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Ç.Ü. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

2019/2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

 

 

KLİNİK DERS İLKELERİ 

 

 

 

 4. ve 5. sınıf  klinik ders eğitimi birbirinden bağımsız sekiz (8) ayrı Anabilim Dalı 

tarafından verilir. 

 

4. ve 5. sınıflar için Restoratif Diş Tedavisi klinik dersi ve Endodonti klinik dersi 

üçer (3) haftalık rotasyon şeklinde uygulanır. 

 

4. ve 5. sınıflar için Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, 

Periodontoloji, Pedodonti ve Protetik Diş Tedavisi klinik dersleri altışar (6) hafta 

süreyle uygulanır. 

 

4.Sınıflar için Ortodonti klinik dersi 5 hafta ve Klinik Biyokimya dersi bir (1) 

hafta süreyle rotasyon şeklinde uygulanır. 

 

 5.Sınıflar için Ortodonti klinik dersi 2hafta, klinik entegre dersi  3 hafta ve 

Klinik Farmakoloji dersi bir (1) hafta süreyle rotasyon şeklinde uygulanır. 

 
 
          

1. TEORİK EĞİTİM: 

 

Teorik eğitim klinik ders süresinin %25ini oluşturur. Klinik eğitim-öğretim süresinin 

başlangıcında yapılan klinik ders başlama sınavı vize sınavı kabul edilir. Klinik ders geçme 

notuna Yüzde Yirmi (%20) etkisi vardır. Öğrencilerin klinik ders boyunca gerçekleştirmiş 

oldukları tedaviler ve bilgi düzeyleri göz önünde bulundurularak bir not verilir. Bu not "klinik 

ders pratik final" notudur. Öğrenci, klinik dersin son haftası içerisinde sözlü veya yazılı teorik 

sınava alınır. Bu sınavdan öğrencinin aldığı not "klinik ders teorik final notudur".  Klinik ders 

barajını tamamlayamayan öğrencinin klinik ders pratik final notu Sıfır (0) olarak verilir. 

Öğrencinin final notu klinik ders pratik ve teorik final notlarının aritmetik ortalaması alınarak 

elde edilir. Final notunun klinik ders geçme notuna Yüzde Seksen (%80) etkisi vardır. Klinik 

ders geçme notu Altmış (60) ve üzerinde olanlar klinik dersi başarı ile tamamlamış olurlar.  

 

Klinik dersi süresince yapılacak “Teorik Yoklamalar” öğretim elemanlarınca yapılır. 

 

Klinik dersi sonunda yapılacak “klinik dersi final sınavı” ilgili anabilim dalı öğretim 

üyelerinden oluşan jüri tarafından yapılır. Sınav sonucu sınava katılan tüm öğretim üyelerinin 

imzası ile en geç 1 hafta içinde öğrenci işlerine bildirilir.  
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2. PRATİK EĞİTİM:  

 

Pratik eğitim klinik ders süresinin %75ini oluşturur. Uygulama barajları eğitim 

öğretim yılı başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Öğrenci uygulama barajını başarılı bir 

şekilde tamamlamakla yükümlüdür. Öğrenci klinik dersi süresince tamamladığı her tedaviden 

bir not alır. Klinik ders sorumluları tarafından öğrenci değerlendirme otomasyonuna pratik 

notların girişleri yapılır. Çıktıları alınır ve ders sorumluları tarafından imzalanıp ilgili 

öğrencilere teslim edilir. 

 

Klinik Defteri: 

İlgili anabilim dalı tarafından her öğrenciden bir klinik defteri (dosyası) hazırlaması 

istenir. Öğrenci klinik sonunda klinik defterini (dosyasını) ilgili anabilim dalındaki sorumlu 

öğretim elemanına teslim etmekle yükümlüdür. 

 

 

Öğrencinin Yükümlü Olduğu Asgari Uygulama Sayısı, Başarılı Olması için Aranan 

Koşullar ve Ölçme Değerlendirme:  

Her eğitim-öğretim yılında Klinik Bilimler Bölüm Başkanı'nın koordinatörlüğünde 

anabilim dallarından gelen teklifle “klinik dersi asgari uygulama barajı" ve "klinik ders tekrarı 

için asgari uygulama barajı" belirlenir ve öğrencilere duyurulur.  

Öğrenci, klinik dersi asgari uygulama barajını klinik dersi süresinde bitirmekle 

yükümlüdür.  

Öğrencinin klinik dersinden başarılı sayılması için;  

1) asgari uygulama barajını %100 tamamlamış olması gereklidir,  

2) asgari uygulama barajını tamamlamış öğrenciler klinik ders sonunda pratik 

sınavın finaline girer, 

3) klinik dersi notu öğrencinin aldığı vize ve final notunun ortalaması ile elde 

edilir. Bu notun en az 60 (altmış) alması gerekmektedir.  

4) öğrencilerin klinik derslere %90 oranında devamları zorunludur.  

Öğrencinin tekrar hakkını kazanabilmesi için "klinik dersi asgari uygulama barajının" 

% 80 'ini tamamlamış olması zorunludur. Klinik dersi tekrarına hak kazanan öğrenci klinik 

dersi tekrarı için ayrıca belirlenen asgari uygulama barajının %100'ünü tamamlamalıdır. Sene 

içinde tamamlamış olduğu tedaviler klinik dersi tekrarı sırasında kabul edilmez. Klinik dersi 

tekrarında başarılı olan öğrenciler tüm diğer derslerden de başarılı olmuşlarsa bir sonraki 

eğitim öğretim yılında akademik takvime göre 5. sınıf eğitimine başlamaya hak kazanır.  

Eğitim öğretim yılı içinde 3 veya daha fazla klinik dersinden başarısız olan 4.ve 

5.Sınıf öğrencilerine klinik dersi tekrarı (telafi uygulaması) için hak tanınmaz ve öğrenci 

başarısız sayılır. Bu durumdaki 4.Sınıf öğrencileri bir sonraki eğitim-öğretim yılında tüm 

klinik derslerini ve eğer varsa başarısız oldukları diğer teorik derslerini tekrar ederler.  Bu 

durumdaki 5.Sınıf öğrencileri sadece başarısız oldukları klinik dersleri takip eden eğitim 

öğretim yılında tekrar ederler.  



 3 

4.ve 5.Sınıf Öğrencilerine eğitim öğretim yılı içerisinde başarısız oldukları en çok 2 

klinik ders için telafi uygulaması hakkı tanınır. Telafi uygulaması süresi tüm klinik dersler 

için 6 hafta boyunca yarım gündür. Telafi uygulaması sırasındaki iş barajı ilgili anabilim dalı 

tarafından belirlenir. Telafi uygulaması sonunda başarısız olan 4.sınıf öğrencileri bir sonraki 

eğitim-öğretim yılında tüm klinik derslerini ve eğer varsa başarısız oldukları diğer teorik 

derslerini tekrar ederler. Telafi uygulaması sonunda başarısız olan 5.sınıf öğrencileri sadece 

başarısız oldukları klinik dersleri takip eden eğitim öğretim yılında tekrar ederler.  

Klinik Ders Sorumlularının Görev Tanımı 

 Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi klinik derslerin 

yürütülmesinden sorumludur. 4. ve 5. Sınıfların her klinik ders grubu değişiminde klinik 

dersten sorumlu olan Öğretim üyesi/leri ve Araştırma Görevlisi/leri de değişmektedir. 

Öğretim Üyesinin Görev Tanımı 

 Klinik ders almakta olan öğrencilerin takibinden sorumludur. 

 Klinik dersin işleyişinden sorumludur. 

 Klinik ders ölçme değerlendirmesi yapar. 

 Klinik ders notlarını sisteme girer. 

 

Araştırma Görevlilerinin Görev Tanımı 

 Öğretim üyesine klinik işleyişinde yardımcı olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. ve 5.SINIF KLİNİK DERS GRUPLARININ (BLOK) DAĞILIM 
TARİHLERİ 

       

       
1.GRUP EĞİTİM ARALIĞI 

 
2.GRUP EĞİTİM ARALIĞI 

02 Eylül- 11 Ekim 2019 
 

14 Ekim-22 Kasım 2019 

    
3.GRUP EĞİTİM ARALIĞI 

 
4.GRUP EĞİTİM ARALIĞI 

25 Kasım 2019 - 03 Ocak 2020 
        ( 1 Ocak  Çarşamba ) 06  Ocak  2020 -28 Şubat 2020 

    
(27 Ocak - 07 Şubat  Sömestr) 

5.GRUP EĞİTİM ARALIĞI 
 

6.GRUP EĞİTİM ARALIĞI 

02 Mart- 10 Nisan 2020 
 

13 Nisan-22 Mayıs 2020 

                                                                                           
   

 25-26  
(RamazanBayram)   

  
7.GRUP EĞİTİM ARALIĞI 

 
8.GRUP EĞİTİM ARALIĞI 

25 Mayıs-03 Temmuz 2020 
 

Her grup eğitim aralığı 3'er  
30 Temmuz Arefe 31 Temmuz-03 Ağustos 
2020  Kurban bayramı 

 
hafta olmak üzere ikiye 

    
bölünerek rotasyon yapılacaktır 

NOT: 4. ve 5. Sınıfların Klinik Ders Final Sınavları, Grupların Teorik ve Uygulama derslerinin 
bitimini müteakip yapılacaktır. 

 

    


