
2019-2020 eğitim yılına mahsus Covid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen  

klinik uygulama eğitimi programı  

 

4. sınıf toplam 8 veya 16* gün (15 Haziran-17 Temmuz 2020) 

1-6. gün 13.30-15.30, 4. sınıf klinik uygulama eğitimi:  

1. Dersi veren öğretim üyesi ve/veya derse katılan öğrenciler klinik vaka sunumlarını farklı 

tip vaka tanısı, tedavi planlaması ve tedavi uygulaması olarak video ve/veya powerpoint 

sunumu şeklinde yapmalıdır. 

2. Karşılıklı soru ve cevap şeklinde vaka değerlendirmeleri yapılmalıdır. (Klinik uygulama 

eğitimi öğretim üyesi program ve takvimi her anabilim dalı başkanlığı tarafından 

yapılarak dekanlığa 22 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderilmelidir). 

7-8. gün 13.30-15.30: Final sınavına hazırlık dersi (öğrencilere soru ve cevap şeklinde olmalıdır 

ve yukarıda belirtilen takvime eklenmelidir). 

4. Sınıf Klinik Uygulama Eğitimi Dersleri Final Sınavları: 20-24 Temmuz 2020 tarihlerinde 

yapılacaktır. 

4. Sınıf Klinik Uygulama Eğitimi Dersleri Bütünleme Sınavları: 27-30 Temmuz 2020 

tarihlerinde yapılacaktır. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. sınıf toplam 8 gün veya 16* gün (15 Haziran-17 Temmuz 2020) 

1-6. gün 10.30-12.30, 5. sınıf klinik uygulama eğitimi: 

1. Dersi veren öğretim üyesi ve/veya derse katılan öğrenciler klinik vaka sunumlarını farklı 

tip vaka tanısı, tedavi planlaması ve tedavi uygulaması olarak video ve/veya powerpoint 

sunumu şeklinde yapmalıdır. 

2. Karşılıklı soru ve cevap şeklinde vaka değerlendirmeleri yapılmalıdır. (Klinik uygulama 

eğitimi öğretim üyesi program ve takvimi her anabilim dalı başkanlığı tarafından 

yapılarak dekanlığa 22 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderilmelidir). 

7. gün 10.30-12.30: Final sınavına hazırlık dersi (öğrencilere soru ve cevap şeklinde olmalıdır ve 

yukarıda belirtilen takvime eklenmelidir). 

8. gün 09.30-11.30 sözlü final sınavı: ‘’Teams’’ üzerinden anabilim dalı tüm öğretim üyelerinin 

katılımı ile sözlü sınav yapılacak, sınav başından sonuna kadar mutlaka kayıt altına alınacaktır. 

13.30-14.30 yazılı final sınavı: ‘’Uzem’’ üzerinden klasik veya test şeklinde yazılı sınav olarak 

yapılacaktır. 

5. Sınıf Klinik Uygulama Eğitimi Dersleri Bütünleme Sınavları: 20-24 Temmuz 2020 

tarihleri arasında final sınavları için belirtilen kurallar ile yapılacaktır. 

___________________________________________________________________________ 

 

* Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi (8 gün olarak yukarıda tanımlanan klinik 

uygulama eğitimi/sınav program ve takvimi 16 güne uyarlayarak düzenlenmelidir). 


