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YÖNETMELİK

N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes�nden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�nde

yürütülen eğ�t�m-öğret�m, kayıt, sınav ve mezun�yetlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k; N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�nde kayıtlı

öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�m, sınavlar, mezun�yet ve d�ploma �şlemler�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 44

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akadem�k danışman: Öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�m ve d�ğer sorunlarıyla �lg�lenmek �ç�n bölüm başkanının

öner�s� üzer�ne, Dekan tarafından görevlend�r�len öğret�m elemanını,
b) Anab�l�m dalı kurulu: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�n�n �lg�l� anab�l�m dalı

kurulunu,
c) Avrupa Kred� Transfer S�stem� (AKTS): B�r programda tüm dersler ve uygulamalar �ç�n ders kred�ler�,

teor�k ve uygulamalı ders saatler� ve öğrenc�ler �ç�n öngörülen d�ğer faal�yetler �ç�n gerekl� çalışma saatler� de d�kkate
alınarak �ş yüküne dayalı olarak bel�rlenen kred�y�,

ç) Dekan: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Dekanını,
d) Ders kred�s�: B�r kred�, b�r yarıyıl �ç�nde haftada b�r saat teor�k ders, �k� saat uygulama, laboratuvar, kl�n�k,

atölye ve benzer� çalışmaları �fade eden ölçü b�r�m�n�,
e) Fakülte: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�n�,
f) Meslek� zorunlu ders: Fakültede öğren�m gören bütün öğrenc�ler�n almak zorunda oldukları zorunlu dersler

ve seçmel� dersler dışında kalan teor�k ve uygulamalı dersler�n tamamını,
g) Ön şartlı dersler: D�ş hek�ml�ğ� öğret�m�nde her öğret�m yılında uygulanan b�r öncek� yılın tamamlayıcısı

olan aynı adlı kl�n�k uygulama ders�nden önce almak ve derse devam etmek şartıyla b�r üst sınıfa geç�leb�lecek
dersler� ve kl�n�k uygulamaları,

ğ) Rektör: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Rektörünü,
h) Seçmel� dersler: Fakülten�n ders planında yer alan, öğrenc�ler tarafından �lg� alanları d�kkate alınarak

seç�len dersler�,
ı) Senato: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Senatosunu,
�) Uygulamalı dersler: Laboratuvar uygulama, prekl�n�k (kl�n�k önces�) uygulama, kl�n�k gözlem, kl�n�k

uygulama dersler�n�,
j) Ün�vers�te: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes�n�,
k) Zorunlu dersler: Fakültede öğren�m gören bütün öğrenc�ler�n almak zorunda oldukları ön koşullu olmayan,

2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde bel�rlenen Atatürk İlkeler� ve İnkılap Tar�h�,
Türk D�l�, Yabancı D�l dersler� �le Temel B�lg�sayar Dersler�n�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenc� Kayıt-Kabul İşlemler� ve Öğrenc� Statüsüne İl�şk�n Esaslar
Öğrenc� kabul ve kayıt şartları
MADDE 5- (1) Fakültede öğrenc� olma hakkı kazanan aday, Yükseköğret�m Kurulunca bel�rlenen ve

Ün�vers�te tarafından �lan ed�len süre �ç�nde �stenen belgeler �le kes�n kaydını yaptırır. Süres� �ç�nde kes�n kaydını
yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(2) Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Askerl�k durumu ve
adl� s�c�l kaydına �l�şk�n olarak �se adayın beyanına dayanılarak �şlem yapılır.

(3) Kes�n kaydını yaptıran öğrenc�ler, akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �ç�nde yen� kaydolduğu b�r�m�n
eğ�t�m-öğret�m planındak� dersler� alarak �şlemler�n� tamamlamak zorundadırlar.

Öğrenc� statüsü
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MADDE 6- (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenc� kabul ed�l�r. Öğrenc�n�n öğrenc�l�k haklarından,
muaf�yetler�nden yararlanab�lmes� ve sınavlara g�reb�lmes� �ç�n her yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya
yen�letm�ş olması gerek�r.

Kayıt yen�leme
MADDE 7- (1) Öğrenc� her yıl/yarıyıl başında akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �ç�nde, katkı payını/öğren�m

ücret�n� ödeyerek kaydını yen�ler.
(2) Kayıt yen�leme �şlemler�n�n tümünden öğrenc� sorumludur.
(3) Sınıfta kalarak aynı sınıf �ç�n kayıt yen�leten öğrenc�, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul

ed�l�r ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. B�r üst sınıftan ders alamaz.
(4) Öğrenc�, süres� �ç�nde usulüne uygun olarak almadığı (kayıt yapmadığı) derslere devam edemez ve bu

dersler�n sınavına g�remez. Süres� �ç�nde kaydını yen�lemeyen öğrenc�, o yarıyıl/yılın dersler�ne devam hakkını
kaybeder ve �zleyen yarıyıl/yıl başında kaydını yen�ler. Bu şek�lde kaybed�len süre eğ�t�m-öğret�m süres�nden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�mle İlg�l� Esaslar

Eğ�t�m-öğret�m �le �lg�l� kurul ve kom�syonlar
MADDE 8- (1) Fakülte Kurulu onayı �le oluşturulan kurul/kom�syon ve koord�natörlükler; eğ�t�m-öğret�m

programının yapılandırılması, planlanması, yürütülmes� ve değerlend�r�lmes�nden sorumludur.
(2) Eğ�t�m–öğret�m �le �lg�l� kurullar ve kom�syonlar şunlardır:
a) Eğ�t�m-Öğret�m ve Müfredat Kom�syonu: D�ş hek�ml�ğ� eğ�t�m programını gel�şt�rme ve �y�leşt�rme

çalışmalarını gerçekleşt�rmek amacıyla oluşturulan çalışma kom�syonudur.
b) Sınıf koord�natörü ve yardımcısı: Her b�r sınıf �ç�n öğret�m üyeler� arasından Fakülte Kurulu tarafından b�r

sınıf koord�natörü ve b�r yardımcı 3 yıllığına görevlend�r�l�r. Görevlend�r�ld�kler� sınıfın ara sınav, genel sınav,
bütünleme, mazeret ve tek ders sınavlarının yürütülmes�nden sorumludurlar.

c) Yatay Geç�ş İnceleme ve İnt�bak Kom�syonu: Yatay geç�ş �ç�n başvuran öğrenc�ler�n durumlarının �lg�l�
mevzuata uygunluğunu, daha önce alınmış ve başarılmış ders/dersler�n/blok dersler�n yer�ne, kred� ve �çer�k uyumuna
göre müfredatta bulunan ders/dersler�n/blok dersler�n�n denkl�ğ�n�n kabul ed�lmes� durumunu değerlend�ren
kom�syondur.

ç) Erasmus, Farab�-Mevlana ve Bologna Koord�natörler�: Bologna sürec� ve öğrenc� değ�ş�mler� �le �lg�l� tüm
etk�nl�kler�n planlanması, yürütülmes� ve değerlend�r�lmes�nden sorumlu koord�natörlüklerd�r.

Eğ�t�m-öğret�m süres�
MADDE 9- (1) Fakülte eğ�t�m-öğret�m süres� her b�r� b�r akadem�k yılı kapsayan beş yıldan ve her yıl da güz

ve bahar olmak üzere �k� yarıyıldan oluşur. Programı başarı �le tamamlayanlara d�ş hek�ml�ğ� d�ploması ver�l�r.
Eğ�t�m-öğret�m yılı
MADDE 10- (1) Fakültede eğ�t�m-öğret�m, Fakülte Yönet�m Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun

onayladığı akadem�k takv�me göre yürütülür. Ancak kl�n�k uygulamalar gerekl� görüldüğü durumlarda daha önce
başlatılıp daha geç b�t�r�leb�l�r.

Eğ�t�m-öğret�m programları ve türler�
MADDE 11- (1) Dersler; teor�k, laboratuvar uygulama, prekl�n�k uygulama, kl�n�k gözlem, kl�n�k uygulama

şekl�nde ver�l�r. Kl�n�k uygulamalar, Fakülte bünyes�nde bulunan kl�n�klerde yapılır.
(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğ�t�m uygulanır ve sınıf geçme s�stem� �le eğ�t�m yapılır. Ancak

Ün�vers�ten�n bel�rleyeceğ� özel koşullarda ve derslerde uzaktan eğ�t�m yapılab�l�r. Tüm dersler �ç�n devam
zorunludur. Ancak yalnızca zorunlu dersler ve seçmel� derslerden başarısız olan öğrenc�ler eğer devam sebeb�yle
başarısızlık söz konusu değ�lse b�r üst sınıfa ve �lg�l� derslere kaydını yaptırır. Yıl �ç�nde alttan aldığı zorunlu dersler
ve seçmel� dersler�n sadece ara sınavları, genel sınavları ve bütünleme sınavlarına katılır.

Eğ�t�m-öğret�m dönemler�
MADDE 12- (1) Eğ�t�m-öğret�m dönemler�, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. B�r yarıyıl en az on dört hafta

olarak düzenlen�r. Genel sınavlar �le bütünleme sınavları bu süren�n dışındadır.
(2) D�ş hek�ml�ğ� programındak� toplam AKTS kred�s� 300’dür.
(3) Kl�n�k uygulama programları, akadem�k takv�m�n teor�k eğ�t�m ve sınavlarla �lg�l� süres�n� aşab�l�r. Senato

gerekl� gördüğü hallerde yarıyıl süreler�n� uzatab�l�r veya kısaltab�l�r. Öğret�m faal�yetler�n�n üç dönem� aşmamak
üzere yıl �ç�nde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceğ�, Yükseköğret�m Kurulunun bu konularda bel�rled�ğ� esaslara
uygun olarak Senato tarafından bel�rlen�r. Fakülte Yönet�m Kurulunun öner�s�, Senatonun onayı �le bel�rlenen
akadem�k takv�me uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, kl�n�k uygulama programı ve grupları akadem�k yıl
başlangıcında Dekanlık tarafından �lan ed�l�r. İlg�l� anab�l�m dalının tekl�f� üzer�ne genel sınavlardan sonra yaz kl�n�k
uygulama programları düzenleneb�l�r.

Eğ�t�m-öğret�m planları
MADDE 13- (1) Eğ�t�m-öğret�m planları, akadem�k takv�me uygun olarak hazırlanan, b�r akadem�k yıl

boyunca uygulanacak teor�k, laboratuvar, prekl�n�k uygulama dersler�, kl�n�k gözlem ve kl�n�k uygulamaları kapsar.
Planlar, dersler�n başlamasından en az b�r hafta önce Dekanlık tarafından �lan ed�l�r.
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Öğret�m d�l�
MADDE 14- (1) Fakültede öğret�m d�l� Türkçed�r. Fakülte Yönet�m Kurulunun öner�s� ve Senatonun kararı �le

dersler yabancı d�lde ver�leb�l�r.
Sınıf geçme esası ve �şley�ş�
MADDE 15- (1) Her eğ�t�m-öğret�m yılında bütün meslek� zorunlu dersler b�r sonrak� yılın ön şartıdır. Bu

nedenle Fakültede eğ�t�m-öğret�m sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenc�, kayıt yaptıracağı sınıfın eğ�t�m-öğret�m
programında yer alan bütün dersler�n� alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu o yıla a�t meslek� zorunlu dersler�n
b�r�nden dah� başarısız olursa sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu teor�k ve uygulamalı dersler� başardıktan
sonra üst sınıfa geçer.

(2) Devam koşulunu yer�ne get�rm�ş olmak şartı �le öğrenc� seçmel� dersler�, 2547 sayılı Kanunun 5 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde bel�rlenen Atatürk İlkeler� ve İnkılap Tar�h�, Türk D�l�, Yabancı D�l dersler�
�le Temel B�lg�sayar Dersler�n� mezun�yete kadar üst sınıfa taşıyab�l�r. Başarısız olunan seçmel� ders�n yen�den
açılmaması hal�nde öğrenc�, akadem�k danışmanın öner�s� doğrultusunda Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le başka b�r
seçmel� ders alab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Derslere Devam, Ders Tekrarı, Kl�n�k Gözlem/Kl�n�k Uygulama Esasları ve Telaf�

Ders türler�
MADDE 16- (1) Fakültede dersler, meslek� zorunlu dersler, zorunlu dersler, seçmel� dersler, uygulamalı

dersler ve ders kurulları g�b� öğret�m etk�nl�kler�nden oluşur. Derslere �l�şk�n esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Meslek� zorunlu dersler: Fakültede öğren�m gören bütün öğrenc�ler�n almak zorunda oldukları zorunlu

dersler ve seçmel� dersler dışındak� derslerd�r.
b) Ön şartlı dersler: D�ş hek�ml�ğ� öğret�m�nde her öğret�m yılında uygulanan teor�k ve uygulamalı dersler, b�r

öncek� yılın tamamlayıcısı ve b�r sonrak� yılın öğret�m�ne bağlı derslerd�r.
c) Zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde bel�rlenen Atatürk

İlkeler� ve İnkılap Tar�h�, Türk D�l�, Yabancı D�l dersler� �le Temel B�lg�sayar dersler�d�r.
ç) Seçmel� dersler: Öğrenc�ler�n �stekler� göz önüne alınarak, Fakülte Yönet�m Kurulunun tekl�f� ve Senatonun

kararıyla bel�rlenen derslerd�r. Bu dersler meslek� seçmel� dersler ve genel seçmel� dersler şekl�nde olab�l�r. Her
yarıyılda kaç kred�l�k seçmel� ders alınacağı Fakülte Yönet�m Kurulunca bel�rlen�p Senato tarafından onaylandıktan
sonra akadem�k yıl başlangıcında �lan ed�l�r. Genel seçmel� dersler, Ün�vers�ten�n d�ğer fakülte ve yüksekokullarından
da alınab�l�r.

d) Uygulamalı dersler: Meslek� zorunlu ders statüsünded�r. Laboratuvar uygulama dersler�, prekl�n�k
uygulama, kl�n�k gözlem ve kl�n�k uygulama dersler�d�r.

e) Laboratuvar uygulama dersler�: B�r�nc� ve �k�nc� sınıflarda temel tıp b�l�mler dersler� kapsamında yer alan
teor�k konular �le bağlantılı b�lg�n�n kullanıldığı, problem�n tanımlandığı, gözlem veya soyut algılamalar sonucu
z�h�nde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran temel tıp b�l�mler� dersler�
bünyes�nde �lg�l� dersler�n laboratuvarlarında yürütülen uygulamalı derslerd�r.

f) Prekl�n�k uygulama dersler�: B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü sınıflarda meslek� zorunlu dersler kapsamında yer
alan teor�k konular �le bağlantılı b�lg�n�n kullanıldığı, problem�n tanımlandığı, el becer�ler� ve �şlem yetenekler�n�n
gel�şt�r�ld�ğ�, gözlem veya soyut algılamalar sonucu z�h�nde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların
anlaşılmasını kolaylaştıran ve becer� kazandırmaya yönel�k kl�n�k önces� meslek� s�mülasyon salonlarında yürütülen
ve b�r sonrak� yılda ders�n devamı n�tel�ğ�nde olan derslerd�r. Prekl�n�k uygulama dersler�ne �l�şk�n esaslar aşağıda
bel�rt�lm�şt�r:

1) Fakültede prekl�n�k uygulamalı derslerde her öğrenc�n�n, her yıl bel�rl� sayıda ve kal�tedek� uygulamalı
çalışmayı öngörülen sürede yapması veya ver�len telaf� süres�nde tamamlaması ve tesl�m etmes� zorunludur.
Akadem�k yılın başında �lg�l� anab�l�m dalı, yaptırılacak telaf� süres�n� ya her b�r uygulamalı çalışmanın sonunda veya
dönem sonunda gerçekleşt�rmek üzere �lan eder.

2) Uygulamalı çalışmaların şekl�, c�ns�, n�tel�ğ� ve sayısı o ders�n anab�l�m dalı tarafından ders yılı başında
öğrenc�lere duyurulur. Bu çalışmaları, ver�len telaf� süres�nde de tamamlayamayan öğrenc�, genel sınavlara alınmaz.
Ver�len telaf� süres� �ç�nde eks�k uygulamaları tamamlaması hal�nde öğrenc�ye genel sınavlara g�rme hakkı tanınır.
Bütünleme sınavından 2 gün önces�ne kadar, eks�k kalan uygulamalarını tamamlayan öğrenc�ye bütünleme sınavlarına
g�rme hakkı tanınır. Uygulamalı çalışmalarını tamamlamayan öğrenc� bütünleme sınavına g�remez ve �lg�l�
ders/derslerden başarısız sayılır. O uygulama ders�n� b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılında tekrar eder.

g) Kl�n�k gözlem dersler�: Meslek� zorunlu ders statüsünde olup üçüncü sınıfın bahar yarıyılında b�r veya
b�rden fazla anab�l�m dalı tarafından yürütülen uygulama dersler�d�r. Öğrenc�lere, anab�l�m dallarının kurulları
tarafından uygun görüldüğü takd�rde öğret�m elemanlarının gözet�m ve denet�m�nde, tek yüzlü oklüzal dolgu,
detertraj-pol�saj, geç�c� kron hazırlanması ve s�mantasyonu, dental muayene ve ağız-�ç� röntgen alma, anter�or d�şlere
kanal tedav�s� uygulama, bas�t d�ş çek�m�, d�k�ş alınması, hastadan ölçü alınarak model oluşturulması, hareketl�
ortodont�k ve/veya protet�k apareyler�n yapılması, flor ve f�ssür örtücü uygulamaları ve benzer� bas�t tedav�ler
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yaptırılab�l�r. Kl�n�k gözlem ve uygulamaları ver�len sürede tamamlayamayan öğrenc�ler kl�n�k önces� ve uygulama
sonu sınavlarına alınmazlar.

ğ) Kl�n�k uygulama dersler�: Meslek� zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beş�nc� akadem�k yıllarda b�r
veya b�rden fazla anab�l�m dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzer� uygulamalarıdır. Ayrıca; d�ş hek�ml�ğ� meslek
eğ�t�m� kl�n�k çalışmalarında hasta üzer�ndek� uygulamalı çalışmanın şekl�, c�ns�, n�tel�ğ� ve sayısı o ders�n anab�l�m
dalı tarafından bel�rlen�r ve akadem�k yıl başlamadan önce �lan ed�l�r. Herhang� b�r kl�n�k uygulamadan devamsız olan
öğrenc�ler b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılında bu kl�n�k uygulama ders�n� tekrar ederler. Kl�n�k uygulamalarda o
akadem�k yıl �çer�s�nde hasta üzer�ndek� uygulamalı çalışmalardan başarılı olan öğrenc�ler, kl�n�k uygulama boyunca
ve/veya sonunda kl�n�k uygulama ders� sınavlarından da başarılı oldukları takd�rde �lg�l� kl�n�k uygulamadan başarılı
olmuş sayılır. Başarılı olamayan öğrenc�ler başarısız oldukları kl�n�k uygulamalı ders sayısı en fazla beş �se yaz kl�n�k
uygulamasına kalır.

h) Yaz kl�n�k uygulamaları: Herhang� b�r kl�n�k uygulamanın devamını sağlamış, ancak uygulama süres�nce
yükümlülükler�n� tamamlayamamış öğrenc�ler en fazla beş kl�n�k uygulama �ç�n Dekanlık tarafından bel�rlenen
program dâh�l�nde, yılsonunda prat�k uygulamaları gerçekleşt�r�r. Yaz kl�n�k uygulamaları �çer�s�nde de kl�n�k sınavları
gerçekleşt�r�l�r. Yaz kl�n�k uygulama süres� normal kl�n�k uygulamanın süres�n�n yarısı kadardır. Öğrenc�n�n
yükümlülükler�n� yer�ne get�remed�ğ� kl�n�k uygulama sayısının beşten fazla olması hal�nde fazla kl�n�k uygulamalar
ve yaz kl�n�k uygulama programı sonrasında da başarısız olunan kl�n�k uygulamalar, b�r sonrak� yıl tekrarlanır ve
dördüncü sınıfta bulunan öğrenc� b�r üst sınıfa geçemez. Yaz kl�n�k uygulamalarından başarısız olan beş�nc� sınıf
öğrenc�s�n�n b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılında b�r kl�n�k uygulama grubuna �nt�bakı yapılır. Tekrarlayan
başarısızlıklarında b�r sonrak� yılı beklemeks�z�n tak�p eden kl�n�k uygulama grubuna �nt�bakı yapılır.

ı) Ders kurulları: B�rden fazla anab�l�m dalı, b�l�m dalı veya programa a�t dersler�n b�rl�kte yürütüldüğü
derslerd�r. Ders kurullarındak� çalışmanın şekl�, c�ns�, n�tel�ğ� ve sayısını kuruldak� anab�l�m dalları b�rl�kte bel�rler.
Ders kurullarındak� başarı ölçütler�, kl�n�k uygulamaları ve yaz kl�n�k uygulamalarında tanımlanan kurallarla aynıdır.

�) B�t�rme sem�ner�: Fakültede öğren�m gören her öğrenc�ye, öğren�m�yle �lg�l� b�r konuda b�lg�ye ulaşma,
b�lg�y� kullanma ve bağımsız b�r rapor hazırlayab�lme yeteneğ�n�n kazandırılması amacıyla yaptırılan çalışmalardır.
Bu sem�ner�n; öğrenc�n�n öğren�m� �le �lg�l� b�r konuda l�teratür taraması yaparak vardığı sonuçları yeterl� şek�lde
�fade edeb�leceğ�n� göster�r düzeyde olması gerek�r. Dekanlık, beş�nc� sınıfa başlayan öğrenc�lere bu çalışmasını
yönetecek b�r öğret�m elemanı görevlend�r�r. Mezun�yet �ç�n b�t�rme sem�ner� beş�nc� sınıf �k�nc� yarıyıl sonuna kadar
sunulmuş ve Dekanlığa tesl�m ed�lm�ş olması gerek�r.

Devam zorunluluğu
MADDE 17- (1) Öğrenc�ler�n, teor�k dersler�n en az %70'�ne, laboratuvar, prekl�n�k uygulama, kl�n�k gözlem

ve kl�n�k uygulamaların en az %80'�ne devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından bel�rlenen usullere
uygun olarak öğret�m elemanları tarafından yapılan yoklamalarla bel�rlen�r. Devamsızlık, yapılmış olan yoklamalara
ve her �mza b�r ders saat� kabul ed�lerek ders�n o akadem�k yıldak� toplam saat�ne göre hesaplanır.

(2) Devamsız öğrenc�ler�n durumu yılsonu sınavlarından önce �lg�l� anab�l�m dalı tarafından �lan ed�l�r. Sağlık
raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, ancak raporlu olan süre azam� eğ�t�m-öğret�m süres� dışında tutulur.

(3) Uygulamalı dersler�n %20 ve teor�k dersler�n %30'undan fazlasına katılmayan öğrenc� o ders veya
dersler�n h�çb�r sınavına g�remez.

(4) Başarısız olunan uygulamalı derslerde öğrenc�lerden ertes� yıl yen�den devam şartı �sten�r.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Uygulama Esasları ve Başarının Ölçülmes�
Sınavlar
MADDE 18- (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınavlar, kl�n�k uygulama sınavları, bütünleme sınavı, tek ders

sınavı, muaf�yet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, her �k�s� b�rden veya uygulamalı olarak
yapılab�l�r. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama ve benzer� kl�n�k çalışmaların
nasıl değerlend�r�leceğ�ne �lg�l� dersten sorumlu anab�l�m dalı ya da dallarının öner�s� �le Fakülte Yönet�m Kurulu
karar ver�r.

(2) Sınav tar�hler� en az �k� hafta önce �lan ed�l�r. Öğrenc�ler, sınava �lan ed�len gün, saat ve yerde g�rmek ve
öğrenc� k�ml�kler�n� yanlarında bulundurmak zorundadır. D�n� ve m�ll� bayramlar dışında gerekl� görülen hallerde
cumartes�, pazar günler� veya hafta �ç� öğle tat�ller�nde de sınav yapılab�l�r.

(3) Sınavlara �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her teor�k ders �ç�n her yarıyıl en az b�r ara sınav yapılır. Prekl�n�k uygulama, kl�n�k gözlem ve

kl�n�k uygulama dersler�n�n sınavları tek f�nal sınav şekl�nde olab�l�r veya Dekanlığın �lan edeceğ� şek�lde ara sınav
yapılab�l�r. Tüm ara sınavların, dersler�n b�t�m�nden b�r hafta önces�ne kadar tamamlanmış olması gerek�r. Ara sınav
dışında, başarı notuna esas olmak üzere; kısa sürel� sınavlar, öğrenc�n�n becer�ler�ne dayanan uygulamalar, kl�n�k hasta
başında tedav� ve değerlend�rme sınavları, ödevler, projeler ve benzer� dönem �ç� çalışmalar yapılab�l�r. Bu
çalışmaların başarı notuna katkı oranları, �lg�l� anab�l�m dalı kurulunun tekl�f� �le Fakülte Yönet�m Kurulunca
bel�rlen�r. Programda yer alan derslerden b�r günde en çok üç ders�n ara sınavı yapılır. Ancak, Fakülte Yönet�m Kurulu
bu sayıda değ�ş�kl�k yapma yetk�s�ne sah�pt�r.
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b) Genel sınavlar: B�r ders�n genel sınavları o ders�n tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Genel
sınavlara devam zorunluluğunu yer�ne get�ren ve uygulaması olan dersler�n uygulamalarından başarılı olan öğrenc�ler
g�reb�l�r. Ders kurulları şekl�nde yürütülen derslerde ana b�l�m dallarının not ortalamaları hesaplanır.

c) Kl�n�k uygulama sınavları: Kl�n�k uygulama sınavları sadece uygulama, sadece teor�k sınav, sadece yazılı
sınav ya da bunların b�rkaçının b�rl�kte yapılması şekl�nde olab�l�r. Kl�n�k uygulama sınavlarının o ders�n başarısına
etk�s� en çok %40 oranında olur. Kl�n�k uygulama faal�yetler�n�n ders notuna etk�s� %60’ tan az olamaz. Uygulamalı
derslerde uygulama sınavlarının başarı notuna katkı oranları �lg�l� anab�l�m dalı kurulunun tekl�f� �le Fakülte Yönet�m
Kurulunca bel�rlen�r.

ç) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre kl�n�k uygulama dersler� har�ç olmak üzere en çok b�r
dersten sınıfta kalan öğrenc�ye tek ders sınav hakkı ver�l�r. Tek ders sınav hakkını kullanmak �steyen öğrenc�ler,
bütünleme sınav sonuçlarının �lanından sonra �k� �ş günü �çer�s�nde Dekanlığa yazılı d�lekçeler�n� vererek bu haktan
yararlanır. Bu süreler sonunda ver�lecek d�lekçelere herhang� b�r �şlem yapılmaz. Bu sınavlardan alınan not, ara sınav
şartı aranmaksızın en az CC �se öğrenc� başarılı sayılır. Bu sınavlar Fakülte Yönet�m Kurulunun bel�rled�ğ� tar�hte
yapılır. Başarılı olamayanlar kanun� süreler �çer�s�nde bu ders� tekrar ederler.

d) Bütünleme sınavı: B�r ders�n bütünleme sınavı, genel sınavlara g�rme hakkına sah�p olup da sınava
g�rmeyen, genel sınavlara g�rd�ğ� halde yeterl� başarıyı sağlayamayan veya genel sınavlara g�rme hakkına sah�p
olmayıp �lg�l� anab�l�m dalı tarafından akadem�k yılbaşında �lan ed�len kr�terlere göre telaf� süres�nde laboratuvar
uygulamalarına katılıp başarılı olan öğrenc�ler g�reb�l�r. Ayrıca kl�n�k uygulamalarda, akadem�k yılın başında �lan
ed�len ödevler� eks�ks�z ve başarılı olarak tamamlayamadıkları �ç�n dördüncü ve beş�nc� sınıf öğrenc�ler�, eks�k kalan
ödevler�n�, �lg�l� ders�n genel sınavların tar�h�ne kadar başarılı olarak tamamlayamadıkları takd�rde genel sınavlara
g�remezler. Öğrenc�ler; genel sınavlar sonrasında ve bütünleme sınavından önce �lg�l� anab�l�m dalı tarafından
akadem�k yılbaşında �lan ed�len şartlara göre kl�n�k uygulamalarına katılmak ve başarılı olmak kaydıyla yalnız
bütünleme sınavına g�rerler.

e) Muaf�yet sınavı: Yabancı d�l ve Temel B�lg�sayar dersler�nden �lk akadem�k yılbaşında Rektörlük tarafından
yapılab�l�r.

f) Mazeret sınavı: Fakülte Yönet�m Kurulunca kabul ed�len haklı ve geçerl� b�r sebeple sınavlara katılmayan
öğrenc�ler �ç�n açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar �ç�n ver�l�r. Yılsonu sınav ve bütünleme
sınavları �ç�n mazeret sınavı hakkı ver�lmez. Mazeret sınavına �l�şk�n esaslar şunlardır:

1) Mazeret sınavının hang� tar�hte açılacağı ve bu sınavların programı, Fakülte Yönet�m Kurulunca tesp�t ve
�lan ed�l�r. Bu sınavlara katılacak öğrenc�ler, g�remed�kler� ara sınavın müfredat programından sorumludur.

2) Mazeret sınavı �ç�n ayrı b�r mazeret sınavı hakkı ver�lmez.
3) Öğrenc�n�n sağlık raporu �le mazeretl� sayılab�lmes� �ç�n hastalığını rapor �le belgelend�rmes� ve bu raporun

Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından kabul ed�lmes� gerekl�d�r. Bunlar dışında sağlık raporları �şleme konulmaz. Sağlık
mazeret� Fakülte Yönet�m Kurulunca kabul ed�len öğrenc�ler rapor süres�nce derslere devam edemez ve sınavlara
g�remez. Fakülte Yönet�m Kurulu öğrenc�n�n her türlü mazeret�n� takd�re bağlı olarak kabul veya reddedeb�l�r.

Başarı notunun bel�rlenmes�
MADDE 19- (1) B�r derstek� başarı durumu, ara sınav �le genel sınav veya bütünleme sınavının not

ortalamasının b�rl�kte değerlend�r�lmes� �le bel�rlen�r. Buna göre b�r ders�n başarı notu, öğrenc�n�n ara sınav/ara
sınavlarının ar�tmet�k ortalamasının %40'ı �le genel sınav veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı d�kkate
alınarak hesaplanır. Ders sorumlusu öğret�m elemanı tarafından başarı notu harf notuna çevr�l�r. Öğrenc�n�n bu dersten
başarılı sayılab�lmes� �ç�n aldığı harf notunun en az CC (60) olması gerek�r. Ancak, öğret�m elemanı yukarıdak�
yöntemle bulunacak puanın 20 nc� maddedek� tablodak� harf karşılığının altında b�r harf� başarı notu olarak
bel�rleyemez. Aynı puana sah�p öğrenc�lere farklı harf notu ver�lmez. B�r öğrenc�ye ver�len harf notu, kend�s�nden
daha düşük puana sah�p öğrenc�ler�n harf notundan düşük olamaz.

Değerlend�rme
MADDE 20- (1) Sınavlar 100 puan üzer�nden değerlend�r�l�r. Sınav sonuçları sayısal puan �le �lan ed�l�r.

Öğrenc�n�n g�rmed�ğ� sınavın puanı sıfırdır. B�r ders�n sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve
katsayıları tabloda göster�ld�ğ� şek�lde tanımlanır. Harf notları ve katsayıları aşağıda göster�lm�şt�r:

Puanlar                         Notlar                   Katsayılar
90-100                           AA                          4,00
85-89                              BA                          3,50
75-84                              BB                          3,00
70-74                              CB                          2,50
60-69                              CC                          2,00
55-59                              DC                          1,50
50-54                             DD                          1,00
40-49                              FD                          0,50
0-39                                FF                          0,00
---                                     F                           0,00
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(2) Notlara �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Öğrenc�n�n b�r dersten başarılı olması �ç�n; ders başarı not ortalamasının en az CC (60) olması gerek�r ve

genel ve bütünleme sınavlarından da en az DC (55) almalıdır. Tek ders sınavlarında ara sınav notlarına bakılmaksızın
geçme notu en az CC (60)’ d�r.

b) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması neden�yle genel sınava g�rme hakkı bulunmayan
öğrenc�y� �fade eder.

c) M (Muaf): B�r yükseköğret�m kurumundan d�key/yatay geç�şle kabul olunan veya herhang� b�r
yükseköğret�m programında öğren�m görürken ÖSYM sınavına g�rerek yen�den kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler�n �lg�l�
programa �nt�baklarında, önceden kayıtlı oldukları programda aldığı ve Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le başarılı
sayıldıkları dersler� �fade eder.

Ağırlıklı ortalamalar
MADDE 21- (1) B�r ders�n AKTS kred�s� �le o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o ders�n ağırlıklı

notudur. Ancak ağırlıklı not hesaplamasında Senato farklı ölçütler bel�rleyeb�l�r.
(2) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı ortalama; b�r yarıyılda/yılda alınan her b�r ders�n kred�s� �le alınan başarı notuna

karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının o yarıyıl/yıl alınan tüm dersler�n kred� toplamına bölünmes� �le elde
ed�len sayıdır.

(3) Genel ağırlıklı ortalama; tüm yarıyılda/yıllarda alınan dersler�n her b�r�n�n kred�s� �le alınan başarı notuna
karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının tüm dersler�n kred� toplamına bölünmes� �le elde ed�len sayıdır.

Sınavın geçerl�l�ğ�
MADDE 22- (1) Öğrenc�, sınav programında bel�rt�len zaman ve yerde sınavlara g�rmek zorundadır. Aks�

halde sınavları geçers�z sayılır. Öğrenc�n�n g�rmemes� gereken b�r sınava g�rmes� sonucunda aldığı not, �lan ed�lm�ş
olsa da �ptal ed�l�r ve hakkında d�s�pl�n soruşturması açılır.

Sınav sonucuna �t�raz
MADDE 23- (1) Öğrenc�ler sınav sonuçlarına, notların �lânından �t�baren en geç 5 �ş günü �ç�nde Dekanlığa

yazılı olarak madd� hata �t�razında bulunab�l�r. İt�raz üzer�ne �darece yapılacak �nceleme sonucu madd� hata tesp�t
ed�l�rse, �lg�l� ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekl� düzeltmeler Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le
kes�nl�k kazanır ve sonuç öğrenc�ye b�ld�r�l�r.

Sınav sonuçlarının �lanı
MADDE 24- (1) Sınav sonuçları, sınav tar�h�nden �t�baren en geç on beş gün �ç�nde �lan ed�l�r.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 25- (1) Her türlü sınav evrakı �lg�l� anab�l�m dalı tarafından �k� yıl süre �le saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Değ�ş�m Programları,Yatay Geç�ş, Muaf�yet ve İnt�bak �le İlg�l� Esaslar

Değ�ş�m programları, değ�ş�m öğrenc�ler�n�n ders kaydı ve ders tamamlaması
MADDE 26- (1) Ün�vers�te �le ulusal ve uluslararası b�r ün�vers�te arasında yapılan anlaşmalar çerçeves�nde

öğrenc� değ�ş�m programı kapsamında b�r veya �k� yarıyıl süre �le öğrenc� gönder�leb�l�r. Bu öğrenc�ler�n kayıtları bu
süre �çer�s�nde Ün�vers�tede devam eder ve bu süre eğ�t�m-öğret�m süres�nden sayılır. Bu öğrenc�ler o dönem �ç�n
kend� bölümler�nde almaları gereken dersler yer�ne, okuduğu ün�vers�tede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu
dersler�n seç�m�, Fakülten�n �lg�l� değ�ş�m programı koord�natörler� nezaret�nde yapılarak �lg�l� bölümün tekl�f� ve
Fakülte Yönet�m Kurulunun onayı �le kes�nleş�r. Bu derslerden alınan notlar 20 nc� maddede öngörülen not s�stem�ne
çevr�lerek öğrenc� kütüğüne �şlen�r ve akadem�k ortalamaya katılır. Öğrenc�n�n almış olduğu bu derslerden başarısız
olduğu dersler varsa öğrenc� onların yer�ne kend� bölümünde almadığı dersler arasından, Fakülten�n �lg�l� değ�ş�m
programı koord�natörler�n uygun göreceğ� ve bölüm başkanının öner�s� üzer�ne Fakülte Yönet�m Kurulunca onaylanan
dersler� alır. Aynı değ�ş�m programı kapsamında ün�vers�telerden gelen öğrenc�lere de Fakültede okudukları süre
�çer�s�nde bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır ve aldıkları dersler �ç�n kend�ler�ne transkr�pt ver�l�r. Uluslararası
değ�ş�m çerçeves� �le g�den öğrenc�n�n almış olduğu dersler�n or�j�nal �s�mler� transkr�pte aynen yer alır.

Yatay geç�şler, muaf�yet ve �nt�bak
MADDE 27- (1) Fakülteye yapılacak yatay geç�şler �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde yönerge �le

düzenlen�r.
(2) Yatay geç�ş başvuruları sadece güz yarıyılı başında kabul ed�l�r.
(3) Öğrenc�ler�n yatay geç�şler�n�n kabulü ve eğ�t�m-öğret�m programına ders �nt�bakları sürec�nde, Yatay

Geç�ş İnceleme ve İnt�bak Kom�syonu ve �lg�l� anab�l�m dalının görüşler� doğrultusunda �lg�l� dersler�n denkl�kler� ve
�nt�bak yapılacak sınıflara Fakülte Yönet�m Kurulunca karara bağlanır.

(4) Öğrenc�, �nt�bak ett�ğ� sınıfın programına a�t kalan derslerden sorumludur. Öğrenc�ler�n kred�
hesaplamalarında �nt�bak ett�r�ld�kler� sınıftak� eşdeğer ders�n kred�s� esas alınır.

(5) Fakülteye �lk kez kayıt yaptıran öğrenc�, b�r defaya mahsus olmak üzere b�r ay �çer�s�nde daha öncek�
yükseköğret�m kurumlarında alıp başarılı olduğu dersler �ç�n muaf olmak �steğ�yle Dekanlığa başvurur. Öğrenc�n�n
muaf�yet taleb�, Yatay Geç�ş ve İnt�bak Kom�syonu ve �lg�l� anab�l�m dalının görüşler� doğrultusunda Fakülte Yönet�m
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Kurulunca karara bağlanır. Fakülte Yönet�m Kurulunca muaf�yet� uygun görülen derslerden alınan notlar, 20 nc�
maddede bel�rt�len başarı notlarına dönüştürülerek transkr�ptte göster�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Mezun�yet ve İl�ş�k Kesme �le İlg�l� Esaslar

Kayıt dondurma
MADDE 28- (1) Geçerl� mazeret� kabul ed�len öğrenc�ler�n öğren�m süreler� akadem�k takv�mde bel�rt�len

mazeretl� geç kayıtlar �ç�n son başvuru tar�h�ne kadar başvurduğu takd�rde, Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le en çok
dört yarıyıl �ç�n dondurulur.

(2) Kayıt dondurma �steğ�nde haklı ve geçerl� mazeretler şunlardır:
a) Sağlık raporu �le belgelenm�ş bulunan sağlık �le �lg�l� mazeret�n�n olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� uyarınca

öğret�m�n aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı �le öğren�me Yükseköğret�m Kurulu kararı �le ara ver�lmes�.
c) Mahall�n en büyük mülk� am�r�nce ver�lecek b�r belge �le belgelenm�ş olması şartı �le doğal afetler neden�

�le öğrenc�n�n eğ�t�m�ne ara vermek zorunda kalması.
ç) B�r�nc� derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı hal�nde, bakacak başka k�msen�n bulunmaması

neden� �le öğrenc�n�n eğ�t�m�ne ara vermek zorunda kaldığını belgelemes� ve Fakülte Yönet�m Kurulunca kabul
ed�lmes�.

d) Ekonom�k sebeplerle öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda olduğunu resm� belgelerle �spatlaması.
e) 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n

Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde öğrenc�n�n, öğrenc�l�k sıfatını kaldırmayan veya �hracını gerekt�rmeyen haller.
f) Öğrenc�n�n hang� sınıfta bulunursa bulunsun tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n kaldırılması suret�yle

askere alınması.
g) Öğrenc�n�n tutukluluk hal�.
ğ) Uluslararası spor müsabakalarında Ün�vers�tey� ya da Türk�ye’y� tems�l etmes�, ün�vers�teler arası spor

karşılaşmalarında Ün�vers�te takımlarında yer alması, Fakültey� veya Ün�vers�tey� b�l�msel toplantılarda tems�l etmes�.
h) Fakülte Yönet�m Kurulunun mazeret olarak kabul edeceğ� ve Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından

onaylanacak d�ğer durumlar.
Mezun�yet ve d�ploma
MADDE 29- (1) Öğrenc� d�ş hek�ml�ğ� d�plomasına hak kazanab�lmes� �ç�n gerekl� olan yıllık en az 60 AKTS

kred�s� olmak üzere toplam 300 kred�y� tamamlamak zorundadır.
(2) D�ş hek�ml�ğ� eğ�t�m�n� başarı �le tamamlayan öğrenc�lere d�ş hek�ml�ğ� d�ploması �le d�ş hek�m� unvanı

ver�l�r. Ön l�sans ve l�sans d�ploması ver�leb�lmes� �ç�n öğrenc�n�n, alması gereken dersler� başarı �le tamamlamış ve
böylece en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerek�r.

(3) Dereceye g�ren öğrenc�ler Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le ödüllend�r�l�r. Derecelend�rme, d�ş hek�ml�ğ�
programını beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır. Genel not ortalaması 3,00-3,50 arasında olan öğrenc�ler
onur, 3,51 veya daha yukarı olan öğrenc�ler yüksek onur l�stes�ne kayıt ed�l�rler. D�s�pl�n cezası almış olan öğrenc�ler
onur öğrenc�s� olamaz.

(4) D�plomalar hazırlanıncaya kadar öğrenc�lere, d�plomasını alırken �ade ed�lmek üzere geç�c� mezun�yet
belges� ver�l�r. Bu belge, d�ploma ver�l�rken ger� alınır ve herhang� b�r nedenle yen�s� ver�lmez. D�ploma b�r defa
ver�l�r. Kaybed�lmes� hal�nde �k�nc� nüsha olarak yen�den hazırlanır. D�plomada başarı dereces� bel�rt�lmez, sadece
başarılı olduğu yazılır ve program adı açıklanmak suret�yle l�sans d�ploması ver�l�r. D�plomalar Rektör �le Dekan
tarafından �mzalanır.

İl�ş�k kesme
MADDE 30- (1) Aşağıdak� hallerde Fakülte Yönet�m Kurulu kararıyla öğrenc�n�n Fakülte �le �l�ş�ğ� kes�l�r:
a) Öğrenc�n�n, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde

yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası almış olması.
b) Öğrenc�n�n kend� �steğ� �le kaydını s�ld�rm�ş olması.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Tebl�gat, adres b�ld�rme
MADDE 31- (1) Her türlü tebl�gat, öğrenc�n�n Fakülteye kayıt esnasında b�ld�rd�ğ� da�m� adrese posta

aracılığı �le �adel� taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede �lan ed�lmek suret�yle tamamlanmış sayılır.
(2) Fakülteye kayıt olurken b�ld�rd�kler� adres� değ�şt�rd�kler� halde bunu Dekanlığa d�lekçe �le b�ld�rmem�ş

bulunan veya yanlış ya da eks�k adres verm�ş olan öğrenc�ler kend�ler�ne geçerl� tebl�gat yapılmadığını �ler� sürerek
hak �dd�a edemezler.

Kıyafet
MADDE 32- (1) Öğrenc�ler, eğ�t�m�n özell�ğ� olarak Fakülte �çer�s�nde, kl�n�k ve laboratuvarlarda model�

Fakülten�n öğrenc� �şler� bürosunda bulunan gömlekler�n� g�ymek ve üzer�nde k�ml�kler�n� bel�rtecek tanıtma kartlarını



1.11.2022 12:18 31 Ek�m 2022 PAZARTESİ

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/10/20221031-12.htm 8/8

taşımak zorundadırlar. Kl�n�k ve laboratuvar gömlekler� �le Fakülte dışında dolaşılmaz. Bu konuda yetk�l� organlarca
ver�len kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

Mazeret beyanı
MADDE 33- (1) Öğrenc�ler mevzuata uygun olarak aldıkları mazeretler� �le �lg�l� belgeler�n� mazeretler�n�n

b�t�m�nden �t�baren 5 �ş günü �çer�s�nde Dekanlığa vermek zorundadırlar. Mazeretler� kabul ed�len öğrenc�ler,
mazeretl� oldukları süre �çer�s�nde teor�k ders, ara sınav, genel sınavlar ve bütünleme sınavlarına g�remezler,
laboratuvar ve uygulamalara katılamazlar, kl�n�k çalışmaları yapamazlar.

Dem�rbaşlar
MADDE 34- (1) Öğrenc�ler Fakülte tarafından kend�ler�ne ver�len ve sağlanan her türlü laboratuvar ve d�ş

hek�ml�ğ� c�hazlarının bakımından, tem�zl�ğ�nden ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar
ve kayıplar tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde, �lg�l� öğrenc� ya da öğrenc�ler tarafından tazm�n ed�l�r.

Prekl�n�k, kl�n�k ve laboratuvar uygulama düzen�
MADDE 35- (1) Prekl�n�k, laboratuvar ve kl�n�k uygulama öğrenc�ler� uygulamaları ve hasta tedav�ler�n�

bulundukları anab�l�m dalının göstereceğ� düzen ve anlayışta yapmak zorundadır. Uygulamalar, hastaların her türlü
tedav� planlamaları ve gerekl� malzemeler�n tem�n� �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığı tarafından düzenlen�r, öğrenc�ler
buna uymak zorundadırlar.

D�s�pl�n �şler�
MADDE 36- (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler� Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�

hükümler�ne göre yürütülür.
(2) Ün�vers�teden sürel� olarak uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ler�n ceza süreler� öğren�m süreler�nden sayılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�, Senato kararı

�le Fakülte Yönet�m Kurulu kararı uygulanır.
Yürürlük
MADDE 38- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 39- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


