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Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

Preklinik/Klinik Eğitim İşleyiş Algoritması 

 

 
 

Bu uygulama esasları, Preklinik ve Klinik Eğitimlerinin yürütülüşünü ve ölçme-değerlendirme 
ölçüt ve yöntemlerini 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. 
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Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

1. Sınıf Preklinik Eğitim İşleyiş Algoritması 

 

 

1. Sınıf Diş Anatomisi ve Fizyolojisi Preklinik Eğitimi 

• 1. Sınıf Diş Anatomisi ve Fizyolojisi dersi preklinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır. 

• Eğitim süresince tüm öğrenciler uygulama derslerinde kendilerinden istenilen ödevleri zamanında teslim etmek ile yükümlüdürler. Öğrencilerin 

yıl içerisinde teslim etmiş oldukları ödevlerden aldıkları notların aritmetik ortalaması öğrencilerin "Ödev Notu" olarak belirlenecek ve OBYS 

sistemine girilecektir. Ayrıca yıl içerisinde öğrencilere 2 adet uygulama quiz sınavı uygulanır. Öğrencilerin quiz sınavlarından aldıkları notların 

ortalaması "Quiz Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Önceden ilan edilen tarihlerde güz döneminde 1. pratik ara sınavı ve bahar döneminde ise 2. pratik ara sınavı yapılacak ve bu notlar öğrencinin 

"1. Pratik Ara Sınav Notu" ve "2. Pratik Ara Sınav Notu" olarak OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içi Uygulama/Pratik notu, öğrencilerin yılsonu final sınavına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen ödev 

sayısını tamamlayan/teslim eden ve yıl içi uygulama/pratik notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır.  

• İlgili eğitim-öğretim yılı fantom laboratuvar dersleri tamamlandıktan sonra, öğrencilerin yıl içi Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp 

kalmadıkları listeler halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp 

kalmamasına göre bu notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içinde belirtilen ödevlerini teslim etmeyen ve/veya yıl içi uygulama notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğitimine katılacak olup, dersin 

final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi 

eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayan ve telafi eğitimi sırasındaki Uygulama/Pratik notu 60 puan üzerinde olan öğrenciler, bütünleme sınavına 
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girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayamayan/teslim etmeyen ve/veya telafi eğitimi sırasındaki 

Uygulama/Pratik notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 ve üzeri not alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir. 

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 
  

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ 

DERSİN BAŞARI 
NOTUNA KATKI 

ORANLARI 

1.SINIF Diş Anatomisi ve Fizyolojisi 
Preklinik Eğitimi 

8 adet sabun veya mumdan 
diş yontma çalışması, 
artikülatöre bağlı çene 

modellerindeki 4 adet kesik 
dişe kron modelaj ödevi 

Uygulama Ödev Notunun %20'si + 
Quiz Notu'nun %20'si + 1. Pratik Vize 

Notunun %30'u + 2. Pratik Vize 
Notunun %30'u 

1. teorik ara sınavın %10'u + 2. 
teorik ara sınavın %10'u + 1. pratik 
vize notunun %25'i + 2. pratik vize 
notunun %25'i + Uygulama Ödev 

notunun %10'u +Quiz notunun 
%20'si 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 
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Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  
2. Sınıf Preklinik Eğitimleri İşleyiş Algoritması  

 
 

 

2. Sınıf Endodonti Preklinik Eğitimi 

• 2. Sınıf Endodonti preklinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır.  

• Eğitim süresince tüm öğrenciler uygulama derslerinde kendilerinden istenilen ödevleri (Altı diş grubu: 1-üst santral kesici diş, 2-alt santral 

kesici diş, 3- üst lateral kesici diş, 4-alt lateral kesici diş, 5-üst kanin diş, 6-alt 2. kanin diş) zamanında teslim etmek ile yükümlüdür. Öğrencilere 

her diş grubu için değerlendirme formu kullanılarak ayrı ayrı not verilecek ve yıl içi ödev notların ortalaması öğrencinin yıl içi "Uygulama/Pratik 

notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir.  

• Yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yılsonu final sınavına girebilmesi için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen ödev 

sayısını tamamlayan ve Uygulama/Pratik notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır. 

• İlgili eğitim-öğretim yılı fantom laboratuvar dersleri tamamlandıktan sonra, öğrencilerin yıl içi Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp 

kalmadıkları listeler halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp 

kalmamasına göre bu notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içinde belirtilen ödevlerini tamamlayamayan/teslim etmeyen ve/veya yıl içi Uygulama/Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler Telafi 

Eğitimine katılacak olup dersin final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen 

tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayan ve telafi eğitimi sırasındaki Uygulama/Pratik notu 60 puan ve 

üzerinde olan öğrenciler, bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayamayan/teslim etmeyen 

ve telafi eğitimi sırasındaki Uygulama/Pratik notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yılsonu başarı notunun en az 

60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir. 
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• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ 

DERSİN BAŞARI 
NOTUNA KATKI 

ORANLARI 

2.SINIF 
Endodonti 
Preklinik 
Eğitimi 

Üst santral, alt santral, üst lateral, alt lateral, 
üst kanin alt kanin dişlere primer kök kanal 
tedavisi uygulaması  (her bir diş grubu için 

üçer adet güta prova ve üçer adet kanal 
dolumu ödevi) 

Yıl içi ödev notlarının ortalaması 
1. teorik ara sınavın % 30'i + 2. 

teorik ara sınavın %30’i + 
Pratik/uygulama notunun %40'ı  

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

 

2. Sınıf Protez Preklinik Eğitimi  

• 2. Sınıf Protez preklinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır.  

• Eğitim süresince tüm öğrenciler uygulama derslerinde kendilerinden istenilen ödevleri zamanında teslim etmek ile yükümlüdürler. Ayrıca 

öğrencilere yıl içerisinde total protez uygulamasından quiz yapılacaktır. Öğrencilerin yıl içerisinde teslim etmiş oldukları ödevlerden aldıkları 

notların ortalaması ile total protez quiz notunun toplamının ortalaması öğrencinin "Pratik Ödev Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Öğrencilere önceden ilan edilen tarihlerde güz döneminde 1. pratik ara sınavı ve bahar döneminde ise 2. pratik ara sınavı yapılacak ve bu notlar 

öğrencinin "1. Pratik Ara Sınav Notu" ve "2. Pratik Ara Sınav Notu" olarak OBYS sistemine girilecektir.  

• Yıl içi Uygulama/Pratik notu ve total protez quiz notu, öğrencilerin yılsonu final sınavına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yıl içinde 

belirtilen ödev sayısını tamamlayan/teslim eden, total protez quiz notu en az 45 olan, ve yıl içi Uygulama/Pratik notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler 

girmeye hak kazanır.  
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• İlgili eğitim-öğretim yılı fantom laboratuvar dersleri tamamlandıktan sonra, öğrencilerin yıl içi Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp 

kalmadıkları listeler halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp 

kalmamasına göre bu notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içinde belirtilen ödev sayısını tamamlayamayan/teslim etmeyen, total protez quiz notu 45 altında olan ve/veya yıl içi pratik notu 60’ın 

altında olan öğrenciler telafi eğitimine katılacak olup, dersin final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için 

Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayan ve telafi eğitimi sonrası 

Uygulama/Pratik notu (Yıl içi Uygulama/Pratik Notu ve Telafi eğitimi Uygulama/Pratik Notunun ortalaması) 60 puan ve üzerinde olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayamayan/teslim etmeyen ve/veya telafi eğitimi 

sonrası Uygulama/Pratik notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yılsonu başarı notunun en az 

60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ 

DERSİN BAŞARI 
NOTUNA KATKI 

ORANLARI 

2.SINIF Protez Preklinik 
Eğitimi  

1 adet tüm aşamaları ile total protez, 3 
farklı dişe kroşe bükümü, 1 adet tüm 

aşamaları ile bölümlü hareketli protez, 
2 adet diş kesimi, 2 adet geçici kron 

yapımı 

(Pratik Ödev Notu +1. Pratik Vize Notu+ 
2. Pratik Vize Notu)/3 

1. teorik ara sınavın %17'si + 2. 
teorik ara sınavın %17'si + 1. 
pratik vize notunun %18'i + 2. 
pratik vize notunun %18'i + 
pratik ödev notunun %30'u 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 
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2. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi Preklinik Eğitimi 

 
• 2. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi preklinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır.  

• Eğitim süresince tüm öğrenciler uygulama derslerinde kendilerinden istenilen ödevleri ilgili ders saati içerisinde tamamlamak ve zamanında 

teslim etmek ile yükümlüdürler.  

• Önceden ilan edilen tarihlerde güz döneminde 3 adet, bahar döneminde 3 adet olmak üzere toplam 6 adet yıl içi uygulama sınavı yapılacak olup, 

öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notların ortalaması öğrencinin "Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenerek OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içi Uygulama/Pratik Notu, öğrencilerin yılsonu final sınavına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen ödev 

sayısını tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır. 

• İlgili eğitim-öğretim yılı fantom laboratuvar dersleri tamamlandıktan sonra, öğrencilerin yıl içi Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp 

kalmadıkları listeler halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp 

kalmamasına göre bu notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içinde belirtilen ödev sayısını tamamlayamayan/teslim etmeyen ve/veya yıl içi uygulama/pratik notu 60’ın altında kalan öğrenciler ‘Telafi 

Eğitimi’ne katılacak olup, dersin final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen 

tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayan ve Telafi eğitimi sonrası Uygulama/Pratik notu (Yıl içi 

Uygulama/Pratik Notu ve Telafi eğitimi Uygulama/Pratik Notu ortalaması) 60 ve üstünde olan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak 

kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayamayan/teslim etmeyen ve telafi eğitimi sonrası Uygulama/Pratik notu 60 puanın 

altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 ve üzeri not alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 
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SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ VE 
SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK 
UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%60) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 

KATKI ORANLARI 

2.SINIF 

Restoratif Diş 
Tedavisi 
Preklinik 
Eğitimi 

Alçı, plastik ve fantom çene modellerinde: Anterior BL 
III kavite, Posterior Bl I (okluzal), Bl I+II (OD-OM-

MOD), Bl V (kavite+kaide+matris+amalgam 
restorasyon), 

Fantom çene modellerinde: Posterior Modifiye 
(kavite+kaide+matris+amalgam restorasyon), Posterior 

inley-onley (kavite+kaide+modelaj+restorasyon) 

6 adet yıl içi uygulama 
sınavı notlarının 

ortalaması 

1. teorik ara sınavın %10'u + 2. 
teorik ara sınavın %10'u  + 

pratik uygulama notunun %80'i 

Teorik final/bütünleme sınav 
notunun %40'ı 
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Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  
3. Sınıf Preklinik-Klinik Eğitimleri İşleyiş Algoritması 

 
 
 
3.Sınıf Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Klinik Eğitimi 
 
• 3. Sınıf Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi klinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır. 

• Klinik eğitim süresince tüm öğrenciler; anestezik ampulü kırma, enjektöre solüsyonu çekme, model üzerinde aspirasyon ve enjeksiyon yapma, 

diş çekimi sırasında kullanılan tüm davye ve aletleri tanıma, tüm çekim pozisyonlarını model hasta üzerinde hakim ele göre gösterme, ve hasta 

üzerinde anamnez alma, klinik ve radyografik muayene yapacakları istasyonlarda çalışacaktır. Klinik eğitim süresi sonunda değerlendirme formu 

kullanılarak sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirme yapılarak öğrencilere not verilecek ve bu not veya notların ortalaması öğrencinin yıl 

içi "Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenerek OBYS sistemine girilecektir.  

• Yıl içi Uygulama/Pratik Notu, öğrencilerin yılsonu teorik final sınavına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde 

belirtilen uygulamaları gerçekleştiren ve yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır.  

• İlgili eğitim-öğretim yılı klinik eğitimi tamamlandıktan sonra, öğrencilerin yıl içi Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp kalmadıkları 

listeler halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp kalmamasına 

göre bu notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içinde belirtilen uygulamaları gerçekleştirmeyen ve Yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğitimine katılacak 

olup, dersin final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde 

gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde belirlenen uygulamaları tamamlayan ve telafi eğitimi sırasındaki Uygulama/Pratik Notu 60 puan üzerinde 

olan öğrenciler, bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi eğitimi 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 
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• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavından en az 45 ve üzeri alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ VE 
SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK 
UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ 

DERSİN BAŞARI 
NOTUNA KATKI 

ORANLARI 

3.SINIF 

Ağız, Diş ve Çene 
Hastalıkları 

Cerrahisi Klinik 
Eğitimi 

Anestezik ampulü kırma, enjektöre solüsyonu çekme, 
model üzerinde aspirasyon ve enjeksiyon yapma, diş 

çekimi sırasında kullanılan tüm davye ve aletleri 
tanıma, tüm çekim pozisyonlarını model hasta 

üzerinde hakim ele göre gösterme, ve hasta üzerinde 
anamnez alma, klinik ve radyografik muayene  

Klinik değerlendirme 
notu veya notların 

ortalaması 

1. teorik ara sınavın %40'ı + 2. 
teorik ara sınavın %40'ı + klinik 
değerlendirme notunun %20'si 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

 

3. Sınıf Endodonti Preklinik ve Klinik Eğitimi 

• 3. Sınıf Endodonti preklinik ve klinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır. 

• Eğitim süresince tüm öğrenciler uygulama derslerinde kendilerinden istenilen ödevleri (Altı diş grubu: 11-üst premolar diş, 2-alt premolar diş, 

3- üst 1. Molar diş, 4-alt 1. Molar diş, 5-üst 2. Molar diş, 6-alt 2. Molar diş) zamanında teslim etmek ile yükümlüdür. Öğrencilere her diş grubu 

için değerlendirme formu kullanılarak ayrı ayrı not verilecek ve laboratuvar ödev notlarının ortalaması öğrencinin yıl içi "1. Uygulama/Pratik 

Notu" olarak belirlenerek OBYS sistemine girilecektir. 

• Klinik eğitimde ise; öğrenciler simule hasta kliniğinde gerçek çekilmiş dişler üzerinde apeks locater kullanımı, vaka senaryolarıyla anamnez 

alma/klinik muayene, radyolojik muayene ve asistan gözlemi yapacakları üç ayrı istasyonda çalışacaktır. Klinik eğitim süresince değerlendirme 

formu kullanılarak not verilecek, bu not öğrencinin "2. Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenerek OBYS sistemine girilecektir.  
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• Yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yılsonu final sınavına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen 

ödev/uygulama sayısını tamamlayan ve Yıl içi Uygulama/Pratik notu 60 puan ve  üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır. 

• İlgili eğitim-öğretim yılı klinik eğitimi de tamamlandıktan sonra, öğrencilerin yıl içi Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp 

kalmadıkları listeler halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp 

kalmamasına göre bu notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içinde belirtilen ödev/uygulama sayısını tamamlayamayan/teslim etmeyen ve/veya yıl içi Uygulama/Pratik notu 60 puanın altında olan 

öğrenciler telafi eğitimine katılacak olup dersin final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından 

belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri ve/veya uygulamaları tamamlayan ve telafi eğitimi sırasındaki 

Uygulama/Pratik notu 60 puan ve üzerinde olan öğrenciler, bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri 

ve/veya uygulamaları tamamlayamayan ve telafi eğitimi sonrası Uygulama/Pratik notu ortalaması 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten 

başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 ve üzeri alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ VE 
SAYISI 

YIL İÇİ  
PRATİK 

UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 

KATKI ORANLARI 

3.SINIF 
Endodonti 

Preklinik ve Klinik 
Eğitimi 

Preklinik: Üst premolar, alt premolar, üst birinci molar, 
üst ikinci molar,alt birinci ve alt ikinci molar dişe kanal 
tedavisi uygulanması (her bir diş grubundandan ikişer 

adet ödev);Klinik: Simulasyon kliniğinde bir adet dişte 
apeks locator kullanımı ve kanal boyu ölçümü, iki adet 

hasta senaryosu dahilinde klinik ve radyolojik  muayene 
ve tanı koyma, klinik gözlem  

1. 
pratik/uygulama 
notunun %50'si    

+                          
2. 

pratik/uygulama 
notunun %50'si 

1. teorik ara sınavın %25'i + 2. 
teorik ara sınavın %25'i + 1. 

pratik/uygulama notunun %25'i + 
2. pratik/uygulama notunun 

%25'i 

Teorik final/bütünleme sınav 
notunun %60'ı 



12 
 

3.Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Eğitimi 

• 3. Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji klinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır.  

• Eğitim süresince tüm öğrenciler uygulama derslerinde kendilerinden istenilen ödevleri (periapikal ve bitewing grafi çekimi vb.) tamamlamak ve 

çektikleri periapikal ve bitewing radyografilerin teslim tarihlerini “Radyografi teslim formu” na kaydedip, sorumlu öğretim üyesine onaylatmak 

ile yükümlüdür. Eğitim süresi sonunda radyografileri ile birlikte “Radyografi teslim formunu” sorumlu öğretim üyesine teslim edip, formu 

onaylatmayan öğrenciler Klinik eğitiminden başarısız olarak kabul edileceklerdir. 

•  Klinik eğitim süresi sonunda, radyografi çekimlerini eksiksiz olarak tamamlayan öğrencilerin pratik eğitimleri sürecinde çekimini tamamladıkları 

periapikal ve bitewing radyografileri; “radyografik çekim parametreleri ile görüntü kalitesi ve tanısal yeterlilik kriterleri kapsamında” “Pratik 

değerlendirme formu” aracılığı ile sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilecektir. Öğrencilerin Pratik değerlendirme formunda belirtilen ve 

puanlanan çekim parametreleri ile değerlendirme kriterlerinden alabilecekleri maksimum radyografik değerlendirme notu 60’tır.  

•  Öğrencilere klinik eğitim süresi sonunda sorumlu öğretim üyesi tarafından sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav 40 puan üzerinden uygulanacak 

olup, “Röntgen çekim tekniklerine ilişkin temel bilgi (maksimum 10 puan), Röntgende görülen artefaktlar ve nedenleri (maksimum 10 puan), 

Röntgende izlenen anatomik oluşumlar (maksimum 10 puan), Çürük radyolojisi (maksimum 10 puan)” olmak üzere 4 farklı parametre üzerinden 

yapılacak sözlü değerlendirmede alınabilecek maksimum puan 40’tır.   

•  Klinik eğitimi sonunda; Radyografik değerlendirme notu + Sözlü sınav notu toplamı, öğrencinin yıl içi “Uygulama/Pratik Notu” olarak 

belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir.  

• Yıl içi Uygulama/Pratik Notu, öğrencilerin yılsonu final sınavlarına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen 

uygulamaları gerçekleştiren ve yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puan ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır.  
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• İlgili eğitim-öğretim yılı klinik eğitimi tamamlandıktan sonra, öğrencilerin Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp kalmadıkları listeler 

halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp kalmamasına göre bu 

notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içinde belirtilen uygulamaları gerçekleştirmeyen ve Yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğitimine katılacak olup, 

dersin final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. 

Telafi eğitiminde belirlenen uygulamaları tamamlayan ve telafi eğitimi sonrası Uygulama/Pratik Notu (Radyografik değerlendirme notu + Sözlü 

sınav notu toplamı) 60 puan ve üzerinde olan öğrenciler, bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen uygulamaları 

tamamlayamayan ve/veya telafi eğitimi sonrası Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavından en az 45 ve üzeri alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girecektir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 

KATKI ORANLARI 

3.SINIF 
Oral Diagnoz ve 
Radyoloji Klinik 

Eğitimi 
4 periapikal+ 1 Bitewing çekimi Radyografik değerlendirme notu + 

Sözlü sınav notu 

1. teorik ara sınavın %33'ü + 2. 
teorik ara sınavın %33'ü  + pratik 

uygulama notunun %34'ü 

Teorik final/bütünleme sınav 
notunun %60'ı 
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3. Sınıf Ortodonti Anabilim Dalı Klinik Eğitimi 
• 3. Sınıf Ortodonti klinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır.  

• Eğitim süresince tüm öğrenciler uygulama derslerinde kendilerinden istenilen ödevleri (ölçü alımı, ortodontik modelin yapımı, model 

analizleri; (Hays Nance, Bolton, Anterior Oran), ortopantomogram röntgen değerlendirmesi, sefalometrik analiz ve değerlendirmesi vb.) 

tamamlamak ve zamanında teslim etmek ile yükümlüdür. Klinik eğitim süresince değerlendirme formunda yer alan mesleki beceri basamaklarını 

uygularken tüm öğrenciler gözlenecek ve her öğrenciye 2 adet klinik değerlendirme notu verilecek, bu notların ortalaması öğrencinin yıl içi 

"Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir.  

• Yıl içi Uygulama/Pratik Notu, öğrencilerin yılsonu final sınavlarına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen 

uygulamaları gerçekleştiren ve yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puan ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır.  

• İlgili eğitim-öğretim yılı klinik eğitimi tamamlandıktan sonra, öğrencilerin Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp kalmadıkları listeler 

halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp kalmamasına göre bu 

notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içinde belirtilen uygulamaları gerçekleştirmeyen ve Yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğitimine katılacak 

olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. 

Telafi eğitiminde belirlenen uygulamaları tamamlayan ve telafi eğitimi sırasındaki Uygulama/Pratik Notu 60 puanın üzerinde olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi eğitimi sırasındaki 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 ve üzeri alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 



15 
 

SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK 
UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 

KATKI ORANLARI 

3.SINIF 
Ortodonti 

Anabilim Dalı 
Klinik Eğitimi 

Ölçü Alımı, Model Analizi, Röntgen Analizleri 
ve Değerlendirilmesi 

Klinik değerlendirme 
notlarının ortalaması 

1. teorik ara sınavın %40'ı + 2. 
teorik ara sınavın %40'ı + 

Pratik/Uygulama notunun %20'si 

Teorik final/bütünleme sınav 
notunun %60'ı 

 

3. Sınıf Pedodonti Preklinik ve Klinik Eğitimi  

• 3. Sınıf Pedodonti preklinik ve klinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır. 

• Eğitim süresince tüm öğrenciler fantom uygulamasında kendilerinden istenilen ödevleri (çekilmiş süt molar dişler ya da yapay dişler üzerinde 

kanal tedavisi, alçı model üzerinde sabit yer tutucu) zamanında teslim etmek ile yükümlüdürler. Fantom değerlendirme formu kullanılarak 

değerlendirme yapılacak ve öğrencilere "Laboratuvar Değerlendirme Notu" verilecektir.  

• Klinik eğitimde ise öğrenciler; anamnez alma, davranış yönlendirmesi, klinik ve radyografik muayene, çürük tespiti, vitalite kontrolü, diş 

fırçalama eğitimi ve diyet düzenlenmesi, topikal flor uygulaması ve fissür örtücü uygulaması yapacakları istasyonlarda çalışacaktır. Klinik eğitim 

süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak değerlendirme yapılacak ve öğrencilere "Klinik Değerlendirme Notu" verilecektir.  

• Laboratuvar değerlendirme notu ile klinik değerlendirme notu ayrı ayrı, öğrencilerin telafi eğitimine kalmadan geçerek yılsonu final sınavlarına 

girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen uygulamaları gerçekleştiren ve hem laboratuvar değerlendirme notu hem 

de klinik değerlendirme notu 60 puan ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır.  

• İlgili eğitim-öğretim yılı klinik eğitimi tamamlandıktan sonra, öğrencilerin laboratuvar ve klinik değerlendirme notları ile telafi eğitimine kalıp 

kalmadıkları listeler halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.  
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• Yıl içinde belirtilen uygulamaları gerçekleştirmeyen öğrenciler ile laboratuvar ya da klinik değerlendirme notlarından herhangi birinden veya 

her ikisinden de 60 puanın altında not alan öğrenciler ilgili bölümün (preklinik/klinik) telafi eğitimine katılacak olup, dersin final sınavına 

alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde 

belirlenen uygulamaları tamamlayan ve telafi eğitimi sırasında laboratuvar ve klinik değerlendirme notları 60 puan ve üzerinde olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen uygulamaları tamamlayamayan veya telafi eğitimi sırasında laboratuvar 

ve/veya klinik değerlendirme notları 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Telafi eğitimine kalmayan öğrencilere ilgili klinik eğitim dönemi sonunda, telafi eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere ise telafi eğitimi 

sonunda yüz yüze, yazılı/sözlü klinik sonu sınavı uygulanacaktır. Klinik sonu sınavından öğrencinin alması beklenen minimum puan 60'tır.  

• Yıl içi Uygulama/Pratik Notu laboratuvar değerlendirme notu, klinik değerlendirme notu ve klinik sonu sınav notunun ilgili eğitim öğretim yılı 

başında belirlenen oranlarda toplanmasıyla elde edilecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 ve üzeri alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK 
UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI 
NOTUNA KATKI 

ORANLARI 

3.SINIF 
Pedodonti 

Preklinik ve 
Klinik Eğitimi 

Preklinik; 1 adet süt dişlerinde kök kanal tedavisi, 
1 adet sabit yer tutucu yapımı, fissür örtücü 
uygulaması (non-invaziv, invaziv), Klinik; 1 adet 
Öykü Alma, 1 adet Ağız bakımı düzeyinin 
değerlendirilmesi ve ağız bakım eğitiminin 
verilmesi, 1 adet Radyografik Değerlendirme, 1 
adet Çürük tespiti, 1 adet Vitalite Kontrolü, 1 adet 
Topikal Flor jel veya vernik uygulaması 

Fantom değerlendirme notunun 
%30'u + klinik değerlendirme 
notunun %30’u + klinik sonu 
sınav notunun %40’ı 

1. teorik ara sınavın %33'ü + 2. 
teorik ara sınavın %33'ü + 
Pratik/Uygulama notunun 
%34'ü 

Teorik final/bütünleme sınav 
notunun %60'ı 
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3. Sınıf Periodontoloji Preklinik ve Klinik Eğitimi 
• 3. Sınıf Periodontoloji dersi preklinik ve klinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır.  

• Eğitim süresince tüm öğrenciler kendilerinden istenilen uygulamaları (preklinik uygulama: gerçek dişler ile hazırlanan modeller üzerinde 

Scaler (kazıyıcı), Gracey 5/6, Gracey 11/12 ve Gracey 13/14 el aletlerinin kullanımı, aletlerin bilemesini, model üzerinde diş fırçalama ve arayüz 

temizlik araçlarının (dişipi, arayüz fırçası) kullanımı) zamanında gerçekleştirmek ve öğretim elemanı/üyesinden onay almak ile yükümlüdürler. 

Preklinik eğitim süresince değerlendirme formunda yer alan mesleki beceri basamaklarını uygularken tüm öğrenciler gözlenecek ve her öğrenciye 

1 adet preklinik değerlendirme notu verilecek olup, bu not öğrencinin yıl içi "1. Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir.  

• Klinik eğitim sürecinde ise; asistan gözlem, anamnez/klinik muayene işlemlerini gerçekleştirecekleri iki ayrı istasyonda çalışacaktır.  

• Klinik eğitim süresince değerlendirme formunda yer alan mesleki beceri basamaklarını uygularken tüm öğrenciler gözlenecek ve her öğrenciye 

1 adet klinik değerlendirme sınavı uygulanarak öğrencilere not verilecek olup, bu not öğrencinin "2. Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenecek 

ve OBYS sistemine girilecektir.  

• Yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yılsonu final sınavlarına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen 

ödevleri ve uygulamaları gerçekleştiren ve yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puan ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır.  

• İlgili eğitim-öğretim yılı klinik eğitimi tamamlandıktan sonra, öğrencilerin Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp kalmadıkları listeler 

halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp kalmamasına göre bu 

notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 

• Yıl içinde belirtilen ödevleri/uygulamaları gerçekleştirmeyen ve Yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğitimine 

katılacak olup, dersin final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde 

gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde belirlenen uygulamaları tamamlayan ve telafi eğitimi sırasındaki Uygulama/Pratik Notu 60 puan üzerinde 
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olan öğrenciler, bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayamayan ve telafi eğitimi sonrası 

Uygulama/Pratik notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 ve üzeri alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK 
UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ 

DERSİN BAŞARI 
NOTUNA KATKI 

ORANLARI 

3.SINIF 
Periodontoloji 

Preklinik ve Klinik 
Eğitimi 

Preklinik: Gerçek dişler ile hazırlanan modeller 
üzerinde Scaler (kazıyıcı), Gracey 5/6, Gracey 
11/12 ve Gracey 13/14 el aletlerinin kullanımı, 
aletlerin bilemesini, model üzerinde diş 
fırçalama ve arayüz temizlik araçlarının (dişipi, 
arayüz fırçası) kullanımı. Klinik: Asistan 
gözlem, anamnez/klinik muayene  

1. pratik/uygulama notunun 
%50'si + 2. pratik/uygulama 

notunun %50'si 

1. teorik ara sınavın %25'i + 2. 
teorik ara sınavın %25'i + 1. 
pratik/uygulama notunun %25'i + 
2. pratik/uygulama notunun 
%25'i 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

 

3. Sınıf Protetik Diş Tedavisi Preklinik ve Klinik Eğitimi 

• 3. Sınıf Protetik Diş Tedavisi dersi preklinik ve klinik eğitiminden başarılı olmak için uygulama derslerine %80 devam şartı aranmaktır.  

• Eğitim süresince tüm öğrenciler fantom uygulamasında kendilerinden istenilen ödevleri (diş kesimi, gingival retraksiyon, ölçü alınması, çeneler 

arası ısırma kaide, modelaj) zamanında teslim etmek ile yükümlüdür. Teslim edilen ödevin notunun 60'ın altında olması durumunda öğrenciden 

aynı ödevi belirtilen tarihe kadar tekrar yapması istenecek ve öğrencinin ikinci kez teslim ettiği ödevin notu ilgili ödeve ait geçerli not olarak 

hesaplamaya dahil edilecektir. Öğrencilerin yıl içerisinde teslim etmiş oldukları ödevlerden aldıkları notların ortalaması öğrencinin "Pratik Ödev 

Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 
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• Öğrencilere önceden ilan edilen tarihlerde güz döneminde 2 adet pratik ara sınavı yapılacak ve bu notlar öğrencinin "1. Pratik Vize Notu" ve "2. 

Pratik Vize Notu" olarak OBYS sistemine girilecektir.  

• Klinik eğitimde ise; öğrencilerden alt ve üst çeneden ölçü almaları, ısırma kaide almaları, alt çenenin hareketlerini değerlendirmeleri 

beklenecektir. Klinik eğitim süresince değerlendirme formu kullanılarak not verilecek, bu not öğrencinin "Klinik notu" olarak belirlenecek ve 

OBYS sistemine girilecektir.  

• Yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yılsonu final sınavlarına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen 

ödevleri/uygulamaları tamamlayan ve yıl içi Uygulama Notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır.  

• İlgili eğitim-öğretim yılı klinik eğitimi tamamlandıktan sonra, öğrencilerin Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp kalmadıkları listeler 

halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp kalmamasına göre bu 

notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir.  

• Yıl içinde belirtilen ödev sayısını tamamlayamayan/teslim etmeyen ve/veya yıl içi uygulama notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğitimine 

katılacak olup, dersin final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde 

gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayan ve telafi eğitimi sırasındaki Uygulama/Pratik Notu 60 puan ve üzerinde 

olan öğrenciler, bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen ödevleri tamamlayamayan ve telafi eğitimi sırasındaki 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 ve üzeri alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; yıl içi değerlendirme notu ve yılsonu final/bütünleme notunun ilgili eğitim-öğretim yılı başında belirlenen 

oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 
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SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ 

DERSİN BAŞARI 
NOTUNA KATKI 

ORANLARI 

3.SINIF 
Protetik Diş 

Tedavisi Preklinik 
ve Klinik Eğitimi 

Preklinik;12 Adet Diş Kesimi 
12 Adet Kron Modelajı, 
Klinik; 

Pratik Ödev Notunun %10'u + 1. Pratik Vize 
Notunun %40'ı + 2. Pratik Vize Notunun %40 + 

Klinik/uygulama notunun %10'u 

1. teorik ara sınavın %20'si + 2. 
teorik ara sınav notunun %20'si + 
1. pratik ara sınav notunun 
%20'si + 2. pratik ara sınav 
notunun %20'si + pratik ödev 
notunun %10'u + Klinik 
uygulama notunun %10'u 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

3. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi Preklinik ve Klinik Eğitimi 

• 3. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi preklinik ve klinik eğitiminden başarılı olmak için %80 devam şartı aranmaktır. 

• Preklinik eğitim süresince tüm öğrenciler uygulama derslerinde kendilerinden istenilen ödevleri ilgili ders saati içerisinde tamamlamakla 

yükümlüdür. Eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 1 adet preklinik pratik sınavı uygulanacak ve öğrencilerin bu 

sınavdan aldıkları not "1. Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Klinik eğitim sürecinde ise; simule hasta kliniğinde çekilmiş gerçek dişler üzerinde uygulama, asistan gözlem, anamnez/klinik muayene 

işlemlerini gerçekleştirecekleri üç ayrı istasyonda çalışacaktır. Klinik eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak tüm öğrencilere 1 adet 

klinik pratik sınavı uygulanacak ve öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not "2. Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenecektir ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yılsonu final sınavına girebilmeleri için ön şarttır. Final sınavına yalnızca yıl içinde belirtilen 

ödev/uygulama sayısını tamamlayan ve yıl içi uygulama notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler girmeye hak kazanır.  

• İlgili eğitim-öğretim yılı klinik eğitimi tamamlandıktan sonra, öğrencilerin Uygulama/Pratik notu ve telafi eğitimine kalıp kalmadıkları listeler 

halinde Anabilim Dalları tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrencinin telafi eğitimine kalıp kalmamasına göre bu 

notlar ayrıca final ve bütünleme sınavları öncesinde OBYS sistemine girilecektir. 
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• Yıl içinde belirtilen ödev/uygulama sayısını tamamlayamayan/teslim etmeyen ve/veya yıl içi pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi 

eğitimine (preklinik ve/veya klinik) katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık 

tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde ödev/uygulama sayısını tamamlayan/teslim eden ve telafi eğitimi 

sırasındaki Uygulama/Pratik notu 60 puan ve üzerinde not alan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde 

belirlenen ödev/uygulama sayısını tamamlayamayan/teslim etmeyen ve/veya telafi eğitimi sonrası Uygulama/Pratik notu 60 puanın altında kalan 

öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 ve üzeri alması ve yılsonu başarı notunun en az 60 olması 

gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına gireceklerdir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI  

DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 

KATKI ORANLARI 

3.SINIF 
Restoratif Diş 

Tedavisi Preklinik 
ve Klinik Eğitimi 

Preklinik: 5 adet frasaco diş 
üzerinde kompozit restorasyon         
Klinik: Simülasyon kliniğinde 3 
ayrı istasyonda yapılacak zorunlu 
işler (6 gerçek diş üzerinde 
uygulama, 1 adet muayene, 
bireysel risk analizi ve tedavi 
planlaması, Asistan gözlem)  

Preklinik sınav notunun %50'si + 
Klinik sınav notunun %50'si 

1. teorik ara sınav notunun %25'i + 2. 
teorik ara sınav notunun %25'i + 1. 
Pratik/Uygulama notunun %25'i + 2. 
Pratik/Uygulama notunun %25'i 

Teorik final/bütünleme sınav 
notunun %60'ı 
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       Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

4. Sınıf Klinik Eğitim İşleyiş Algoritması 

 
* 
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 belirtilen asgari sayıdaki normal/komplike diş çekimini tamamlamaları, reçete düzenlemeleri ve konsültasyon 

yazmaları beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini 

tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Her bir klinik eğitim grubunun ilk haftası içerisinde önceden ilan edilen tarihlerde öğrencilere yüz yüze, yazılı "Kliniğe Giriş Sınavı*" 

uygulanacaktır. Ayrıca, klinik eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek 

ve tüm öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not 

alacaklardır.  

• Kliniğe giriş sınavı ile klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin yıl içi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Tüm grupların klinik eğitimleri tamamlandıktan sonra, kliniğe giriş sınavı ile klinik değerlendirme notları listeler halinde Anabilim Dalı 

tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Ayrıca telafi eğitimi öncesi ve bütünleme sınavları sonrası OBYS sisteminden ilan 

edilir. 

• Her eğitim öğretim yılı başında belirlenen asgari iş sayısı ve yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yıl sonu final sınavına girebilmeleri için 

ön şarttır. Final sınavına yalnızca belirtilen asgari iş sayısını başarıyla tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler girmeye 

hak kazanır. 
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• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve yıl içi 

uygulama/Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim 

dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci asgari eksik iş sayısı kadar iş yapmakla 

yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenir. Asgari iş sayısını tamamladığı 

halde yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında olan öğrenciler de telafi eğitimine katılmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerin telafi eğitimi 

sırasında yapacakları asgari iş sayısı Anabilim Dalı tarafından ayrıca belirlenecektir. 

• Telafi eğitimine katılan tüm öğrencilere yeniden yüz yüze, yazılı Kliniğe Giriş Sınavı uygulanacaktır. Ayrıca telafi döneminde de asgari 2 adet 

‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. Telafi döneminde uygulanan 

kliniğe giriş sınavı ile telafi eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine yıl içi Uygulama/Pratik Notu 

olarak girilecektir. 

• Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu en az 60 olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi dönemi 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklar ve bütünleme sınavına giremeyeceklerdir.  

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yıl sonu başarı notunun en 

az 60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girecektir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 
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SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK 
UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 

KATKI ORANLARI 

4.SINIF 

Ağız, Diş ve Çene 
Hastalıkları 

Cerrahisi Klinik 
Eğitimi 

30 adet normal/komplike diş çekimi, 3 adet 
reçete düzenlenmesi ve 3 adet konsültasyon 

yazılması 

Kliniğe giriş sınav notunun 
%40'ı + Klinik değerlendirme 

formlarının ortalamasının 
%60'ı 

1. teorik ara sınavın %30'u + 2. 
teorik ara sınavın %30'u + 

Pratik/Uygulama notunun %40'ı 

Teorik final/bütünleme sınav 
notunun %60'ı 

Not: Tüm Anabilim Dallarının klinik eğitimlerinin başlangıcında gerçekleştirecekleri Kliniğe Giriş Sınavı, eğitim-öğretim yılı boyunca klinik eğitimini alacak tüm 

gruplarda ilgili derse ait 1., 2. ve 3. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde düzenlenecektir. 

 

4. Sınıf Endodonti Klinik Eğitimi 

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki kök kanal tedavisini kabul edilebilir şekilde gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 

Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Her bir klinik eğitim grubunun ilk haftası içerisinde önceden ilan edilen tarihlerde öğrencilere yüz yüze, yazılı "Kliniğe Giriş Sınavı*" 

uygulanacaktır. Ayrıca, klinik eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek 

ve tüm öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not 

alacaklardır.  

• Kliniğe giriş sınavı ile klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin yıl içi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 
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• Tüm grupların klinik eğitimleri tamamlandıktan sonra, kliniğe giriş sınavı ile klinik değerlendirme notları listeler halinde Anabilim Dalı 

tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Ayrıca telafi eğitimi öncesi ve bütünleme sınavları sonrası OBYS sisteminden ilan 

edilir. 

• Her eğitim öğretim yılı başında belirlenen asgari iş sayısı ve yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yıl sonu final sınavına girebilmeleri için 

ön şarttır. Final sınavına yalnızca belirtilen asgari iş sayısını başarıyla tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler girmeye 

hak kazanır.  

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve yıl içi 

uygulama/Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim 

dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci asgari eksik iş sayısı kadar iş yapmakla 

yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenir. Asgari iş sayısını tamamladığı 

halde yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında olan öğrenciler de telafi eğitimine katılmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerin telafi eğitimi 

sırasında yapacakları asgari iş sayısı Anabilim Dalı tarafından ayrıca belirlenecektir. 

• Telafi eğitimine katılan tüm öğrencilere yeniden yüz yüze, yazılı Kliniğe Giriş Sınavı uygulanacaktır. Ayrıca telafi döneminde de asgari 2 adet 

‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. Telafi döneminde uygulanan 

kliniğe giriş sınavı ile telafi eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine yıl içi Uygulama/Pratik Notu 

olarak girilecektir. 

• Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu en az 60 olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi dönemi 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklar ve bütünleme sınavına giremeyeceklerdir.  
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• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yıl sonu başarı notunun en 

az 60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girecektir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI 
NOTUNA KATKI 

ORANLARI 

4.SINIF 
Endodonti 

Klinik Eğitimi  
10 adet Kök kanal tedavisi 

tamamlamış olmak 

Kliniğe giriş sınav notunun %40'ı 
+ Klinik değerlendirme 

formlarının ortalamasının %60'ı 

1. teorik ara sınavın %30'u + 
2. teorik ara sınavın %30'u + 

yıl içi pratik uygulama 
notunun %40'ı 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

Not: Tüm Anabilim Dallarının klinik eğitimlerinin başlangıcında gerçekleştirecekleri Kliniğe Giriş Sınavı, eğitim-öğretim yılı boyunca klinik eğitimini alacak tüm 
gruplarda ilgili derse ait 1., 2. ve 3. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde düzenlenecektir. 

4. Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Eğitimi 

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki hastanın klinik ve radyografik muayenelerini, panoramik ve periapikal radyografi 

çekimlerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental 

tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Her bir klinik eğitim grubunun ilk haftası içerisinde önceden ilan edilen tarihlerde öğrencilere yüz yüze, yazılı "Kliniğe Giriş Sınavı*" 

uygulanacaktır. Ayrıca, klinik eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek 
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ve tüm öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not 

alacaklardır.  

• Kliniğe giriş sınavı ile klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin yıl içi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Tüm grupların klinik eğitimleri tamamlandıktan sonra, kliniğe giriş sınavı ile klinik değerlendirme notları listeler halinde Anabilim Dalı 

tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Ayrıca telafi eğitimi öncesi ve bütünleme sınavları sonrası OBYS sisteminden ilan 

edilir. 

• Her eğitim öğretim yılı başında belirlenen asgari iş sayısı ve yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yıl sonu final sınavına girebilmeleri için 

ön şarttır. Final sınavına yalnızca belirtilen asgari iş sayısını başarıyla tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler girmeye 

hak kazanır.  

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve yıl içi 

uygulama/Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim 

dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci asgari eksik iş sayısı kadar iş yapmakla 

yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenir. Asgari iş sayısını tamamladığı 

halde yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında olan öğrenciler de telafi eğitimine katılmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerin telafi eğitimi 

sırasında yapacakları asgari iş sayısı Anabilim Dalı tarafından ayrıca belirlenecektir. 

• Telafi eğitimine katılan tüm öğrencilere yeniden yüz yüze, yazılı Kliniğe Giriş Sınavı uygulanacaktır. Ayrıca telafi döneminde de asgari 2 adet 

‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. Telafi döneminde uygulanan 

kliniğe giriş sınavı ile telafi eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine yıl içi Uygulama/Pratik Notu 

olarak girilecektir. 
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• Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu en az 60 olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi dönemi 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklar ve bütünleme sınavına giremeyeceklerdir.  

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yıl sonu başarı notunun en 

az 60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girecektir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 

4.SINIF 
Oral Diagnoz 
ve Radyoloji 

Klinik Eğitimi 

40 hastanın klinik ve 
radyografik muayenesi 

Kliniğe giriş sınav notunun %40'ı 
+ Klinik değerlendirme 

formlarının ortalamasının %60'ı 

1. teorik ara sınavın %33'ü + 
2. teorik ara sınavın %33'ü  + 

pratik uygulama notunun 
%34'ü 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

Not: Tüm Anabilim Dallarının klinik eğitimlerinin başlangıcında gerçekleştirecekleri Kliniğe Giriş Sınavı, eğitim-öğretim yılı boyunca klinik eğitimini alacak tüm 
gruplarda ilgili derse ait 1., 2. ve 3. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde düzenlenecektir. 

4. Sınıf Ortodonti Klinik Eğitimi 

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki model üzerinde büküm yapmaları istenecektir. Öğrenciler asgari iş sayısını 

tamamladıktan sonra da kendilerine verilen ödevleri tamamlamakla yükümlüdürler.  

• Her bir klinik eğitim grubunun ilk haftası içerisinde önceden ilan edilen tarihlerde öğrencilere yüz yüze, yazılı "Kliniğe Giriş Sınavı*" 

uygulanacaktır. Ayrıca, klinik eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek 
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ve tüm öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not 

alacaklardır.  

• Kliniğe giriş sınavı ile klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin yıl içi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Tüm grupların klinik eğitimleri tamamlandıktan sonra, kliniğe giriş sınavı ile klinik değerlendirme notları listeler halinde Anabilim Dalı 

tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Ayrıca telafi eğitimi öncesi ve bütünleme sınavları sonrası OBYS sisteminden ilan 

edilir. 

• Her eğitim öğretim yılı başında belirlenen asgari iş sayısı ve yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yıl sonu final sınavına girebilmeleri için 

ön şarttır. Final sınavına yalnızca belirtilen asgari iş sayısını başarıyla tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler girmeye 

hak kazanır.  

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve yıl içi 

uygulama/Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim 

dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci asgari eksik iş sayısı kadar iş yapmakla 

yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenir. Asgari iş sayısını tamamladığı 

halde yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında olan öğrenciler de telafi eğitimine katılmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerin telafi eğitimi 

sırasında yapacakları asgari iş sayısı Anabilim Dalı tarafından ayrıca belirlenecektir. 

• Telafi eğitimine katılan tüm öğrencilere yeniden yüz yüze, yazılı Kliniğe Giriş Sınavı uygulanacaktır. Ayrıca telafi döneminde de asgari 2 adet 

‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. Telafi döneminde uygulanan 

kliniğe giriş sınavı ile telafi eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine yıl içi Uygulama/Pratik Notu 

olarak girilecektir. 
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• Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu en az 60 olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi dönemi 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklar ve bütünleme sınavına giremeyeceklerdir.  

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yıl sonu başarı notunun en 

az 60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girecektir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 

4.SINIF Ortodonti Klinik 
Eğitimi 

Hawley Apareyi, Ön Tek Diş Çapraz 
Kapanış Apareyi, Kanin 

Distalizasyon Apareyi, Diastema 
Apareyi, Dil Tutucu Aparey, Eğil 

Düzlem Apareyi 

Kliniğe giriş sınav notunun %40'ı + 
Klinik değerlendirme formlarının 

ortalamasının %60'ı 

1. teorik ara sınavın %40'ı + 2. teorik 
ara sınavın %40'ı + Pratik/Uygulama 

notunun %20'si 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

Not: Tüm Anabilim Dallarının klinik eğitimlerinin başlangıcında gerçekleştirecekleri Kliniğe Giriş Sınavı, eğitim-öğretim yılı boyunca klinik eğitimini alacak tüm 
gruplarda ilgili derse ait 1., 2. ve 3. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde düzenlenecektir. 

 

4. Sınıf Pedodonti Klinik Eğitimi 

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki dolgu, flor uygulaması, fissür örtücü uygulaması, oral hijyen eğitimi yapmaları 

beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini 

tamamlamakla yükümlüdürler. 
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• Her bir klinik eğitim grubunun ilk haftası içerisinde önceden ilan edilen tarihlerde öğrencilere yüz yüze, yazılı "Kliniğe Giriş Sınavı*" 

uygulanacaktır. Ayrıca, klinik eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek 

ve tüm öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not 

alacaklardır.  

• Kliniğe giriş sınavı ile klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin yıl içi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Tüm grupların klinik eğitimleri tamamlandıktan sonra, kliniğe giriş sınavı ile klinik değerlendirme notları listeler halinde Anabilim Dalı 

tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Ayrıca telafi eğitimi öncesi ve bütünleme sınavları sonrası OBYS sisteminden ilan 

edilir. 

• Her eğitim öğretim yılı başında belirlenen asgari iş sayısı ve yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yıl sonu final sınavına girebilmeleri için 

ön şarttır. Final sınavına yalnızca belirtilen asgari iş sayısını başarıyla tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler girmeye 

hak kazanır.  

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve yıl içi 

uygulama/Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim 

dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci asgari eksik iş sayısı kadar iş yapmakla 

yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenir. Asgari iş sayısını tamamladığı 

halde yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında olan öğrenciler de telafi eğitimine katılmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerin telafi eğitimi 

sırasında yapacakları asgari iş sayısı Anabilim Dalı tarafından ayrıca belirlenecektir. 

• Telafi eğitimine katılan tüm öğrencilere yeniden yüz yüze, yazılı Kliniğe Giriş Sınavı uygulanacaktır. Ayrıca telafi döneminde de asgari 2 adet 

‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. Telafi döneminde uygulanan 

kliniğe giriş sınavı ile telafi eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 
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toplanarak elde edilen not öğrencinin telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine yıl içi Uygulama/Pratik Notu 

olarak girilecektir. 

• Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu en az 60 olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi dönemi 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklar ve bütünleme sınavına giremeyeceklerdir.  

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yıl sonu başarı notunun en 

az 60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girecektir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

 

 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 

4.SINIF Pedodonti 
Klinik Eğitimi  

16 adet süt/daimi diş restorasyonu, 4 
adet topikal flor uygulaması, 4 adet 
fissür örtücü uygulaması, 10 adet 

oral hijyen eğitimi 

Kliniğe giriş sınav notunun %40'ı + 
Klinik değerlendirme formlarının 

ortalamasının %60'ı 

1. teorik ara sınavın %33'ü + 2. 
teorik ara sınavın %33'ü + 

Pratik/Uygulama notunun %34'ü  

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

Not: Tüm Anabilim Dallarının klinik eğitimlerinin başlangıcında gerçekleştirecekleri Kliniğe Giriş Sınavı, eğitim-öğretim yılı boyunca klinik eğitimini alacak tüm 
gruplarda ilgili derse ait 1., 2. ve 3. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde düzenlenecektir. 
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4. Sınıf Periodontoloji Klinik Eğitimi  

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki hastanın (Gingivitis [A], Evre 1 veya 2 Periodontitis [B], Evre 3 veya 4 periodontitis 

[C]) klinik ve radyografik muayenelerini yapmaları, periodontal indekslerini alarak diş yüzeyi ve kök yüzeyi temizliğinin yapılması, ağız bakımı 

düzeylerinin değerlendirilmesi ve ağız bakımı eğitimlerinin verilmesi periodontal tedavilerini tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş 

sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Her bir klinik eğitim grubunun ilk haftası içerisinde önceden ilan edilen tarihlerde öğrencilere yüz yüze, yazılı "Kliniğe Giriş Sınavı*" 

uygulanacaktır. Ayrıca, klinik eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek 

ve tüm öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not 

alacaklardır.  

• Kliniğe giriş sınavı ile klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin yıl içi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Tüm grupların klinik eğitimleri tamamlandıktan sonra, kliniğe giriş sınavı ile klinik değerlendirme notları listeler halinde Anabilim Dalı 

tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Ayrıca telafi eğitimi öncesi ve bütünleme sınavları sonrası OBYS sisteminden ilan 

edilir. 

• Her eğitim öğretim yılı başında belirlenen asgari iş sayısı ve yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yıl sonu final sınavına girebilmeleri için 

ön şarttır. Final sınavına yalnızca belirtilen asgari iş sayısını başarıyla tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler girmeye 

hak kazanır.  

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve yıl içi 

uygulama/Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim 

dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci asgari eksik iş sayısı kadar iş yapmakla 
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yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenir. Asgari iş sayısını tamamladığı 

halde yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında olan öğrenciler de telafi eğitimine katılmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerin telafi eğitimi 

sırasında yapacakları asgari iş sayısı Anabilim Dalı tarafından ayrıca belirlenecektir. 

• Telafi eğitimine katılan tüm öğrencilere yeniden yüz yüze, yazılı Kliniğe Giriş Sınavı uygulanacaktır. Ayrıca telafi döneminde de asgari 2 adet 

‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. Telafi döneminde uygulanan 

kliniğe giriş sınavı ile telafi eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine yıl içi Uygulama/Pratik Notu 

olarak girilecektir. 

• Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu en az 60 olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi dönemi 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklar ve bütünleme sınavına giremeyeceklerdir.  

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yıl sonu başarı notunun en 

az 60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girecektir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 

4.SINIF Periodontoloji 
Klinik Eğitimi 

16 A, 7B ve 1C hastası olmak üzere 
toplam 34 puan 

Kliniğe giriş sınav notunun %40'ı + 
Klinik değerlendirme formlarının 

ortalamasının %60'ı 

1. teorik ara sınavın %30'u + 2. 
teorik ara sınavın %30'u + yıl içi 
pratik uygulama notunun %40'ı 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

Not: Tüm Anabilim Dallarının klinik eğitimlerinin başlangıcında gerçekleştirecekleri Kliniğe Giriş Sınavı, eğitim-öğretim yılı boyunca klinik eğitimini alacak tüm 
gruplarda ilgili derse ait 1., 2. ve 3. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde düzenlenecektir. 
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4. Sınıf Protetik Diş Tedavisi Klinik Eğitimi 

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki kron-köprü restorasyonlarını ve hareketli bölümlü/total protez yapımını klinik 

kontrolleri ile birlikte tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental 

tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Her bir klinik eğitim grubunun ilk haftası içerisinde önceden ilan edilen tarihlerde öğrencilere yüz yüze, yazılı "Kliniğe Giriş Sınavı*" 

uygulanacaktır. Ayrıca, klinik eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek 

ve tüm öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not 

alacaklardır.  

• Kliniğe giriş sınavı ile klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin yıl içi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Tüm grupların klinik eğitimleri tamamlandıktan sonra, kliniğe giriş sınavı ile klinik değerlendirme notları listeler halinde Anabilim Dalı 

tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Ayrıca telafi eğitimi öncesi ve bütünleme sınavları sonrası OBYS sisteminden ilan 

edilir. 

• Her eğitim öğretim yılı başında belirlenen asgari iş sayısı ve yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yıl sonu final sınavına girebilmeleri için 

ön şarttır. Final sınavına yalnızca belirtilen asgari iş sayısını başarıyla tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler girmeye 

hak kazanır.  

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve yıl içi 

uygulama/Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim 

dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci asgari eksik iş sayısı kadar iş yapmakla 
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yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenir. Asgari iş sayısını tamamladığı 

halde yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında olan öğrenciler de telafi eğitimine katılmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerin telafi eğitimi 

sırasında yapacakları asgari iş sayısı Anabilim Dalı tarafından ayrıca belirlenecektir. 

• Telafi eğitimine katılan tüm öğrencilere yeniden yüz yüze, yazılı Kliniğe Giriş Sınavı uygulanacaktır. Ayrıca telafi döneminde de asgari 2 adet 

‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. Telafi döneminde uygulanan 

kliniğe giriş sınavı ile telafi eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine yıl içi Uygulama/Pratik Notu 

olarak girilecektir. 

• Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu en az 60 olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi dönemi 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklar ve bütünleme sınavına giremeyeceklerdir.  

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yıl sonu başarı notunun en 

az 60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girecektir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 

4.SINIF 
Protetik Diş 

Tedavisi Klinik 
Eğitimi 

1 Adet Sabit+ 1 Adet Hareketli 
Protez 

Kliniğe giriş sınav notunun %40'ı + 
Klinik değerlendirme formlarının 

ortalamasının %60'ı 

1. teorik ara sınavın %30'u + 2. 
teorik ara sınavın %30'u + yıl içi 
pratik uygulama notunun %40'ı 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 
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Not: Tüm Anabilim Dallarının klinik eğitimlerinin başlangıcında gerçekleştirecekleri Kliniğe Giriş Sınavı, eğitim-öğretim yılı boyunca klinik eğitimini alacak tüm 
gruplarda ilgili derse ait 1., 2. ve 3. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde düzenlenecektir. 

4. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitimi 

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki amalgam, ön diş, çok yönlü (MOD, OD veya OM) kompozit restorasyon yapmaları 

beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla 

yükümlüdürler.  

• Her bir klinik eğitim grubunun ilk haftası içerisinde önceden ilan edilen tarihlerde öğrencilere yüz yüze, yazılı "Kliniğe Giriş Sınavı*" 

uygulanacaktır. Ayrıca, klinik eğitim süresince değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek 

ve tüm öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not 

alacaklardır.  

• Kliniğe giriş sınavı ile klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin yıl içi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine girilecektir. 

• Tüm grupların klinik eğitimleri tamamlandıktan sonra, kliniğe giriş sınavı ile klinik değerlendirme notları listeler halinde Anabilim Dalı 

tarafından Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Ayrıca telafi eğitimi öncesi ve bütünleme sınavları sonrası OBYS sisteminden ilan 

edilir.  

• Her eğitim öğretim yılı başında belirlenen asgari iş sayısı ve yıl içi Uygulama/Pratik notu öğrencilerin yıl sonu final sınavına girebilmeleri için 

ön şarttır. Final sınavına yalnızca belirtilen asgari iş sayısını başarıyla tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler girmeye 

hak kazanır.  

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve yıl içi 

uygulama/Pratik notu 60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim 
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dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci asgari eksik iş sayısı kadar iş yapmakla 

yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenir. Asgari iş sayısını tamamladığı 

halde yıl içi Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında olan öğrenciler de telafi eğitimine katılmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerin telafi eğitimi 

sırasında yapacakları asgari iş sayısı Anabilim Dalı tarafından ayrıca belirlenecektir. 

• Telafi eğitimine katılan tüm öğrencilere yeniden yüz yüze, yazılı Kliniğe Giriş Sınavı uygulanacaktır. Ayrıca telafi döneminde de asgari 2 adet 

‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. Telafi döneminde uygulanan 

kliniğe giriş sınavı ile telafi eğitim sırasında yapılan değerlendirme notlarının ortalamasının ilgili eğitim öğretim yılı başında belirlenen oranları 

toplanarak elde edilen not öğrencinin telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu olarak belirlenecek ve OBYS sistemine yıl içi Uygulama/Pratik Notu 

olarak girilecektir. 

• Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve telafi dönemi Uygulama/Pratik Notu en az 60 olan öğrenciler, 

bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya telafi dönemi 

Uygulama/Pratik Notu 60 puanın altında kalan öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklar ve bütünleme sınavına giremeyeceklerdir.  

• Öğrencinin dersten başarılı olabilmesi için final/bütünleme sınavlarından en az 45 puan ve üzerinde not alması ve yıl sonu başarı notunun en 

az 60 puan olması gerekmektedir. Final notu 45’in altında olan öğrenciler, bütünleme sınavına girecektir.  

• Öğrencinin yılsonu başarı notu; dersin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve yılsonu final veya varsa bütünleme notunun ilgili eğitim-

öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 
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4.SINIF 
Restoratif Diş 

Tedavisi Klinik 
Eğitimi 

1 yüzlü restorasyon 1 puan, 2 yüzlü 
restorasyon 2 puan, 3 yüzlü restorasyon 3 
puan olarak hesaplanmak üzere toplamda 
en az 25 restorasyon ve 40 puan ile 2 adet 

amalgam ve 5 adet ön diş kompozit 
restorasyon 

Kliniğe giriş sınav notunun %40'ı + 
Klinik değerlendirme formlarının 

ortalamasının %60'ı 

1. teorik ara sınavın %30'u + 2. 
teorik ara sınavın %30'u + yıl içi 
pratik uygulama notunun %40'ı 

Teorik final/bütünleme 
sınav notunun %60'ı 

Not: Tüm Anabilim Dallarının klinik eğitimlerinin başlangıcında gerçekleştirecekleri Kliniğe Giriş Sınavı, eğitim-öğretim yılı boyunca klinik eğitimini alacak tüm 
gruplarda ilgili derse ait 1., 2. ve 3. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde düzenlenecektir. 

 

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  

5. Sınıf Klinik Eğitimleri İşleyiş Algoritması 

Amaç: 

 

5. Cerrahi Klinik Eğitimi 

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki hastanın oral cerrahi işlemini asiste etmesi, malpoze yirmi yaş dişini çekmesi, 

normal/komplike diş çekimini yapması ve hastaların klinik muayenesi ile pansuman/dikiş alma işlemlerini tamamlamaları beklenmektedir. 

Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek ve tüm 

öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. 

Klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin "Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacak ve bu sınavdan alınan not, dersin final notu olarak OBYS 

sistemine girilecektir. Klinik sonu sınavına girebilmek için, ilgili eğitim-öğretim dönemi için belirtilen asgari iş sayısının tamamlanması ve 



40 
 

Uygulama/Pratik notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması gereken minimum başarı notu da 60 puan’dır. Klinik 

sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler klinik sonu final sınavına gireceklerdir. Klinik sonu final sınavından da 60 puanın altında not 

alan öğrenciler klinik sonu bütünleme sınavına girebileceklerdir. (Not: Öğrencinin klinik sonu sınav notu 60 puanın üzerindeyse OBYS sisteminde 

final sütununa not girişi yapılacak, klinik sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler için ise klinik sonu final sınavından alınan not OBYS 

sisteminde final sütununa girilecektir. Klinik sonu bütünleme sınavına giren tüm öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not OBYS sisteminde bütünleme 

sütununa girilecektir.) 

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, klinik süresince istenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve/veya yıl içi uygulama/Pratik notu 

60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, klinik sonu sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için 

Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci minimum eksik iş sayısı kadar iş yapmakla yükümlü olup, 

gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır. Telafi eğitiminde 

belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler, klinik sonu bütünleme sınavına girmeye 

hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya Uygulama/Pratik notu 60'ın altında kalan 

öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• 5. Sınıf Cerrahi klinik eğitimi dersinin yıl sonu başarı notu; Uygulama/Pratik notu ve klinik sonu/klinik sonu final/ klinik sonu bütünleme sınav 

notunun ilgili eğitim-öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 
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5.SINIF Cerrahisi Klinik 
Eğitimi 

2 adet malpoze yirmi yaş 
dişini çekimi, 8 adet 

normal/komplike diş çekimi 

Yıl içi Uygulama Pratik Notu: (Klinik 
değerlendirme formlarının ortalaması) 

Yıl içi Uygulama Pratik Notunun 
%40'ı 

Klinik sonu/klinik sonu 
final/Klinik sonu bütünleme 

sınav notunun %60'ı 

 

5. Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Eğitimi 

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki hastanın klinik ve radyografik muayenelerini, panoramik ve periapikal radyografi 

çekimlerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler, asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental 

tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek ve tüm 

öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. 

Klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin "Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacak ve bu sınavdan alınan not, dersin final notu olarak OBYS 

sistemine girilecektir. Klinik sonu sınavına girebilmek için, ilgili eğitim-öğretim dönemi için belirtilen asgari iş sayısının tamamlanması ve 

Uygulama/Pratik notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması gereken minimum başarı notu da 60 puan’dır. Klinik 

sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler klinik sonu final sınavına gireceklerdir. Klinik sonu final sınavından da 60 puanın altında not 

alan öğrenciler klinik sonu bütünleme sınavına girebileceklerdir. (Not: Öğrencinin klinik sonu sınav notu 60 puanın üzerindeyse OBYS sisteminde 

final sütununa not girişi yapılacak, klinik sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler için ise klinik sonu final sınavından alınan not OBYS 

sisteminde final sütununa girilecektir. Klinik sonu bütünleme sınavına giren tüm öğrencilerin notu OBYS sisteminde bütünleme sütununa 

girilecektir.) 
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• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, klinik süresince istenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve/veya yıl içi uygulama/Pratik notu 

60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, klinik sonu sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için 

Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci minimum eksik iş sayısı kadar iş yapmakla yükümlü olup, 

gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır. Telafi eğitiminde 

belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler, klinik sonu bütünleme sınavına girmeye 

hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya Uygulama/Pratik notu 60'ın altında kalan 

öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• 5. Sınıf Oral Diagnoz ve Radyoloji klinik eğitimi dersinin yıl sonu başarı notu; Uygulama/Pratik  notu ve klinik sonu/klinik sonu final/ klinik sonu 

bütünleme sınav notunun ilgili eğitim-öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 

5.SINIF 
Oral Diagnoz ve 
Radyoloji Klinik 

Eğitimi 

80 hastanın klinik ve 
radyolojik muayenesi 

Yıl içi Uygulama Pratik Notu: (Klinik 
değerlendirme formlarının ortalamasının 

%40'ı) 

Yıl içi Uygulama Pratik Notunun 
%40'ı 

Klinik sonu final/Klinik 
sonu bütünleme sınav 

notunun %60'ı 

 

5. Sınıf Ortodonti Klinik Eğitimi 

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

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki hastadan ağız içi ve ağız dışı fotoğraf çekimi gerçekleştirmeleri, 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 
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beklenmektedir. (Hasta bulunamadığı durumda öğrenciler birbirlerine haraketli aparey hazırlayacaklardır). Öğrenciler asgari iş sayısını 

tamamladıktan sonra da kendilerine verilen ödevleri tamamlamakla ve klinik gözlemi gerçekleştirmekle yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek ve tüm 

öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. 

Klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin "Uygulama/Pratik  Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacak ve bu sınavdan alınan not, dersin final notu olarak OBYS 

sistemine girilecektir. Klinik sonu sınavına girebilmek için, ilgili eğitim-öğretim dönemi için belirtilen asgari iş sayısının tamamlanması ve 

Uygulama/Pratik notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması gereken minimum başarı notu da 60 puan’dır. Klinik 

sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler klinik sonu final sınavına gireceklerdir. Klinik sonu final sınavından da 60 puanın altında not 

alan öğrenciler klinik sonu bütünleme sınavına girebileceklerdir. (Not: Öğrencinin klinik sonu sınav notu 60 puanın üzerindeyse OBYS sisteminde 

final sütununa not girişi yapılacak, klinik sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler için ise klinik sonu final sınavından alınan not OBYS 

sisteminde final sütununa girilecektir. Klinik sonu bütünleme sınavına giren tüm öğrencilerin notu OBYS sisteminde bütünleme sütununa 

girilecektir.) 

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, klinik süresince istenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve/veya yıl içi uygulama/Pratik notu 

60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, klinik sonu sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için 

Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci minimum eksik iş sayısı kadar iş yapmakla yükümlü olup, 

gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır. Telafi eğitiminde 

belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler, klinik sonu bütünleme sınavına girmeye 

hak kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya Uygulama/Pratik notu 60'ın altında kalan 

öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 
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• 5. Sınıf Ortodonti klinik eğitimi dersinin yıl sonu başarı notu; Uygulama/Pratik notu ve klinik sonu/klinik sonu final/ klinik sonu bütünleme sınav 

notunun ilgili eğitim-öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 

5.SINIF Ortodonti Klinik 
Eğitimi 

Dil Tutucu Apareyi, Ortodontik 
Aygıt Kaynaklı Yaralanmaya Acil 

Müdahale, Okluzyon Kontrolü, 
TME Muaynesi, El Bilek Film 

Değerlendirilmesi, Ağız İçi ve Dışı 
Fotoğraflama, Vaka Sunumu 

Yıl içi Uygulama Pratik Notu: (Klinik 
değerlendirme formlarının ortalaması) 

Yıl içi Uygulama Pratik 
Notunun %40'ı 

Klinik sonu final/Klinik 
sonu bütünleme sınav 

notunun %60'ı 

 

 

 

5. Sınıf Pedodonti Klinik Eğitimi 

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

• Klinik eğitiminde yer alan uygulamaların içeriği, türü ve tamamlanması gereken asgari iş sayısı, öğrenci sayısı, klinik koşullar vb. dikkate alınarak 

ilgili eğitim-öğretim döneminin başlangıcında belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki 

daimi ve süt dişi kanal tedavisi, apeksifikasyon tedavisi, hareketli/sabit yer tutucu, travma/paslanmaz çelik kron, çürük önleyici uygulamalar 

(topikal flor uygulaması/fissür örtücü), süt dişi ve/veya daimi diş restorasyonu yapmaları beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş sayısını 

tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek ve tüm 

öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. 
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Klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin "Uygulama/Pratik  Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacak ve bu sınavdan alınan not, dersin final notu olarak OBYS 

sistemine girilecektir. Klinik sonu sınavına girebilmek için, ilgili eğitim-öğretim dönemi için belirtilen asgari iş sayısının tamamlanması ve 

Uygulama/Pratik notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması gereken minimum başarı notu da 60 puan’dır. Klinik 

sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler klinik sonu final sınavına gireceklerdir. Klinik sonu final sınavından da 60 puanın altında not 

alan öğrenciler klinik sonu bütünleme sınavına girebileceklerdir. (Not: Öğrencinin klinik sonu sınav notu 60 puanın üzerindeyse OBYS sisteminde 

final sütununa not girişi yapılacak, klinik sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler için ise klinik sonu final sınavından alınan not OBYS 

sisteminde final sütununa girilecektir. Klinik sonu bütünleme sınavına giren tüm öğrencilerin notu OBYS sisteminde bütünleme sütununa 

girilecektir.) 

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, klinik süresince istenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve/veya yıl içi uygulama/Pratik notu 

60’ın altında olan öğrenciler telafi eğimine katılacak olup, final sınavına alınmayacaktır. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık 

tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi eğitiminde öğrenci minimum eksik iş sayısı kadar iş yapmakla yükümlü olup, gerekli iş 

sayısı Anabilim Dalı tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen 

sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayan ve Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler, klinik sonu bütünleme sınavına girmeye hak 

kazanacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya Uygulama/Pratik notu 60'ın altında kalan 

öğrenciler ise dersten başarısız sayılacaklardır. 

• 5. Sınıf Pedodonti klinik eğitimi dersinin yıl sonu başarı notu; Uygulama/Pratik  notu ve klinik sonu/klinik sonu final/klinik sonu bütünleme sınav 

notunun ilgili eğitim-öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 
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SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ VE 
SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK 
UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 

5.SINIF Pedodonti Klinik 
Eğitimi  

30 adet süt/daimi diş restoratif tedavi,10 adet 
koruyucu uygulama (flor, fissür örtücü),2 adet daimi 
molar diş, 1 adet süt molar diş kanal tedavisi (en az 
3 adet molar diş),1 adet sabit, 1 adet hareketli yer 

tutucu (en az 2 adet), 1 adet 
apeksifikasyon/amputasyon tedavisi, 1 adet kırık diş 

restorasyonu/paslanmaz çelik kron uygulaması 

Yıl içi Uygulama Pratik Notu: 
(Klinik değerlendirme 
formlarının ortalaması) 

Yıl içi Uygulama Pratik 
Notunun %40'ı 

Klinik sonu final/Klinik 
sonu bütünleme sınav 

notunun %60'ı 
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5. Sınıf Endodonti Klinik Eğitimi 

• 5. Sınıf Endodonti klinik eğitiminden başarılı olmak için Multidisipliner Klinik Eğitimine %80 devam şartı aranmaktadır. 

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki kök kanal tedavisini başarılı (komplikasyonsuz/perforasyonsuz vb.) bir şekilde 

gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental 

tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek ve tüm 

öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. 

Klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin "Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacak ve bu sınavdan alınan not, dersin final notu olarak OBYS 

sistemine girilecektir. Klinik sonu sınavına girebilmek için, ilgili eğitim-öğretim dönemi için belirtilen asgari iş sayısının tamamlanması ve 

5. Sınıf Multi Disipliner Klinik Eğitim 

5. Sınıf Multi Disipliner Klinik Eğitim, 4 anabilim dalı tarafından aynı anda sürdürülen entegre bir eğitimi 

kapsamaktadır.  Fakültemiz 5. Sınıf eğitim planında: 

 5. Sınıf Protez 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. 
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Uygulama/Pratik notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması gereken minimum başarı notu da 60 puan’dır. Klinik 

sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler klinik sonu final sınavına gireceklerdir. Klinik sonu final sınavından da 60 puanın altında not 

alan öğrenciler klinik sonu bütünleme sınavına girebileceklerdir. (Not: Öğrencinin klinik sonu sınav notu 60 puanın üzerindeyse OBYS sisteminde 

final sütununa not girişi yapılacak, klinik sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler için ise klinik sonu final sınavından alınan not OBYS 

sisteminde final sütununa girilecektir. Klinik sonu bütünleme sınavına giren tüm öğrencilerin notu OBYS sisteminde bütünleme sütununa 

girilecektir.) 

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, klinik süresince istenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve/veya yıl içi uygulama/Pratik 

notu 60’ın altında olan öğrencilerin telafi eğimine katılıp katılamayacakları kurul tarafından değerlendirilecek olup, söz konusu öğrenciler ilgili 

dersin klinik sonu ve klinik sonu final sınavlarına alınmayacaktır.  

• 5. Endodonti klinik eğitimi dersinin yıl sonu başarı notu; Uygulama/Pratik notu ve klinik sonu/klinik sonu final/klinik sonu bütünleme sınav 

notunun ilgili eğitim-öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANI  DAĞILIMI 

(%40) 

YIL SONU 
NOTLARININ DERSİN 

BAŞARI NOTUNA 
KATKI ORANLARI 

5.SINIF Endodonti Klinik 
Eğitimi 

En az 25 adet kök kanal tedavisi 
tamamlamış olmak 

Yıl içi Uygulama Pratik Notu: (Klinik 
değerlendirme formlarının ortalaması) 

Yıl içi Uygulama Pratik 
Notunun %40'ı 

Klinik sonu final/Klinik 
sonu bütünleme sınav 

notunun %60'ı 
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5. Sınıf Periodontoloji Klinik Eğitimi 

• 5. Sınıf Periodontoloji klinik eğitiminden başarılı olmak için Multidisipliner Klinik Eğitimine %80 devam şartı aranmaktır. 

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki  hastanın (Gingivitis [A], Evre 1 veya 2 Periodontitis [B], Evre 3 veya 4 

periodontitis [C]) klinik ve radyografik muayenelerini yapmaları, periodontal indekslerini alarak diş yüzeyi ve kök yüzeyi temizliğinin yapılması, 

ağız bakımı düzeylerinin değerlendirilmesi ve ağız bakımı eğitimlerinin verilmesi periodontal tedavilerini tamamlamaları beklenmektedir. 

Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek ve tüm 

öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. 

Klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin "Uygulama/Pratik  Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacak ve bu sınavdan alınan not, dersin final notu olarak OBYS 

sistemine girilecektir. Klinik sonu sınavına girebilmek için, ilgili eğitim-öğretim dönemi için belirtilen asgari iş sayısının tamamlanması ve 

Uygulama/Pratik notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması gereken minimum başarı notu da 60 puan’dır. Klinik 

sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler klinik sonu final sınavına gireceklerdir. Klinik sonu final sınavından da 60 puanın altında not 

alan öğrenciler klinik sonu bütünleme sınavına girebileceklerdir. (Not: Öğrencinin klinik sonu sınav notu 60 puanın üzerindeyse OBYS sisteminde 

final sütununa not girişi yapılacak, klinik sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler için ise klinik sonu final sınavından alınan not OBYS 

sisteminde final sütununa girilecektir. Klinik sonu bütünleme sınavına giren tüm öğrencilerin notu OBYS sisteminde bütünleme sütununa 

girilecektir.) 

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, klinik süresince istenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve/veya yıl içi uygulama/Pratik 

notu 60’ın altında olan öğrencilerin telafi eğimine katılıp katılamayacakları kurul tarafından değerlendirilecek olup, söz konusu öğrenciler ilgili 

dersin klinik sonu ve klinik sonu final sınavlarına alınmayacaktır.  
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• 5. Periodontoloji klinik eğitimi dersinin yıl sonu başarı notu; Uygulama/Pratik notu ve klinik sonu/klinik sonu final/klinik sonu bütünleme sınav 

notunun ilgili eğitim-öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 

KATKI ORANLARI 

5.SINIF Periodontoloji 
Klinik Eğitimi 

En az 1 C, 3B hastası olmak üzere 
toplam 35 puan 

Yıl içi Uygulama Pratik Notu: 
(Klinik değerlendirme formlarının 

ortalaması) 

Yıl içi Uygulama Pratik Notunun 
%40'ı 

Klinik sonu final/Klinik sonu 
bütünleme sınav notunun %60'ı 

 

5. Sınıf Protez Klinik Eğitimi 

• 5. Sınıf Protetik Diş Tedavisi Klinik Eğitiminden başarılı olmak için Multidisipliner Klinik Eğitimine %80 devam şartı aranmaktadır. 

• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki hastanın kron-köprü restorasyonlarını ve hareketli bölümlü/total protez yapımını klinik 

kontrolleri ile birlikte tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental 

tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek ve tüm 

öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. 

Klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin "Uygulama/Pratik  Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacak ve bu sınavdan alınan not, dersin final notu olarak OBYS 

sistemine girilecektir. Klinik sonu sınavına girebilmek için, ilgili eğitim-öğretim dönemi için belirtilen asgari iş sayısının tamamlanması ve 
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Uygulama/Pratik notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması gereken minimum başarı notu da 60 puan’dır. Klinik 

sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler klinik sonu final sınavına gireceklerdir. Klinik sonu final sınavından da 60 puanın altında not 

alan öğrenciler klinik sonu bütünleme sınavına girebileceklerdir. (Not: Öğrencinin klinik sonu sınav notu 60 puanın üzerindeyse OBYS sisteminde 

final sütununa not girişi yapılacak, klinik sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler için ise klinik sonu final sınavından alınan not OBYS 

sisteminde final sütununa girilecektir. Klinik sonu bütünleme sınavına giren tüm öğrencilerin notu OBYS sisteminde bütünleme sütununa 

girilecektir.) 

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, klinik süresince istenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve/veya yıl içi uygulama/Pratik notu 

60’ın altında olan öğrencilerin telafi eğimine katılıp katılamayacakları kurul tarafından değerlendirilecek olup, söz konusu öğrenciler ilgili dersin 

klinik sonu ve klinik sonu final sınavlarına alınmayacaktır.  

• 5. Sınıf Protetik Diş Tedavisi klinik eğitimi dersinin yıl sonu başarı notu; Uygulama/Pratik notu ve klinik sonu/klinik sonu final/klinik sonu 

bütünleme sınav notunun ilgili eğitim-öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

 

SINIF DERS ADI 
MİNİMUM 

İŞ/ÖDEV/UYGULAMA ÇEŞİDİ 
VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 

KATKI ORANLARI 

5.SINIF 
Protetik Diş 

Tedavisi Klinik 
Eğitimi 

En az 2 Adet hareketli protez ve 2 
adet sabit protez 

Yıl içi Uygulama Pratik Notu: (Klinik 
değerlendirme formlarının ortalaması) 

Yıl içi Uygulama Pratik Notunun 
%40'ı 

Klinik sonu final/Klinik sonu 
bütünleme sınav notunun %60'ı 
  

 

5. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitimi 

• 5. Sınıf Restoratif Diş Tedavisi klinik eğitiminden başarılı olmak için Multidisipliner Klinik Eğitimine % 80 devam şartı aranmaktadır.  
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• Eğitim süresince tüm öğrencilerden belirtilen asgari sayıdaki dişin restoratif tedavisini tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler asgari iş 

sayısını tamamladıktan sonra da kendilerine atanan hastaların dental tedavilerini/muayenelerini tamamlamakla yükümlüdürler. 

• Klinik eğitim süresince klinik değerlendirme formları kullanılarak öğrenciler mesleki beceri basamaklarını uygularken gözlenecek ve tüm 

öğrencilere minimum 2 adet ‘random/rastgele’ standart klinik değerlendirme uygulanarak her bir değerlendirme için öğrenciler not alacaklardır. 

Klinik eğitim sırasında yapılan değerlendirmelerin ortalaması, öğrencinin "Uygulama/Pratik Notu" olarak belirlenecek ve OBYS sistemine 

girilecektir. 

• Klinik eğitim sonunda öğrencilere yüz yüze, yazılı klinik sonu sınavı da uygulanacak ve bu sınavdan alınan not, dersin final notu olarak OBYS 

sistemine girilecektir. Klinik sonu sınavına girebilmek için, ilgili eğitim-öğretim dönemi için belirtilen asgari iş sayısının tamamlanması ve 

Uygulama/Pratik notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Klinik sonu sınavından alınması gereken minimum başarı notu da 60 puan’dır. Klinik 

sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler klinik sonu final sınavına gireceklerdir. Klinik sonu final sınavından da 60 puanın altında not 

alan öğrenciler klinik sonu bütünleme sınavına girebileceklerdir. (Not: Öğrencinin klinik sonu sınav notu 60 puanın üzerindeyse OBYS sisteminde 

final sütununa not girişi yapılacak, klinik sonu sınav notu 60 puanın altında kalan öğrenciler için ise klinik sonu final sınavından alınan not OBYS 

sisteminde final sütununa girilecektir. Klinik sonu bütünleme sınavına giren tüm öğrencilerin notu OBYS sisteminde bütünleme sütununa 

girilecektir.) 

• Klinik eğitimi sonunda yapılacak değerlendirmede, klinik süresince istenen asgari iş sayısını tamamlayamayan ve/veya yıl içi uygulama/Pratik 

notu 60’ın altında olan öğrencilerin telafi eğimine katılıp katılamayacakları kurul tarafından değerlendirilecek olup, söz konusu öğrenciler ilgili 

dersin klinik sonu ve klinik sonu final sınavlarına alınmayacaktır.  

• 5. Restoratif Diş Tedavisi klinik eğitimi dersinin yıl sonu başarı notu; Uygulama/Pratik notu ve klinik sonu/klinik sonu final/klinik sonu 

bütünleme sınav notunun ilgili eğitim-öğretim yılı başında belirlenen oranlarda toplanması ile elde edilecektir. 

 

 



53 
 

SINIF DERS ADI MİNİMUM İŞ/ÖDEV/UYGULAMA 
ÇEŞİDİ VE SAYISI 

YIL İÇİ  PRATİK UYGULAMA 
NOTU 

YIL İÇİ NOTLARININ DERSİN 
BAŞARI NOTUNA KATKI 
ORANI  DAĞILIMI (%40) 

YIL SONU NOTLARININ 
DERSİN BAŞARI NOTUNA 

KATKI ORANLARI 

5.SINIF 
Restoratif Diş 

Tedavisi Klinik 
Eğitimi 

1 yüzlü restorasyon 1 puan, 2 yüzlü 
restorasyon 2 puan, 3 yüzlü restorasyon 3 
puan olarak hesaplanmak üzere toplamda 

en az 80 restorasyon ve 130 puan 

Yıl içi Uygulama Pratik Notu: 
(Klinik değerlendirme formlarının 

ortalaması) 

Yıl içi Uygulama Pratik Notunun 
%40'ı 

Klinik sonu final/Klinik sonu 
bütünleme sınav notunun 
%60'ı 

 
 
5. Sınıf Multidisipliner Klinik Eğitim 

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

• Güz ve bahar dönemi Multi Disipliner Klinik Eğitim dönemi bitiminde 4 Anabilim Dalı sorumlu öğretim üyesi/üyeleri ve 5. sınıf Multi Disipliner 

Klinik Eğitimi sorumlu öğretim üyesinden oluşan kurulda öğrencilerin gerçekleştirdikleri mesleki uygulamaların sayısı görüşülecektir. 

• İlgili eğitim-öğretim dönemi başlangıcında tüm klinik eğitim dersleri için, hem belirlenen asgari iş sayısını tamamlayan hem de Uygulama/Pratik 

notu en az 60 olan öğrenciler 4 Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen klinik eğitimi derslerinden (Protetik Diş Tredavisi, Restoratif Diş Tedavisi, 

Periodontoloji ve Endodonti) ve Multidisipliner Klinik Eğitimi dersinden başarılı sayılacaktır.  

• Multi Disipliner Klinik Eğitimi dersinin başarı notu, eğitim veren 4 anabilim dalına ait Uygulama/Pratik notlarının ortalaması alınarak 

hesaplanmakta ve öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından ilan edilmektedir.  

• Protetik Diş Tredavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Periodontoloji ve Endodonti klinik eğitimlerinde istenen asgari iş sayısını tamamlayamayan tüm 

öğrenciler "Telafi Eğimine" katılabilmeleri açısından kurul tarafından değerlendirileceklerdir.  

• Dört bölümün klinik eğitimlerinin yalnızca 1’inde belirlenen asgari iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler, Telafi eğitimine katılacak ve ilgili 

eğitimin klinik sonu ve klinik sonu final sınavlarına alınmayacaklardır. Bu tür bir durumda, öğrencinin Multi Disipliner Klinik başarı notu da ilan 

edilmeyecektir. Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler telafi 

eğitiminde başarısız oldukları kliniğe yönelik minimum eksik iş sayısı kadar iş yapmakla yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı tarafından 
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eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenecektir. Telafi eğitimi için belirlenen iş sayısını telafi eğitimi döneminde tamamlayan 

öğrenciler, ilgili klinik eğitiminin 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 asgari iş sayısını tamamlayamayan öğrenciler için, her klinik eğitimde eksik kalan iş sayısı göz 

önüne alınacak ve sorumlu öğretim üyelerinden oluşan kurulda görüşülecektir. Kurul, eksik iş sayısına ve klinik çalışma performansına göre, 

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

• Multi Disipliner Klinik Telafi eğitimi ilgili eğitim-öğretim dönemi için Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi 

eğitiminde öğrenci telafi eğitimine kaldığı bölümde minimum eksik iş sayısı kadar iş yapmakla yükümlü olup, gerekli iş sayısı Anabilim Dalı 

tarafından eksik iş sayısının iki katını aşmayacak şekilde belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır. Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki 

uygulamaları tamamlayan ve yıl içi Uygulama/Pratik notu en az 60 olan öğrenciler, klinik sonu bütünleme sınavına girmeye hak kazanacaktır. 

Telafi eğitiminde belirlenen sayıdaki mesleki uygulamaları tamamlayamayan ve/veya Uygulama/Pratik notu 60'ın altında kalan öğrenciler ise 

Multi Disipliner Klinik Eğitimi ile Protez, Restoratif Diş Tedavisi, Periodontoloji, Endodonti Klinik Eğitimi derslerinden bütünüyle başarısız 

sayılacaklardır. 
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