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T.C. 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve 

mezuniyetlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

         

  Dayanak 

MADDE 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) Anabilim Dalı: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını, 

c) Danışman: Öğrencilere eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olmak üzere 

görevlendirilen öğretim elemanını,  

   ç) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını, 

d) Dekanlık : Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını, 

e) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını, 

f) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, 

g) Fakülte Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu, 

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi  Fakülte Yönetim Kurulunu, 

h) GANO: Genel akademik not ortalamasını, 

ı) İntibak işlemi: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir 

yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri 

yarıyıl/yılı belirleme işlemini, 

i) Klinik Uygulama: Zorunlu ders statüsünde olup bir veya birden fazla anabilim dalı 

tarafından yürütülen uygulamaları, 

j) Klinik Uygulama Karneleri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi’nin eğitim-öğretim hedeflerine uygun olarak, anabilim dallarının akademik 

kurullarının görüşleri doğrultusunda Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından hazırlanıp Fakülte 

Kurulu tarafından onaylanan, öğrencilerin kliniklerde uygulaması gereken tedavi sayıları ile 

bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını içeren formlar veya kitapçıkları, 

k) Muafiyet ve intibak komisyonu: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 

en az üç öğretim elemanından oluşan komisyonu, 

l)Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/ derslerin yerine, kredi, AKTS  ve 



10 Nisan 2020 Cuma  RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ                Sayı:143 

YÖNERGE 
 

 

 

içerik uyumuna göre eğitim-öğretim planında bulunan ders/ derslerin denkliğinin kabul 

edilmesi durumunu, 

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

n) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, 

o) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu, 

         ö) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

p) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını, 

r)Yarıyıl/yıl süresi: Bir yarıyıla/yıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden 

yarıyıl/yıl ders kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi 

 ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Eğitim Öğretim ile Ġlgili Esaslar 

 

Eğitim öğretim dönemleri ve akademik takvim 
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir 

yarıyıl en az on dört haftadır.  

(2)  Yarıyıl/yılsonunda uygulanan yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavları bu 

sürenin dışındadır. Klinik uygulama programları, akademik takvimin eğitim-öğretim ve 

sınavlarla ilgili süresini aşabilir. 

(3) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır. 

       (4) Eğitim - öğretim başlangıç ve bitiş, ara sınav/yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav 

tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ve benzeri konular akademik 

takvimde belirtilir. 

 

Öğrenci kabulü ve kaydı 

MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ve kayıtları Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine 

göre yapılır. 

  (2) Öğrenciye her türlü bildirim, Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı posta  

ve/veya e-posta adresine yapılır. Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin 

bildirilmesinden öğrenci sorumludur. 

(3) Öğrencilerin genelini ilgilendiren düzenlemeler, Üniversitenin/Fakültenin resmi 

internet sitesinde yayımlanır. Öğrenciler bu duyuruları takip etmekle yükümlüdürler. 

 

Yatay geçiĢler 
MADDE 7 (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yatay geçişler 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

         (2) Başvurular şahsen yapılmalıdır.  

         (3) Koşulları tutmayan ve eksik evrakla başvuranların başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz. 

         (4) Değerlendirme Puanı kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna Yerleştirme Puanının  

%70’i ve Başarı Notunun  %30’u toplanarak hesaplanır. 

        (5) Yurt içi üniversiteler arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda 

bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’nun 100 üzerinden en az 75 olması şarttır. 

     (6) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi muafiyet ve intibak komisyonu 

tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.  
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(7) Fakültede yıl esasına göre eğitim-öğretim yapıldığı için yatay geçiş başvuruları 

sadece eğitim-öğretim yılı başında kabul edilir. 

 

Ders muafiyeti ve intibak  

MADDE 8 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken ÖSYM 

ile yerleşip birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce izlemiş ve başarmış 

oldukları dersler/klinik uygulamalar için her eğitim-öğretim yılının ilk beş iş günü içerisinde 

Dekanlığa dilekçe ve ekinde ders içerikleri ile birlikte muafiyet başvurusunda bulunabilirler. 

(2) Ders/uygulama muafiyet başvuru hakkı bir kere olup  öğrencilerin muafiyet 

başvurusunda bulunduğu yıldan önceki yıllarda almaları gerekirken almadıkları veya başarısız 

oldukları dersler/uygulamalar için muafiyet işlemi yapılmaz.  

(3) Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenciler ilgili dönemin tüm 

derslerinden sorumludurlar.  

(4) Öğrencilerin ders/uygulama muafiyetleri, muafiyet başvurularının sona ermesini 

takiben beş iş günü içinde Fakülte İntibak Komisyonunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanarak,  ders muafiyetleri ve yıl intibakları yapılır. Alınan karar 

öğrenciye tebliğ edilir. 

(5) Bir dersin/uygulamanın muaf olarak sayılabilmesi için, muafiyet talebinde bulunulan 

derslerin/uygulamaların başarı notunun, bu yönergenin 27 inci maddesinde belirlenen harf 

notlarından en az  CC harf notu veya burada belirtilen bu harf notunun karşılığı olması 

gerekir.  

(6) Fakülteye kesin kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri 

yükseköğretim programlarından almış ve başarmış oldukları derslerin harf notları, karşılık 

sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar GANO’ya katılır. Ancak, öğretim 

programlarında harf notu verilmeksizin başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler için en az 

CC harf notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenci muaf sayılır ve bu dersler not döküm 

belgesinde M harf notu ile gösterilerek ortalamaya dahil edilmez. 

(7) Ders muafiyeti ile ilgili kararlara itirazlar, kararın bir nüshasının öğrenciye teslim 

tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yapılır. Yapılan itirazlar aynı 

usulle değerlendirilir. Öğrenci itiraz süresi içerisinde istediği derslerden feragat edebilir. 

(8) Ortak zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı,  her eğitim-öğretim yılı başında, 

akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 

yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı 

dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar bu yönergenin 27 inci maddesine göre harf 

notuna çevrilerek YANO ile GANO’ya katılır. 

 

Öğretim dili 

MADDE 9 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. 

 

Akademik danıĢmanlık 
MADDE 10 – (1) Kaydını yaptıran öğrenciler için, eğitim-öğretim konularında 

karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere Dekan tarafından öğretim 

elemanları arasından danışman görevlendirilir. 

 (2) Akademik danışmanlık hizmetiyle ilgili uygulamalar Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Danışmanlık Yönergesine göre yapılır. 

 (3) Dekanlık gerektiğinde öğretim elemanlarından danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili 

faaliyetler ve öğrencilerin başarı durumu hakkında rapor isteyebilir. 

Derse kayıt ve kayıt yenileme 

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirlenen süre 
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içinde bulundukları sınıf ve durumlara göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden alacakları dersleri 

seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar. 

(2) Derslere kayıt ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu 

işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.  

(3) Derse kayıt işlemlerinde öğrencinin;  

a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması, 

b) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırması,  

c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması, gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı 

tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez. 

(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin derslerin başlama tarihinden 

itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile Dekanlığa 

müracaat etmeleri gerekir. Mazeretlerin değerlendirilmesi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 

yapılır. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararları 

doğrultusunda ilgili yılın derslerinin başlangıç haftasını takip eden üçüncü hafta içerisinde 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

(5) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o döneme devam hakkını kaybeder ve 

izleyen akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen 

süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. 

 

Ders alma 

MADDE 12– (1) Fakültede her öğretim yılında uygulanan bütün zorunlu ve mesleki 

seçmeli derslerin teorik, uygulama ve klinik uygulamaları bir sonraki yılın ön koşuludur. 

Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Bulunduğu sınıfı geçemeyen öğrenciler bir üst sınıfa 

devam edemezler. 

(2) Zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin herhangi birinden başarısız olan öğrenciler bir 

üst sınıfa geçemezler ve kaldığı sınıfta başarısız oldukları dersi/dersleri veya klinik 

uygulama/uygulamaları tekrar ederler. 

 (3) Zorunlu ve mesleki seçmeli dersler hariç diğer seçmeli ve ortak zorunlu derslerden 

devam koşulunu yerine getirerek başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçerler ancak 

başarısız oldukları derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadırlar. 

 (4) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı 

yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları sınıftan devam ederler ve bu durumdaki 

öğrenciler bir üst sınıftan ders alamazlar. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dersler ve Uygulamalarla Ġlgili Esaslar 

 

Dersler ve kredileri 
MADDE 13 – (1) Fakültede dersler; zorunlu, mesleki seçmeli, ortak zorunlu ve seçmeli 

dersler, laboratuvar, klinik öncesi uygulamalar ile klinik uygulamalardan oluşur.  

(2) Dersler aşağıda açıklandığı şekilde yıllık veya dönemlik olarak düzenlenir: 

           a) Zorunlu ve Mesleki Seçmeli Dersler: Diş Hekimliği öğretiminde öğrencinin bir üst 

sınıfa geçebilmesi için başarılı olması gereken derslerdir. Bir dersteki başarı durumu; 

öğrencinin yarıyıl/yıl içindeki ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödevler, uygulamalar gibi 

çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl/yılsonu sınav başarısı birlikte değerlendirilerek 

belirlenir. Ders programında pratiği olan bir derste, uygulama teorik bölümden ayrı tutulamaz 

ve bir bütün olarak değerlendirilir. 
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 b) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı 

Dil Dersleridir. 

 c) Seçmeli Dersler: Öğretim planına bağlı seçmeli derslerdir ve Fakülte öğretim 

planlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından 

seçerek alıp başarılı olmaları gereken derslerdir. Başarısızlık ve devamsızlık durumunda 

öğrenci bu dersin/derslerin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir. 

  ç) Üniversite seçmeli dersleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine ve buna ilişkin senato tarafından 

belirlenen esaslara göre yürütülür.         

  d) Klinik Öncesi Uygulamalar: Mesleki klinik uygulamalar öncesinde öğrencinin el 

becerisini geliştirmek ve yetkinlik kazandırmak için yapılan çalışmalardır. 

           e) Klinik Uygulamalar: Öğrencinin eğitim-öğretim süresi boyunca edindiği bilgi ve 

becerilerin, klinik ortamında uygulanmasıdır.  

(3) Derslerin kredileri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre belirlenir. 

(4) Diş Hekimliği eğitimine ait uygulamalar, eğitim-öğretim yılı başında anabilim 

dallarının akademik kurulları tarafından hazırlanıp fakülte kurulunda onaylandıktan sonra ilan 

edilen ve öğrenci tarafından o eğitim-öğretim yarıyılı/ yılı içinde yapılması zorunlu olan klinik 

öncesi ve klinik uygulamalara ilişkin çalışmaları içerir. 

 

Derslere devam esasları 
MADDE 14 – (1) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğretim 

elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar.  

(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, klinik uygulama veya uygulamaların o 

yarıyıldaki/yıldaki toplam saati esas alınır.  

         (3) Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, o dersin 

yarıyıl/yılsonu/bütünleme veya uygulama/klinik uygulama sonu sınavına giremezler. Derslere 

devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından 

önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar öğrenci bilgi sistemine girilir. 

(4) Devam zorunluluğu teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise  %80’dir. 

Teorik ve uygulamalı kısımları olan derslerde; herhangi bir kısımdan devam koşulunu yerine 

getirmeyen öğrenci, o dersten devamsız sayılır.  

(5) Bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına girme şartı yerine getirildikten sonra o dersin 

tekrarlanması durumunda, sadece teorik derslerde devam şartı aranmaz. Ancak teorik ve 

uygulamalı kısımları olan dersler ile tamamen uygulamalı olan derslere devam etmek 

zorunludur. 

(6) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak 

üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve 

mazeret sınavı hakkı verilir. Ancak öğrenciler klinik uygulamalarda anabilim dalı tarafından 

belirlenen çalışmaları tamamlamak zorundadırlar.  

(7) Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Raporlu olunan toplam süre 

derslerin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların %20’sini aştığı takdirde 

devamsızlıktan kalınır. 

 

Klinik öncesi uygulamalar ve telafisi 
MADDE 15– (1) Klinik öncesi uygulamalar: Hasta tedavisine ve el becerisini 

geliştirmeye yönelik alt yapıyı oluşturmak amacıyla öğrencilere teorik ve laboratuvar 

ortamında verilmesi gereken eğitim-öğretim programını kapsar.  
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(2) Klinik öncesi uygulamalar; birinci ve ikinci sınıflar ile üçüncü sınıfın güz yarıyılında 

mesleki dersler ve temel tıp bilimleri kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin 

kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem yeteneklerinin geliştirildiği, 

gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların 

anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik klinik öncesi simülasyon sistemi 

ve benzeri mesleki uygulamalı eğitimleri içermektedir. Klinik öncesi uygulamaların içeriği ve 

tamamlanması gereken asgari uygulama sayıları, ilgili anabilim dalı akademik kurulları 

tarafından belirlenir ve Fakülte kurulunda onaylandıktan sonra eğitim-öğretim yılı başında 

öğrencilere duyurulur. Klinik öncesi uygulamalarda, öğrenciler eğitim-öğretim yılı içerisinde 

belirli sayıda çalışmayı verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadırlar. Belirlenen 

uygulamaları tamamlayamayan öğrencilere anabilim dalı akademik kurullarınca eksik kalan 

uygulamalarını tamamlamaları için eğitim-öğretim yılı sonunda ya da bütünleme sınavından 

önce telafi süresi verilir. Telafi süresinin hangi kriterleri sağladıktan sonra ve ne şekilde 

verileceği, ilgili anabilim dalı akademik kurulları tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı 

başında öğrencilere duyurulur. Uygulamaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan 

öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve başarısız oldukları dersi tekrar ederler. 

(3) Yıl içindeki klinik öncesi uygulamaların değerlendirilmesinde başarılı olabilmek için 

100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. 

 

Klinik uygulamalar ve telafisi 
MADDE 16– (1) Klinik uygulamalar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde 

gerçekleştirilir.  

(2) Üçüncü sınıf gözlemci öğrenciler bahar yarıyılından itibaren anabilim dallarının 

belirleyeceği klinik, derslik, laboratuvar gibi yerlerde, belirlenen gruplar halinde rotasyon 

yaparlar. Öğrencilere, anabilim dallarının akademik kurulları tarafından uygun görüldüğü 

takdirde öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde tedaviler yaptırılabilir.  

(3) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve 

dönüşümlü olarak klinik uygulama yaparlar. 

(4) Beşinci sınıf öğrencileri her bir klinik uygulama için bir seminer hazırlarlar. 

 (5) Klinik Uygulama Gruplarının Oluşturulması ve Sürdürülmesi: Öğrenciler, gruplara 

bölünerek klinik uygulama yaparlar. Grupların listeleri klinik uygulamalar başlamadan önce 

dekanlık tarafından hazırlanarak ilgili anabilim dallarına gönderilir. Klinik uygulama 

takvimi, önceden öğrencilere duyurulmak koşulu ile dekanlık tarafından değiştirilebilir. 

(6) Klinik Uygulamalarının Kapsamının Belirlenmesi: Diş Hekimliği meslek eğitimi 

klinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o 

dersin anabilim dalı akademik kurulları tarafından belirlenir ve fakülte kurulunda 

onaylandıktan sonra akademik yılın başında ilan edilir. Klinik uygulamalarda o akademik yıl 

içerisinde başarılı olan öğrenciler klinik uygulama dersi sınavına tabi tutulurlar.  

(7) Eğitim-Çalışma Süreleri: Klinik uygulamalar mesai saatleri içerisinde yapılır. Ancak 

öğrenciler, sorumlu oldukları hastaların ertelenmesi mümkün olmayan işlemleri varsa 

anabilim dallarının uygun bulması halinde öğretim elemanının gözetiminde kliniklerde 

kalabilirler. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yarıyılında aynı anda birden fazla klinik uygulama 

yapamazlar. 

(8) Klinik uygulaması olan derslerde öğrenciler, bir sonraki yılın dördüncü ve beşinci 

sınıftaki klinik uygulamalarının en fazla %50’sini, takip eden yaz tatilinde ilgili kliniklerde 

yaparlar. Bu programa katılmak isteyen öğrencilerin, ilgili anabilim dalı başkanlıklarına 

program başlamadan önce başvurmaları gerekir. Bu uygulamaya katılan öğrenciler iki 

haftadan az çalışamazlar. İki haftadan az çalıştıkları takdirde yaptıkları klinik çalışmalar 

dikkate alınmaz. 
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(9) Klinik Uygulamalarda Yeterlilik: Klinik uygulama süreci her anabilim dalı için 

yeterlilik üzerinden değerlendirilir. İlgili anabilim dallarının akademik kurulları tarafından 

hazırlanan ve Fakülte kurulu tarafından onaylanan klinik uygulama karneleri doğrultusunda 

yeterlilik ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri belirlenir. Eğitimle bağdaşmayan, iş yükünü 

azaltmaya yönelik olarak belirlenen hiçbir ölçüt, yöntem kabul edilemez ve uygulanamaz. 

Bu konuda anabilim dalları dekanlığa karşı sorumludurlar.  

a) Klinik uygulama yapan öğrenciler her yıl anabilim dalı akademik kurulları tarafından 

belirlenen ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanan pratik çalışmayı, verilen sürede yapmak 

ve teslim etmek zorundadırlar. Normal uygulama süresi içinde yapmak zorunda oldukları 

pratik uygulamaların %70’ini tamamlayamayan öğrenciler başarısız sayılırlar ve o 

dersi/dersleri/klinik uygulamaları bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar ederler.  

b) Klinik uygulama karneleri ve klinik uygulamalar sonrasında yapılan sınav sonucunda 

öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

c) Öğrenciler ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen klinik uygulama eğitiminin 

sonunda, uygulamaların %100’ünü tamamladıkları ve yapıldıysa pratik sınavdan başarılı 

oldukları takdirde ilgili dersin klinik uygulama sonu ve yılsonu/bütünleme sınavına girme 

hakkı kazanırlar. 

(10) Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin devam ve klinik uygulama çalışmalarına 

ait durumları ile final sınavı hakkı elde edip edemedikleri, ilgili anabilim dalı başkanlığı 

tarafından dersin final sınav tarihinden bir gün öncesine kadar dekanlığa bildirilir ve ilan 

edilir. 

(11) Beşinci sınıf öğrencileri, klinik uygulamada yapacak oldukları barajları klinik 

uygulama sonu sınavından bir gün öncesine kadar tamamlamak zorundadırlar. 

(12) Beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir, ancak anabilim 

dallarının akademik kurulları tarafından uygun görüldüğü ve Fakülte Kurulu tarafından 

onaylandığı takdirde beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav yapılabilir. 

(13) Klinik Uygulamalarda Yetersizlik: Çalışmaları yeterli bulunmayan öğrenciler 

klinik uygulama tekrarı yaparlar. Yetersizlik, klinik uygulama karneleri, önceden belirlenen 

yeterlilik ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri doğrultusunda olmalıdır. Tekrar süreci tüm 

klinik uygulamaların bitmesini izleyen dönemde uygulanır. Uygulamaların %70’ini 

tamamlayan ancak tamamını bitiremeyen öğrenciler yılsonu sınavına giremezler. Mezuniyet 

durumundaki öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulamaları aynı eğitim-öğretim 

döneminde en fazla iki defa yapabilirler. İki defa başarısız olunduğu takdirde bir sonraki 

eğitim-öğretim yılında başarısız olunan klinik uygulamaları tekrar ederler.  

(14) Klinik Uygulamalarda Telafi: Uygulamaların %70’ini tamamlayan ancak 

tamamını bitiremeyen öğrencilere telafi hakkı verilir. Eksik kalan pratik uygulamaları 

bütünleme sınavından önce anabilim dalı akademik kurullarının önerileri alınarak dekanlık 

tarafından belirlenen telafi tarihlerinde tamamlarlar. Öğrenciler, tamamlayamadıkları klinik 

çalışmalarını %50 fazlasıyla yapmak zorundadırlar. Telafi döneminde de istenilen 

çalışmaları tamamlayamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılamaz ve ilgili dersten ve 

klinik uygulamadan tekrara kalırlar. Anabilim dalı akademik kurulları tarafından gerekli 

görüldüğü takdirde telafi dönemi sonunda pratik sınav yapılabilir. Öğrenciler başarılı 

oldukları takdirde bütünleme sınavına girme hakkı kazanırlar. 

a) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılı içerisinde en fazla beş klinik uygulamadan telafi 

yapabilirler. 

b) Öğrenciler beşten fazla klinik uygulamadan başarısız olursa, telafi hakkı olmaksızın 

başarısız oldukları tüm klinik uygulamaları bir sonraki eğitim-öğretim döneminde tekrar 

ederler. 

(15) Entegre Klinik: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Periodontoloji, Protetik 
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Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları’nın kliniklerinde yapılmakta olan 

uygulamaların beşinci sınıf öğrencileri tarafından multidisipliner tarzda gerçekleştirildiği 

kliniktir.  

a) Entegre kliniğinde görev yapmak üzere ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından en 

az birer öğretim üyesi/görevlisi ve birer öğretim elemanı görevlendirilir. 

b) Entegre kliniği sorumlusu öğretim üyesi/görevlisinin tespiti Dekanlık tarafından 

yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlar, Sınav Uygulama, Değerlendirme Esasları ve Diplomalar 

 

 

Sınavlar ve sınav uygulama esasları 

MADDE 17 – (1) Sınavlarla öğrencilerin bilgi ve becerileri ölçülür. Bu sınavlar; ara 

sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, klinik uygulama öncesi, klinik 

uygulama sonu sınavı ve tek ders sınavlarıdır. 

 (2) Sınavlarda farklı soru tipleri uygulanabilir.  

(3) Sınavlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

(4) Herhangi bir sınava mazeretsiz girmeyen öğrenciler, o sınav hakkını kullanmış ve 

sıfır puan almış kabul edilirler. 

  (5) Yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yılsonu sınavı 

puanları 100 puan üzerinden verilir. Kesirli puanlarda; virgülden sonraki hane, beşten küçükse 

tam puan olduğu gibi bırakılır, beş veya beşten büyükse, bir üst tam puana tamamlanır. 

(6) Sınavlarda çeşitli nedenlerle soru iptal edildiği zaman, iptal edilen sorunun puanı 

diğer sorulara dağıtılır. 

         (7) Öğrencilerin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan 

edilmiş olsa dahi iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır. Sınavlarda hile yapan, 

kopya çeken, böyle bir girişimde bulunan ve yardım eden öğrenciler tutanakla tespit 

edildikleri takdirde o sınavdan sıfır not almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.  

           (8) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, 

kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları ile sınava girmek kesinlikle 

yasaktır. 

          (9) Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini 

yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Dini ve milli bayramlar gibi resmi tatil günleri dışında 

gerekli görülen hallerde cumartesi, pazar günleri veya hafta içi öğle aralarında sınav 

yapılabilir. 

(10) Öğretim elemanı, sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçme 

sonuçlarını akademik takvimde belirtilen tarihe kadar öğrenci bilgi sistemine girer.  

(11) Sınavların uygulanması ile ilgili diğer durumlarda Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Sınav Uygulama Esasları hükümleri uygulanır. 

 



10 Nisan 2020 Cuma  RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ                Sayı:143 

YÖNERGE 
 

 

 

Ara sınav ve yarıyıl içi çalıĢmaları  

MADDE 18– (1) İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl 

içinde yapılan sınavlardır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınav yapılır. 

Ara sınav dışında, başarı notunu belirlemede esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin 

becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar 

yapılabilir. Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar ve 

benzeri çalışmaların hepsi yarıyıl içi çalışması olarak değerlendirilir.  

(2) Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır.  

 (3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf 

notuna katkısının oranı dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyılın/yılın ilk 

haftası içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir.  

(4) Beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir. Ancak anabilim 

dallarının akademik kurullarının ve Fakülte Kurulunun uygun bulması halinde beşinci sınıf 

klinik uygulamalarda uygulama süresi içerisinde ara sınav yapılabilir. 

 

Yarıyıl/yılsonu sınavı  

MADDE 19– (1) Yarıyıl/yılsonu sınavları akademik takvimde belirlenen tarihler 

arasında yapılır.  

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı 

derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bu şartları yerine getiremeyen 

öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz. Uygulamalarını tamamlayıp devam şartını yerine 

getirmeyen öğrencilere D harf notu verilir.  

(3) Yarıyıl/yılsonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 

üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen veya bu 

sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencilere FF harf notu verilir. 

(4) Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programındaki klinik 

öncesi uygulama veya klinik uygulama ve teorik kısmından sorumludurlar. Ancak, beşinci 

sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle 

dersin tüm öğrenim süresince verilmiş olan müfredatından sorumludurlar. 

 

Bütünleme sınavı  

MADDE 20– (1) Derse devam ve uygulama şartlarını yerine getiren ancak 

yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Bu sınava, 

yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını elde edip sınava girmeyen, yarıyıl/yılsonu sınavından 

başarısız olan ve telafi dönemi sonunda başarılı olan öğrenciler girebilir.  

(2) Sınavın uygulanmasında ve başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yılsonu 

sınavlarındaki esaslar uygulanır.  

(3) Bütünleme sınavında başarısız olan mezuniyet durumundaki beşinci sınıf 

öğrencilerine bütünleme sınav hakkı; öğrencinin başvurusu üzerine, anabilim dalı akademik 

kurulu ve Fakülte Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde takip eden klinik uygulama 

sonu sınav döneminde kullandırılabilir. 

 

Mazeret sınavı  

         MADDE 21- (1) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve 

mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı 

verilir. Sadece ara sınav için geçerli olan mazeret sınavı yarıyılın/yılın son haftasında yapılır.  

(2) Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir 

belge ile Dekanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu sürenin dışında yapılan 

başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret 
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sınavı yapılmaz. 

(3) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, raporlu 

bulundukları süre içinde derslere/klinik uygulamalara katılsa dahi devamsız kabul edilirler, 

klinik uygulamalarda yaptığı çalışmalar geçersiz sayılır ve herhangi bir dersin sınavına 

giremezler. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. 

 

Klinik uygulama öncesi sınav 

MADDE 22- (1) Klinik uygulamalara başlatılmadan önce klinik uygulama öncesi sınav 

yapılır. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler klinik uygulamaya başlatılmaz. 

(2) Öğrenciler bu sınava bir hafta içerisinde en fazla üç defa girme hakkına sahiptirler. 

Başarısız olan öğrencilere 1 hafta sonra bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarısız 

olan öğrenciler o yıl için o klinik uygulamayı yapma hakkı elde edemezler ve bir sonraki yıl 

tekrar ederler. Yapılan sınav ile ilgili sınav kağıdı, tutanak ve benzeri dokümanlar  Dekanlığa 

gönderilir. 

 

Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için klinik uygulama sonu sınavı 

MADDE 23– (1) Uygulamalı zorunlu derslerin klinik uygulamalarını tamamlayan 

öğrenciler için anabilim dalı tarafından ders yılı başında duyurulması şartıyla klinik uygulama 

süresi içerisinde pratik/teorik olarak sınav yapılabilir.  

(2) Klinik uygulama sonu sınavının yapılması durumunda, bu sınav baraj niteliği taşır ve 

başarısız olan öğrenciler o dersin yılsonu sınavına giremezler. Bu öğrenciler bütünleme 

sınavından önce tekrar sınava girmek zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler o 

dersin bütünleme sınavına giremezler ve sonraki eğitim öğretim yılında bu dersi tekrar 

ederler. 

 

BeĢinci sınıf öğrencileri için yapılacak klinik uygulama sonu sınavı  
MADDE 24– (1) Klinik uygulama süresince yapmaları gereken uygulamaları 

tamamlayan öğrenciler sınava girmeye hak kazanırlar, sınav klinik uygulama süresi içerisinde 

yapılır. Anabilim dalları tarafından ders yılı başında duyurulması şartıyla, öğrenciler klinik 

uygulama sonu sınavından önce pratik sınava tabi tutulabilirler.  

(2) Klinik uygulama sonu pratik sınavı; yalnızca hasta başı sözlü sınav, pratik ya da 

bunların her ikisinin birlikte yapılması şeklinde olabilir. Klinik uygulama sonu pratik 

sınavında değerlendirme başarılı/başarısız olarak yapılır.  

(3) Klinik uygulama sonu pratik sınavının yapılması durumunda, klinik uygulama 

sınavından başarılı olan öğrenciler klinik uygulama sonu sınavına girmeye hak kazanırlar.  

(4) Klinik uygulama sonu sınavının sözlü olarak yapılması durumunda ilgili anabilim 

dalı öğretim üyelerinden en az iki kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim dalında 

yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav 

komisyonuna alınır.  

(5) Klinik uygulama sonu sınavından başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına 

girerler. Bütünleme sınavı yine ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen sınav aşamalarını 

içerir ve öğrenciler tüm aşamaları başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Klinik uygulama sonu 

pratik sınavında başarılı olan öğrenciler, teorik sınavına girme hakkı kazanırlar.  

(6) Öğrencilerin klinik uygulama sonu sınavından doğrudan geçebilmeleri için klinik 

uygulama sonu teorik sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekir.  

(7) Klinik uygulama sonu pratik sınavında başarılı olmayan öğrenciler teorik sınava 

giremezler ve bütünlemeye kalırlar. Bütünleme sınavından önce pratik sınava girerek başarılı 

olmaları gerekir. Klinik uygulama sonu teorik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin pratik 

sınavdaki başarısı saklı kalır ve bütünlemede sadece teorik sınava girerler. Bütünlemede teorik 
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sınavdan başarısız olan öğrenciler klinik uygulama sonu sınavlarında en fazla iki defa teorik 

sınava alınır.  

 

Tek ders sınavı  
MADDE 25- (1) Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını okuyan 

ve en çok bir dersten başarısız olarak sınıfta kalan öğrenciye bir sınav hakkı verilir. 

Yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilere tek ders sınav 

hakkı tanınmaz.  

 (2) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak 

zorunludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları 

değerlendirmeye katılmaz ve harfli not sistemine dönüşümü bu yönergenin 27 inci  

maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki 

başarı notu yerine geçer.  

 

Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 26 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları duyurulduktan sonra beş iş günü içinde 

Dekanlığa bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıtlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler. 

Dekanlık, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenebilmesi için sınav kâğıdını ilgili 

anabilim dalı başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu 

öğrencilere tebliğ eder. Öğrencilerin itirazının devam etmesi durumunda cevap kâğıtları, 

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanlarının dâhil olmadığı, en az üç 

kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile 

karşılaştırmalı olarak yeniden esastan incelenir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu 

kararı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 

(2) İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en fazla on iş 

günü içinde sonuçlandırılır. 

(3) Öğrencilerin bilgi sisteminde açıklanan notlar ile ilgili herhangi bir maddi hatanın 

yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

 

Notlar 
MADDE 27 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavına giren öğrencilere, ara 

sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav notunun % 60’ının 

toplamı dikkate alınarak harf notu verilir. 

(2) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, harfli başarı notunun ise en az 

CC olması gerekir. 

(3) Harfle ilan edilen başarı notları ile ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

100’lük 

BaĢarı Notu 
Harf Notu Katsayı 

BaĢarı 

Durumu 

Not 

Ortalamasına 
Anlamı 

90-100 AA 4.0 Başarılı Katılır Mükemmel 

85-89 BA 3.5 Başarılı Katılır Çok İyi 

75-84 BB 3.0 Başarılı Katılır İyi 

70-74 CB 2.5 Başarılı Katılır Orta 

60-69 CC 2.0 Başarılı Katılır Yeterli  

55-59 DC 1.5 Başarısız Katılır Başarısız 

50-54 DD 1.0 Başarısız Katılır Başarısız 

40-49 FD 0.5 Başarısız Katılır Başarısız 
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(4) Öğrencilerin başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarıyla ilgili 

esaslar aşağıda gösterilmiştir. 

a) AA, BA, BB, CB ve CC başarılı harf notlarıdır. 

b) DC, DD, FD ve FF başarısız harf notlarıdır. 

c) D harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, 

devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin 

ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. 

ç) G harf notu, kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalama 

hesaplarına katılmaz. 

d) K harf notu, kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama 

hesaplarına katılmaz. 

e) S harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme 

çalışması ve proje dersi için verilir. 

f) M  harf notu, Üniversite dışından yatay geçiş yapan öğrenciler ile Üniversiteye yeni 

kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi bir not kaydı 

olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul 

edilen dersler için verilir. M harf notu ortalama hesaplarına katılmaz. 

 

Not ortalaması  

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl/yılsonunda yarıyıl sonu ve 

genel akademik not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.  

(2) Öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin hesaplamalar aşağıda belirtildiği şekilde 

yapılır: 

a) Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten bu 

Yönergenin 27 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre alınan harfli notun katsayısı çarpılarak 

bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu 

işlem, bir yarıyılda harf notu oluşan dersler için yapılırsa YANO; öğrencinin bulunduğu 

yarıyıla kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GANO elde edilir. 

b) Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. 

Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi 

bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır. 

c) Kayıtlı bulunulan yıl/yarıyıl sonu itibarıyle YANO ve GANO belirlenirken; öğretim 

programında belirtilen fakat ders kaydı yapılmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz. 

ç) YANO ve GANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı 

yılın sonundaki yarıyıla katılır. 

(3) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, AA dan 

FF ye kadar verilen notlar esas alınır.  D harf notu da FF notu işlemi görür.  

(4) Öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün notlar not durum belgesinde 

gösterilir. 

 (5) Öğrencilerin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla GANO’su, mezuniyet 

notudur. 

0-39 FF 0.0 Başarısız Katılır Başarısız 

0 D 0.0 Başarısız Katılır Devamsız 

 G  Başarılı  Katılmaz Geçer 

 K  Başarısız Katılmaz Kalır 

 S  Süren Çalışma Katılmaz  

 M  Başarılı Katılmaz Muaf 
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 (6) Öğrenimini disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan ve genel akademik 

not ortalaması 3,00 – 3,49 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ve üstü olan öğrenciler ise 

yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Onur veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun 

olan öğrencinin mezuniyet transkriptinde bu bilgi belirtilir. 

 

Diplomalar 
MADDE 29–  Fakültenin eğitim-öğretim programındaki ders ve çalışmaların tümünden 

başarılı olan öğrencilerin mezuniyeti, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

(2) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:  

a) İlk iki yıllık eğitim dönemini başarılı olarak tamamlayan öğrencilere eğitim-öğretimin 

sonraki kademelerinin bütününü tamamlayamaz durumda kalmaları halinde, istediği takdirde 

ön lisans diploması verilir. Bu kişilerin fakülte ile ilişikleri kesilir.  

b) Öğretim programındaki bütün derslerini başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimi 

Diploması verilir.  

(3) Mezuniyeti onaylanan öğrencilere, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diploma, 

Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin 

Yönergesi hükümlerine geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki düzenlenir. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

Kayıt dondurma, izin, kayıt sildirme ve iliĢik kesme 
MADDE 30 ‒ Kayıt dondurma, izin, kayıt sildirme ve ilişik kesme işlemleri 

yürürlükteki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır. 

 

Disiplin 
MADDE 31 – Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

hükümlerine göre yürütülür.  

 

Alet ve malzemelerin korunması 
MADDE 32 – Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü 

laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. 

Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da 

öğrencilerden tazmin edilir. 

 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 33 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan haller için, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

 

GeçiĢ hükümleri  

GEÇĠCĠ MADDE 1 – Bu yönergenin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan 

değişiklikler 2020-2021 akademik yılında yürürlüğe girer. 

 

Yetki  

MADDE 34– Bu Yönergede yer almayan Eğitim-Öğretim ve Sınavlara ilişkin diğer 

konular Fakülte Kurulu ve Senato onayı ile düzenlenebilir.  
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Yürürlük  
MADDE 35– Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

 MADDE 36 – Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 


