
 

 

           Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ başkanlığında saat 

13.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere üyelerle toplanmıştır. 

 

GÜNDEM MADDELERİ: 

G/1.  Ortodonti Anabilim Dalında yeterli öğretim bulunmaması, lisans ve uzmanlık düzeyindeki eğitim-

öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi 

açısından 1 (bir) öğretim üyesi kadrosunun istenmesi hususunun görüşülmesi, 

G/2. Endodonti Anabilim Dalında yeterli öğretim bulunmaması, lisans ve uzmanlık düzeyindeki eğitim-

öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi 

açısından 1 (bir) öğretim üyesi kadrosunun istenmesi hususunun görüşülmesi, 

G/3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında DHF521 kodlu Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

Klinik Eğitimi dersi final sınavına itiraz eden 140801050 numaralı öğrenci İkmat BAIRAMOV’un sınav 

evrakının yeniden değerlendirilip düzeltilmesine ilişkin sorumlu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nil 

TOMRUKÇU’nun 30.06.2020 tarih ve 983 sayılı yazısının görüşülmesi.  

 

ALINAN KARARLAR: 

K/1. Ortodonti Anabilim Dalında yeterli öğretim bulunmaması, lisans ve uzmanlık düzeyindeki eğitim-

öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi 

açısından 1 (bir) öğretim üyesi kadrosunun istenmesinin uygun olduğuna, 

K/2. Endodonti Anabilim Dalında yeterli öğretim bulunmaması, lisans ve uzmanlık düzeyindeki eğitim-

öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi 

açısından 1 (bir) öğretim üyesi kadrosunun istenmesinin uygun olduğuna, 

K/3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında DHF521 kodlu Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

Klinik Eğitimi dersi final sınavına itiraz eden 140801050 numaralı öğrenci İkmat BAİRAMOV’un sınav 

evrakının yeniden değerlendirilip düzeltilmesine ilişkin sorumlu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nil 

TOMRUKÇU’nun 30.06.2020 tarih ve 983 sayılı yazısı Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. Maddesinin 1. Fıkrasına istinaden kabul edilmesine ve ilgili öğrencinin final 

notunun 60 olarak öğrenci bilgi sistemine girilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesine, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Ek 1: Klinik Bilimler Bölümü Kurul Kararı 
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