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ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesinde eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu yönerge; Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine 

ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;  

a) Anabilim Dalı Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir 

Anabilim Dalına ait Anabilim Dalı Kurulunu, 

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

Dalını, 

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile 

tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi, 

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere 

görevlendirilen öğretim elemanını,  

d) Dekan: Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,  

e) Fakülte Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte 

Kurulunu,  

f) Fakülte: Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,  

g) Klinik eğitim: Kliniklerde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin hepsini, 

ğ) Öğrenci: Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisini, 

h) Öğretim elemanı: Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim 

üyeleri ve öğretim görevlilerini, 

ı) ÖİDB: Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

i) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,  

j) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,  

k) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,  
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l) Yönetim Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte 

Yönetim Kurulunu, 

m) Yönetmelik: Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği’ni ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Statüsü ve Ders Alma 

Öğrenci statüsü  

MADDE 5 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede 

derslere dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.  

 

Öğrenim Süresi  

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim süresi 5 (beş) yıldır. Eğitim-öğretim yarıyıl ve yıl 

esasına göre belirlenir.  Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki 

yarıyıldan oluşur.  

(2) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. 

 

Dersler  

MADDE 7 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim 

programlarında yer alır.  

(2) Zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun 

olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.  

(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. 

Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere üç türdür.  

a) Zorunlu seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer alan 

ve mezun olabilmesi için gerekli ders veya ders grupları arasından seçerek alacağı 

derslerdir. 

b) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin Fakülte öğretim programında yer alan 

ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek 

alacağı derslerdir.  

c) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer 

almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.  

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinde 

belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.  

(5) Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60’tır. 

 

Ders Alma / Ders tekrarı  

MADDE 8– (1) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır ve alt sınıftan başarısız zorunlu 

dersi olan öğrenci (Ortak zorunlu dersler hariç) bir üst sınıfa geçemez.  Öğrenci kaldığı sınıfta 

başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar eder.  
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(2) Başarısız olunan alan içi ve alan dışı seçmeli ders, dersin açıldığı ilk dönemde tekrar 

edilir.  

(3) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenci bu dersleri sınavlarına 

girerek 3. sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadır.  

(4)  Öğrenci bir yılda en fazla 60 AKTS lik derse yazılabilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Klinik/pratik uygulama 

MADDE 9 – (1) Akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, 

klinik eğitim programı ve grupları, sınıf koordinatörleri hazırlanarak eğitim-öğretim yılı 

başlangıcından en az bir hafta önce Dekanlıkça ilan edilir. 

(2) Klinik öncesi uygulama dersleri 1., 2. ve 3. sınıfta gerçekleştirilir. Öğrenciler anabilim 

dalı kurullarınca belirlenen ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulan belirli sayı 

ve içerikte pratik uygulamayı verilen süre (yıl / yarıyıl) içerisinde tamamlamak ve teslim 

etmek zorundadır. Anabilim dalları ilgili dersin uygulama bölümünün başarı 

değerlendirmesini pratik sınav veya puanlama olarak yapabilir. Bu uygulama esasları 

şunlardır: 

a) Uygulamalı derslerin değerlendirme şekilleri, puanlama kriterleri, uygulama 

esasları ve asgari puan barajı anabilim dalı kurullarınca eğitim-öğretim yılı başında 

belirlenerek öğrencilere duyurulur. 

b) Pratik sınav; Uygulamalı dersin pratik değerlendirmesi için ara sınavlarda, 

yıl/yarıyıl sonu sınavında, bütünleme sınavında ve tek ders sınıf geçme sınavında pratik 

sınav uygulanabilir. Elde edilen not, pratik puan olarak değerlendirilir ve yıl/yarıyıl sonu 

sınavında, bütünleme sınavında ve tek ders sınıf geçme sınavında teorik sınava 

girebilmek için en az 60 puan olmalıdır.  

c) Puanlama; Öğrenci eğitim-öğretim dönemi boyunca yaptığı klinik öncesi 

uygulamalardan puanlamaya tabi tutulur ve aldığı pratik puanı, 100 puan üzerinden 

değerlendirilerek yıl/yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir. Asgari puanı yıl / yarıyıl 

içinde tamamlayamamış öğrenci sonraki eğitim-öğretim yılında dersi tekrar eder. 

ç) Klinik öncesi uygulama derslerinin yılsonu notlarının belirlenmesi için, pratik 

puanın %40’ı ile teorik notun %60’ı toplanır. Yılsonu notunun belirlenebilmesi için 

öğrenci, teorik sınavdan en az 60 puan almış olmalıdır. 

(3) Klinik eğitimler; 3., 4. ve 5. sınıfta yapılır. 

(4) 3. sınıf öğrencileri, bahar dönemi başında Fakülte Kurulunun belirlediği esaslara 

uygun olarak ilgili kliniklerde gruplar halinde klinik eğitimine başlarlar. 

(5) 4. sınıf öğrencileri, Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre; Protetik Diş 

Tedavisi Anabilim Dalında sekiz hafta, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Restoratif Diş Tedavisi 

Anabilim Dallarında ise dörder hafta olmak üzere klinik eğitim görürler. 

  (6) 4. sınıf öğrencilerinin klinik eğitimleri için, eğitim- öğretim dönemi başında anabilim 

dalları kurullarınca klinik eğitim barajları belirlenir; 
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a) Öğrenciler belirlenen sayıdaki klinik uygulamanın en az %75’ini tamamlamak 

zorundadırlar. Aksi halde başarısız sayılarak sonraki eğitim-öğretim yılında dersi tekrar 

ederler.  

b) Klinik uygulamaların en az %75’ini tamamlayan ancak tamamını bitiremeyen 

öğrenci yıl sonu sınavına giremez. Öğrenciler bütünleme sınavından önce Dekanlık 

tarafından belirlenecek telafi tarihlerinde, anabilim dallarının belirleyeceği içerik ve sayıda 

klinik uygulamayı gerçekleştirirler. Bu sürede klinik uygulamaları başarıyla tamamlayan 

öğrenciler bütünleme sınavına girme hakkını kazanır. Gerekli klinik uygulamaları verilen 

telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 

c) 4. sınıf öğrencileri için telafi programlarının başlangıç ve bitiş tarihleri akademik 

takvim içerisinde öğrencilere duyurulur. 4. sınıf telafi programında, telafi süresi 4 haftalık 

stajlar için en fazla 2 hafta, 8 haftalık stajlar için ise en fazla 4 haftadır.  

ç) 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yaz tatili döneminde ilgili anabilim dalının izni 

doğrultusunda kliniklerde gözlem ve uygulama yapabilir. Öğrencilerin bu sürede 

yapacakları klinik uygulamalar, ilgili dersin bir sonraki dönemdeki klinik uygulama 

barajından düşülür ve %25’ini geçemez.  

     (7) 5. sınıf klinik eğitimleri için, 

a) 5. sınıfta öğrenciler, Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre; Protetik 

Diş Tedavisi ve Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dallarında sekizer hafta, Ağız 

Diş ve Çene Radyolojisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dallarında dörder hafta olmak üzere klinik eğitim 

görürler. 

b) 5. sınıf öğrencilerinin klinik eğitiminde yapacakları klinik uygulamaların 

sayı ve biçimi, eğitim-öğretim yılı başında anabilim dalı kurullarınca belirlenerek ilan 

edilir. 

c) 5. sınıf öğrencileri yapmak zorunda oldukları klinik uygulamaları klinik 

eğitim süresince tamamlamak zorundadırlar.  

ç) 5. sınıf öğrencilerine telafi hakkı verilmez. Klinik eğitim süresinde klinik 

uygulamaları tamamlayamayan 5. sınıf öğrencileri başarısız sayılır ve başarısız 

oldukları klinik eğitim programını akademik takvimde belirtilen tarihlerinde tekrar 

ederler. 

    (8) Diş Hekimliği Fakültesinde teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS 

ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik 

uygulamalı ders ve klinik ders (staj) yapılması kabul edilmez. ERASMUS ve değişim 

programları hariç klinik ders veya staj için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.  

 

Sınavlar ve değerlendirme  

MADDE 10 - (1) Sınavlar ve sınav değerlendirmeleri eğitim öğretim yönetmeliği 

hükümlerine göre yapılır. 

(1) Yıllık/yarıyıllık dersler için bir akademik yıl boyunca, en az bir ara sınav, bir yıl/yarıyıl 

sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.  
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Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi  

MADDE 11 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır 

bir biçimde ve Diş Hekimliği Fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik 

şartlarına uygun olmalıdır. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar 

hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller  

MADDE 12 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Ön lisans ve Lisans 

Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili kurul 

kararları uygulanır. 

Yürürlük  

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge 2020-2021 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Dekanı yürütür.  


