T.C.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Staj, Klinik Gözlem ve Klinik Öncesi Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 1 - IV. ve V. sınıf öğrencilerinin stajları, akademik takvimde belirtilen tarihte
başlayacak ve yılsonu bütünleme sınavları öncesine kadar devam edecektir. III. sınıf
öğrencilerinin klinik gözlem dersi, bahar dönemi boyunca tüm anabilim dallarını kapsayacak
şekilde yapılacaktır.
MADDE 2 - Eğitim-Öğretim Eş Güdüm Alt Kurulu, staj / klinik gözlem programlarını gösteren
bir eğitim planı hazırlayarak her eğitim-öğretim yılının baş ında Dekanlık Makamına sunar. Bu
plan, Fakülte Kurulu onayından sonra uygulamaya konularak Fakültemiz internet sitesinde
yayınlanır.
MADDE 3 – III. ve IV. sınıf öğrencileri 13:00 – 17:00 saatleri arasında, V. sınıf öğrencileri ise
08:00 – 12:00 saatleri arasında stajlarını / klinik gözlemlerini gruplar halinde ve eğitim-öğretim
yılı baş ında Fakülte Kurulunca ilan edilen staj programları doğrultusunda tamamlarlar (III. sınıf
klinik gözlem gruplarının programı ilgili dönemin baş ında ilan edilir). Öğrenciler staj/klinik
gözlemin belirlenen saatleri boyunca ilgili klinikte bulunmak zorundadırlar. Ancak klinik
sorumlusu öğretim üyesi, belirlenen çalış ma saatleri içerisinde ve 15 dakikayı aşmayacak
şekilde gün içerisinde bir kez öğrencilere izin verebilir.
MADDE 4 - Staj ve Klinik Gözlem zorunlu ders statüsünde olup, üçüncü, dördüncü ve beş inci
sınıflarda ilgili anabilim dalları tarafından yürütülen ders, klinik uygulamalar ve saha
çalış malarını içerir. Tüm öğrenciler staj süresi boyunca, sorumlu öğretim elemanlarının
denetim ve gözetiminde teorik ve/veya pratik eğitimlere ve hastaların muayene ve tedavisi gibi
uygulamalara katılırlar.
MADDE 5 - Hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın sekli, cinsi, niteliği ve sayısı,
eğitim - öğretim yılı başında ilgili anabilim dalı baş kanlığının önerisi ve Fakülte Kurul kararı
ile ders yılı baş ında ilan edilerek öğrencilere duyurulur. Stajyerler, staj süresi içerisinde
belirlenen bu klinik barajlarını tamamlamak zorundadırlar. Eğitim-öğretim yılı içerisinde baraj

1

puanları artırılamaz. Ancak ilgili Anabilim Dalı baş kanlığının gerekçeli önerisi ve Fakülte
Kurulu kararı ile en fazla %20 oranında baraj puanları yıl içerisinde düş ürülebilir.
MADDE 6 - Staj süresi içerisinde baraj puanlarını tamamlayamayan IV. ve V. sınıf öğrencileri
için bahar dönemi sonunda en az 3 (üç) hafta olmak üzere telafi süresi (boş staj) belirlenir.
Öğrenciler belirlenen bu sürelerde istedikleri klinikte çalış abilir ve baraj puanlarını
tamamlayabilirler.
MADDE 7 - III. sınıf öğrencilerinin aldıkları klinik gözlem dersi içerisinde baraj uygulaması
bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde; tek yüzlü
oklüzal dolgu, politür, geçici kron hazırlanması ve simantasyon, dental muayene ve ağız-içi
röntgen alma, tek köklü diş lere kanal tedavisi uygulamaları, basit diş çekimi, dikiş alınması,
hastadan ölçü alınarak model oluş turulması, hareketli ortodontik ve/veya protetik apareylerin
yapılması, flor ve fissür örtücü uygulamaları ve benzeri basit uygulamalar yapabilirler.
MADDE 8 - Staj / klinik gözlem / klinik öncesi uygulamaların en az % 80’ ine devam
zorunluluğu vardır. Bu ş artları yerine getiremeyen veya devamsızlık yapmayıp Fakülte
Kurulunca belirlenen barajlarını tamamlamayan öğrenciler dönem veya yılsonu sınavlarına
giremezler. Öğrencilerin raporlu olduğu günler, devam sürelerinin hesaplanmasında mazeret
olarak kabul edilemez. Staj / klinik gözlem / klinik öncesi uygulama dersinin devamını alıp da
baş arısız olan öğrencilerin dersi tekrar almaları durumunda yeniden devam ş artı aranır.
Öğrencilerin derse devam durumları sorumlu öğretim üyesi tarafından Eğitmen Programına ara
sınav veya final sınavı öncesinde girilir ve ilgili yoklamalar Dekanlık Makamına yazılı olarak
teslim edilir.
MADDE 9 - Staj barajlarını süresi içerisinde tamamlayan IV. ve V. sınıf öğrencileri stajın son
haftası içerisinde ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen tarihlerde staj sonu sınavına girerler.
MADDE 10 - Sağlık raporu gibi haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle %20’nin üzerinde
devamsızlık yapan ve Fakülte Kurulunca mazereti kabul edilen III. sınıf öğrencileri klinik
gözlem yapmadıkları süreyi, IV. ve V. sınıf öğrencileri ise baraj puanlarını bütünleme veya
tamamlama sınavları öncesine kadar ilgili anabilim dallarında tamamlamak kaydıyla ilgili
sınavlara girebilirler. IV. ve V. sınıf öğrencilerinin staja devamsızlık göstermeden staj süresi
içerisinde baraj puanlarını tamamlayamaması durumunda ise; bütünleme veya tamamlama
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sınavları öncesine kadar ilgili anabilim dalının belirlediği gün ve saatlerde ve/veya boş staj
süresince barajlarını tamamlayarak ilgili sınavlara girebilirler.
MADDE 11 - Staj/klinik gözlem sonu sınavları yılsonu sınavı niteliğindedir. Klinik öncesi
uygulama dersi hariç diğer uygulamalı derslerde ara sınav yapılma zorunluluğu yoktur. Eğer
ara sınav yapılmış sa, ham baş arı puanı; yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan
ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır.
MADDE 12 - Staj sonu sınavları, teorik (yazılı ve/veya sözlü) ve/veya pratik uygulama
ş eklinde yapılabilir. Teorik ve pratik sınavlar bir arada veya farklı zamanlarda yapıldığında her
bir sınavın ağırlığı % 50’dir. Eğitim-Öğretim Yılı başlangıcında klinik gözlem/ staj sınavı
ve/veya değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile tespit
edilerek Dekanlık Makamına bildirilir. Dekanlık Makamı tarafından eğitim-öğretim yılı
baş ında öğrencilere duyurularak ilan edilen bu sınav ve/veya değerlendirme yöntemi, ilgili
eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli bir gerekçe olmaksızın değiş tirilemez.
MADDE 13 - Klinik gözlem dersi baş arı notunun belirlenmesinde, öğrencinin ilgili anabilim
dalında edindiği klinik gözlemlerini ölçen teorik ve/veya pratik sınav yapma zorunluluğu
vardır. İlgili anabilim dalının bu dersten sorumlu öğretim üyesi/üyeleri, klinik gözlem süresinin
son haftası içerisinde bu dersin yılsonu sınavı niteliğindeki sınavını yaparlar.
MADDE 14 - Klinik öncesi uygulama derslerinde her dönem için en az 1 (bir) ara sınav yapma
zorunluluğu vardır. Bu dersin tüm sınavları (ara, yılsonu, bütünleme veya tamamlama)
uygulamalı (pratik) yapılır ve değerlendirilir. Bu dersin ilgili anabilim dalı ve Fakülte
Kurulunca önceden belirlenen barajları, ara sınava girebilmek için bir ön ş art değildir. Ancak
yılsonu veya bütünleme sınavları öncesine kadar tüm ödevlerini (barajlarını) tamamlamayan
öğrenciler bu sınavlara giremezler ve bu derse ait tamamlama sınav hakkından yararlanamazlar.
MADDE 15 - Sınav sonuçları, sayısal olarak (100 puan üzerinden) ve sınav tarihinden itibaren
en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavların
puanı (0) sıfırdır.
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MADDE 16 - Yurt içi ve/veya yurt dış ı lisans değiş im programlarında eğitim gören
öğrencilerin ders/staj baş arı ve intibak değerlendirmesi Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.
MADDE 17 - Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki genel görünüş ve giyimi ile ilgili
olarak yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Fakültemiz kliniklerinde gözlem
ve/veya staj yapan öğrencilerin önlük, baş örtüsü, etek/pantolon rengi Dekanın önerisi ve
Rektörün onayı ile belirlenir. Hasta hijyeni açısından baş örtüsünün önlük içerisinde toplanması
/ uzun saçların bağlanarak toplanması, erkek öğrencilerin düzgün saç-sakal traşı olması, kolye,
küpe, yüzük, bileklik, iğne gibi aksesuarların hasta tedavisi esnasında kullanılmaması
zorunludur.
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