
 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  

KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ 

  

    

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

  

Amaç   

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

öğrencilerinin gerçekleştirilmesi gereken klinik uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

 

Kapsam   

Madde 2- (1) Bu yönerge, öğrencilerin öğrenim süresince almakla yükümlü klinik uygulama çalışmalarının temel 

ilkeleri ile planlama, uygulama ve değerlendirme usul ve esaslarını kapsar.  

 

Dayanak  

Madde 3- (1) Bu yönerge, “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönergesi” ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

Madde 4- Bu yönergede geçen;   

a-Üniversite: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ni   

b-Fakülte: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni,   

c-Fakülte kurulu: Fakültelerin Fakülte Kurullarını, 

d-Öğrenci: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisini ifade eder.  

e-Klinik uygulama: Öğrencinin eğitim-öğretim süresince edindiği bilgi ve becerilerini, klinik ortamda 

uygulamasıdır. Mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden 

fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamaları ifade eder. 

f-Klinik uygulama notu: Yürütülen klinik uygulama eğitimi sonucu yapılan uygulamalara yönelik 

değerlendirmelerden alınan nottur.   

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Genel Esaslar  

  

Klinik uygulama şekli  
Madde 5- (1) Klinik uygulamada öğrenciler anabilim dalları tarafından belirlenen sayıdaki pratik çalışmaları, 

verilen sürede tamamlamakla yükümlüdür. 

(2) Pratik çalışmaların hangi sayıda ve ne şekilde yapılacağı, başarı durumunun nasıl değerlendirileceği ilgili 

anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. 

(3) Öğrenciler, gruplar halinde ve dönüşümlü olarak fakülte kurulunun belirleyeceği esaslara göre klinik uygulama 

yaparlar.  

 

Klinik uygulama dönemleri ve süresi 

Madde 6- (1) Klinik uygulamalar diş hekimliği eğitim-öğretim süresinin 7. yarıyılından 10. yarıyılına kadar 

akademik takvimde eğitim-öğretim yılının başlangıcından en az bir hafta önce ilan edilerek belirtilen süreler 

içerisinde yapılır. 

(2) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yarıyılında aynı anda birden fazla klinik uygulama dersi yapamaz. 

 



Devam zorunluluğu 

Madde 7- (1) Öğrencilerin; klinik uygulamaların en az %80’ine devamı zorunludur.  

(2) Devam durumu, öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir.  

(3) Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir.  

(4) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, ancak raporlu olan süre azami eğitim-öğretim süresi 

dışında tutulur. 

 

Sınavlar, Değerlendirme ve Telafi 

Madde 8- (1) Klinik uygulama derslerinde ilgili anabilim dalı tarafından istenilen pratik çalışmalar, belirlenen 

süreler içerisinde tamamlanmak zorundadır. 

(2) Klinik uygulama pratik çalışmalarını belirlenen süre içinde bitiren öğrenciler klinik uygulama sonunda bitirme 

sınavına tabi tutulurlar.  

(3) Bitirme sınavı, klinik uygulama süresinin son haftası ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir.  

(4) Bitirme sınavı sadece pratik uygulama, sadece yazılı sınav, sadece sözlü sınav ya da bunların birkaçının birlikte 

yapılması şeklinde olabilir. Öğrencilerin bitirme sınavından en az 60 almaları gerekir.  

(5) Öğrenci, ilgili anabilim dalı tarafından belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde 

sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa 

da iptal edilir. 

(6) Klinik uygulama pratik çalışmaları ve bitirme sınavı değerlendirilir. Klinik uygulama notu; öğrencinin pratik 

uygulamalardan aldığı notun %60’ı ile staj sonu sınavından aldığı notun %40’ının toplanması ile belirlenir. Harf 

notuna çevrilerek klinik uygulama notu ilan edilir. 

 

Madde 9- (1) Klinik uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre 

içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen klinik 

uygulama telafisi kriterlerini tamamlamışsa eksik kalan veya başarısız olduğu pratik çalışmalarını akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında telafi eder.  

(2) Telafi döneminde de istenilen pratik çalışmaları tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, 

ilgili klinik uygulama dersinden başarısız sayılır, bir sonraki eğitim-öğretim döneminde öncelikle başarısız olduğu 

klinik uygulama dersini tekrar etmek zorundadır. 

(3) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılı içerisinde en fazla 4 klinik uygulama dersinden telafi yapabilirler.  

(4) Öğrenciler, 4’ten fazla klinik uygulama dersinden başarısız olursa, başarısız olduğu tüm klinik uygulamaları 

bir sonraki eğitim-öğretim döneminde öncellikle almak zorundadırlar. 

 

Ön Koşul Dersler  

Madde 10- (1) Klinik uygulama derslerinin alınabilmesi için ilgili anabilim dalının önceki eğitim-öğretim 

yıllarındaki klinik öncesi uygulama ve/veya klinik uygulama derslerinden başarılı olunması gerekir. 

(2) Öğrenciler, bir anabilim dalının klinik uygulama dersini alabilmek için ilgili anabilim dalının aynı eğitim-

öğretim yılındaki zorunlu teorik derslerine kayıt yaptırmak zorundadırlar. 

 

Kılık- Kıyafet   

Madde 11- (1) Üniversitenin kıyafetle ilgili yönetmeliğine uyulur. 

(2)  Öğrenciler lacivert alt ve v yaka beyaz üst olacak şekilde üniforma ve üniforma üzerine uzun kollu, kısa boy, 

hakim yaka, beyaz, çıtçıtlı önlük giymelidir. 

(3) Genel görünüm üniforma bütünlüğüne uygun şekilde olmalıdır (saçlar arkadan tam olarak toplanır, tırnaklar 

temiz-kısa ve ojesiz olmalıdır, takı takılmaz, makyaj hafif yapılabilir).  

(4) Önlükler temiz ve ütülü olmalıdır. 

(5) Öğrenci kimlik kartları görünür şekilde takılmalıdır. 

(6) Klinik için ayrı, temiz ayakkabı giyilmelidir. Terlik veya açık ayakkabı giyilmemelidir.  

(7) Yüz koruyucu maske, cerrahi bone ve ağız maskesi kullanılmalıdır.  

 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

  



Madde 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili 

akademik birim kurul kararları uygulanır.  

 

Yürürlük  

Madde 13- (1) Bu Yönerge 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Kocaeli Sağlık ve 

Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer 

 

Yürütme  

Madde 14- (1) Bu Yönerge Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  


