
(%40) 

Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencilerin yıl içerisinde fantom laboratuvarında yüz yüze gerçekleştirdikleri uygulamalardan alınan notun ortalaması olarak belirlenecektir. 

TOPOGRAFİK ANATOMİ /Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1. ara sınav 
(%45) 

2. ara sınav 
(%45) 

Pratik/Uygulama notu 
(%10) 

Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencinin anatomi laboratuvarında incelediği ve eğitimini aldığı doku/kemik örneklerini tanımlaması ve açıklaması beklenmektedir, pratik/uygulama notu yapılan 
pratik sınav ile belirlenecektir. 

PERİODONTOLOJİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1. ara sınav 
(%50) 

2. ara sınav 
(%50) 

Final sınavı 

MADDELER BİLGİSİ(PROTEZ) 
/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLETİŞİM 
I/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

TOPLUMA HİZMET 
UYGULAMALARI II/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

Etkinlik ödevi Etkinlik ödevi 

Etkinlik ödevi: Öğrencilerin yıl içi ve yıl sonu değerlendirmeleri sorumlu öğretim elemanları tarafından bildirilen ödev/projelerin zamanında teslimi ve özenli hazırlanması ve derse devam 
göz önüne alınarak hesaplanacaktır. 
 
 
 

MADDELER BİLGİSİ(RESTORATİF) 
/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1 ara sınav Final sınavı 
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KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ 
II/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1 ara sınav Final sınavı 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ARAŞTIRMA 
PLANLAMA VE UYGULAMA 
I/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

1 ara sınav Final sınavı 
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3. Sınıf 

PATOLOJİ/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

FARMAKOLOJİ/ Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%50) 
2. ara sınav 

(%50) 
Final sınavı 

AĞIZ FİZYOLOJİSİ/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

AĞIZ HİSTOLOJİSİ-
EMBRİYOLOJİSİ/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 
1. ara sınav 

(%90) 
Pratik/Uygulama notu 

(%10) 
Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencinin laboratuvarda incelediği ve eğitimini aldığı histolojik preparatları mikroskop aracılığıyla tanımlaması ve açıklaması beklenmektedir, pratik/uygulama 
notu inceleme sırasında öğrenciye yapılan sözlü sınav ile belirlenecektir. 

DENTAL ANESTEZİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%50) 
2. ara sınav 

(%50) 
Final sınavı 

SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLETİŞİM 
II/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

AĞIZ BİYOKİMYASI/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ 
III/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 
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DİŞ HEKİMLİĞİNDE ARAŞTIRMA 
PLANLAMA VE UYGULAMA 
II/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

PERİODONTOLOJİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%25) 
2. ara sınav 

(%25) 
Pratik/Uygulama notu 

(%50) 
Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Fantom/klinik gözlem döneminde eğitimini aldıkları ağız bakımı eğitimi, periodontal alet kullanımı ve alet bilemesine yönelik sözlü sınav ile belirlenecektir. 

PEDODONTİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%33) 
2. ara sınav 

(%33) 
Pratik/Uygulama notu 

(%34) 
Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencilerin klinik/fantom eğitimleri sırasında gerçekleştirdikleri uygulamalardan aldıkları not ve eğitim sonu yapılan sözlü sınav ile belirlenmektedir. 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%30) 
2. ara sınav 

(%30) 
Pratik/Uygulama notu 

(%40) 
Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Eğitim yılı içerisinde yapılan 2 pratik vize sınavı (%35), ödevlerden alınan not ortalamaları (%30) ve eğitim yılı sonunda yapılan genel pratik değerlendirme sınav 
(%35) notları göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.  

ORTODONTİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%40) 
2. ara sınav 

(%40) 
Pratik/Uygulama sınavı 

(%20) 
Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrenciler klinik eğitim sırasında 1 hastadan ölçü alacak ve model analizi gerçekleştirecek, bu sırada uygulanan sözlü sınav notu öğrencinin pratik/uygulama notu 
olarak belirlenecektir.  

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%33) 
2. ara sınav 

(%33) 
Pratik/Uygulama notu 

(%34) 
Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencilerin fantom eğitimi ve klinik gözlem sürecinde gerçekleştirdikleri uygulamaların ortalaması olarak belirlenecektir.  

AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI 
CERRAHİSİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 
1. ara sınav 

(%40) 
2. ara sınav 

(%40) 
Pratik/Uygulama notu 

(%20) 
Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencilerden eğitimini aldıkları cerrahi ekipmanları ve diş çekimi pozisyonlarını açıklamaları beklenmektedir, klinik eğitim sırasında  uygulanan sözlü sınav notu 
öğrencinin pratik/uygulama notu olarak belirlenecektir. 
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ENDODONTİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%30) 
2. ara sınav 

(%30) 
Pratik/Uygulama notu 

(%40) 
Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencilerin fantom eğitimi ve klinik gözlem sürecinde gerçekleştirdikleri uygulamaların ortalaması olarak belirlenecektir. 

ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%33) 
2. ara sınav 

(%33) 
Pratik/Uygulama notu 

(%34) 
Final sınavı 

Pratik/Uygulama notu: Öğrencilerinin pratik eğitimleri sürecinde çektikleri periapikal, bitewing ve oklüzal radyografi çekimleri değerlendirilmesi ve sözlü sınav ile belirlenecektir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

4. Sınıf 

İÇ HASTALIKLARI/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

KLİNİK FARMAKOLOJİSİ/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

AĞIZ PATOLOJİSİ/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%50) 
2. ara sınav 

(%50) 
Final sınavı 

GENEL PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF 
CERRAHİ/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

DERMATOLOJİ/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE SAĞLIK 
HUKUKU/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI 
CERRAHİSİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 
1. ara sınav 

(%33) 
2. ara sınav 

(%33) 
Pratik/Uygulama notu 

(%34) 
Final sınavı 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ/Yıllık* 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%25) 
2. ara sınav 

(%25) 
Pratik/Uygulama notu 

(%50) 

 
Final sınavı 
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PEDODONTİ/Yıllık* 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%33) 
2. ara sınav 

(%33) 
Pratik/Uygulama notu 

(%34) 
Final sınavı 

ORAL DİAGNOZ VE 
RADYOLOJİ/Yıllık* 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 
1. ara sınav 

(%33) 
2. ara sınav 

(%33) 
Pratik/Uygulama notu 

(%34) 
Final sınavı 

ORTODONTİ/Yıllık* 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%40) 
2. ara sınav 

(%40) 
Pratik/Uygulama notu 

(%20) 
Final sınavı 

PERİODONTOLOJİ/Yıllık* 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%25) 
2. ara sınav 

(%25) 
Pratik/Uygulama notu 

(%50) 
Final sınavı 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ/Yıllık* 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%33) 
2. ara sınav 

(%33) 
Pratik/Uygulama notu 

(%34) 
Final sınavı 

ENDODONTİ/Yıllık* 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%30) 
2. ara sınav 

(%30) 
Pratik/Uygulama notu 

(%40) 
Final sınavı 

 
* 4. Sınıf Klinik Eğitime yönelik ölçme ve değerlendirme usul ve esasları ayrıca ilan edilmiştir 
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5. Sınıf 

KULAK-BURUN-BOĞAZ 
HASTALIKLARI/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 
1 ara sınav Final sınavı 

ÇENE YÜZ CERRAHİSİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%50) 
2. ara sınav 

(%50) 
Final sınavı 

AĞIZ-DİŞ ÇENE HASTALIKLARI 
CERRAHİSİ/Yıllık 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 
1. ara sınav 

(%50) 
2. ara sınav 

(%50) 
Final sınavı 

ÇENE YÜZ PROTEZİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%50) 
2. ara sınav 

(%50) 
Final sınavı 

GENEL ANESTEZİ VE ACİL 
YARDIM/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 
1. ara sınav 

(%70 ) 
 

Pratik/Uygulama sınavı 
(%30 ) 

Final sınavı 
 

TOPLUM-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%50) 
2. ara sınav 

(%50) 
Final sınavı 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
DEONTOLOJİSİ/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

İMPLANTOLOJİ/Yıllık 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 
1. ara sınav 

(%50) 
2. ara sınav 

(%50) 
Final sınavı 

ÇENE HAREKETLERİ VE OKLUZYON 
(GNATOLOJİ)/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 
1 ara sınav Final sınavı 
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ADLİ TIP/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

NÖROLOJİ-PSİKİYATRİ/Dönemlik 
Yıl içi değerlendirme 

(%40) 
Yıl sonu değerlendirme 

(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE 
ERGONOMİ/Dönemlik 

Yıl içi değerlendirme 
(%40) 

Yıl sonu değerlendirme 
(%60) 

 1 ara sınav Final sınavı 

CERRAHİ KLİNİK EĞİTİMİ  
 
 
 
 
 
5. Sınıf Klinik Eğitime yönelik ölçme ve değerlendirme usul ve esasları ayrıca ilan edilmiştir 

 

ORTODONTİ KLİNİK EĞİTİMİ 

PEDODONTİ KLİNİK EĞİTİMİ 

ORAL DİAGNOZ KLİNİK EĞİTİMİ 

ENDODONTİ KLİNİK EĞİTİMİ 

PROTEZ KLİNİK EĞİTİMİ 

PERİODONTOLOJİ KLİNİK EĞİTİMİ 

RESTORATİF KLİNİK EĞİTİMİ 

MULTİ DİSİPLİNER KLİNİK EĞİTİMİ 

 


