BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV ESASLARI
YÖNERGESİ
(29.05.2019 Tarih ve 2019/09 Sayılı Senato Kararı)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde
yapılacak eğitim-öğretim ile ölçme-değerlendirme ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yer alan kurul
dersleri, kurul dışı mesleki dersler ve klinik uygulamaların değerlendirme ve ölçme
faaliyetlerine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü
ve 44 üncü maddelerine, Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğine ve Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen
a) Bütünleme sınavı: Kurul dışı mesleki dersler için yapılan bütünleme sınavını,
b) Dekan: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Ders kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi’nde Dönem I, II ve III ’te uygulanmakta olan entegre
sistem içerisinde yer alan büyük grup derslerinden oluşan, konu bütünlüğünü esas alıp hücreden
sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, organ ve/veya sistem temelli birbirini tamamlayan
teorik öğretim ve pratik uygulamaları içeren dersler grubunu,
ç) Ders Kurulu Koordinatörü: Fakültede her ders kurulunda verilecek derslerin, uygulamaların,
yoklamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu Dekanın önerisi ile Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
d) Ders Kurulu sonu sınavı: Ders kurulları sonunda yapılan teorik ve pratik uygulamalı ders
değerlendirme sınavını,
e) Ders Kurulu yılsonu genel bütünleme sınavı: Dönem içinde yapılan Ders Kurulları
Sınavlarında başarısız olunması durumunda yapılan teorik ve/veya pratik ders değerlendirme
sınavını,
f) Ders Kurulu yılsonu genel sınavı: Dönem sonunda tüm ders kurullarını kapsayan teorik
ve/veya pratik ders değerlendirme sınavını,
g) Diş Hekimliği alanı dışı zorunlu ders: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim
ve öğretim programında yer alan ve öğrencilerin almak ve başarmak zorunda olduğu dersi,

ğ) Dönem Koordinatörü: Fakültede ilgili dönemde bir yıl boyunca verilecek derslerin,
uygulamaların, yoklamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu Dekanın önerisi ile
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
h) Eğitim Komisyonu; Eğitim komisyonu bir başkan ve dönem koordinatörlerinden oluşan ve
eğitim-öğretim ile ilgili konularda Dekana ve Fakülte Kuruluna danışmanlık yapan komisyonu
ı) Eğitim Komisyonu Başkanı: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin yıllık eğitim
ve öğretim programlarının hazırlanması, denetlenmesi, yoklamaların takibi ve sınavların
organize edilmesinden sorumlu, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,
i) Fakülte: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
j) Fakülte Kurulu: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
k) Fakülte Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim
Kurulunu,
l) Klinik uygulama: Diş Hekimliği Fakültesi III. , IV. ve V. dönemde farklı anabilim dallarında
yürütülen uygulamalı dersleri,
m) Klinik uygulama sonu bütünleme sınavı: Klinik uygulama sonrası yapılan değerlendirme
sınavında başarısız olunması durumunda yapılan teorik ve/veya pratik ders sınavını,
n) Klinik uygulama sonu sınavı: Klinik uygulama sonrası yapılan teorik ve/veya pratik ders
değerlendirme sınavını,
o) Kurul dışı mesleki dersler: Bir veya iki yarıyıl devam eden Diş Hekimliği derslerini,
ö) Kurul sınıf geçme notu: Ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasının %60’ı ile ders kurulu
yılsonu genel sınavı notunun %40’ının toplamını,
p) Mazeret sınavı: Sınavlara üniversite senatosu tarafından belirlenen mücbir nedenlerle
katılamayan ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrenciler için yapılan
sınavı,
r) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu; bir başkan ve dönem koordinatörlerinden oluşan ve
eğitim-öğretim, sınavların ölçme ve değerlendirmeleri konusunda Dekana ve Fakülte Kuruluna
danışmanlık yapan komisyonu
s) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
ş) Seçmeli ders: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim ve öğretim programında
yer alan, öğrenciler tarafından seçilen dersi,
t) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosu’nu,
u) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

ü) Yarıyıl sonu ve Yılsonu sınavı: Bir veya iki yarıyıl devam eden Diş Hekimliği derslerinde
uygulanan değerlendirme sınavlarını,
ifade eder.
Eğitim- Öğretim ve Devam Zorunluluğu
MADDE 5 –
(1) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her bir yılı bir sonraki yılın ön
şartıdır. Diş Hekimliği alanı dışı zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç tüm teorik ve pratik
dersler ve klinik uygulamalar başarılmadan bir üst sınıfa geçilmez. Öğrenci bütün dönemlerde
sadece başarısız olduğu dersi/dersleri, klinik uygulamalarda ise başarısız olduğu klinik
uygulamayı/uygulamaları tekrarlar.
( 2 ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde derslere devam zorunludur. Öğrencilerin, teorik derslerin en
az %70’ine, pratik derslerin (laboratuvar, uygulama, hekimlik uygulamaları, klinik
uygulamalar, seminer, saha ve benzeri çalışmaların) en az %80’ine katılmaları zorunludur.
Öğrencilerin devam durumu Eğitim komisyonu tarafından izlenir ve değerlendirilir.
Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları dersin öğretim elemanı tarafından takip edilir,
ders sorumlusu ve kurul koordinatörü tarafından dönem koordinatörüne bildirilir. Devamsızlık
süreleri yukarıda ifade edilen oranlardan fazla olan öğrenciler ilgili dersin değerlendirme
sınavlarına giremezler ve başarısız sayılırlar.
(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(4) Sınava girme şartlarını yerine getirip, genel sınav ve bütünleme sınavından başarısız olan
öğrenciler için tekrar edilen derslerde devam zorunludur. Başarısız olduğu derslere (teorik ve
pratik) devam mecburiyeti vardır.
(5) Kurul derslerinde devamsızlık olması durumunda, öğrenci sadece devamsızlığın
gerçekleştiği ders kurul sınavına giremez. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan
öğrencilerin listesi kurul sınavından önce dönem koordinatörü tarafından ilan edilerek
dekanlığa bilgi verilir.
( 6 ) Ders kurulu içi Pratik derslerde devam durumu her ders için ayrı hesaplanır. Herhangi bir
dersin Pratik çalışmasından devamsız olan öğrenci sadece ilgili dersin pratik sınavına giremez
ve ders kurulu teorik sınavda sorulan pratik soruları cevaplayamaz.
(7) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılmaları Rektörlük tarafından uygun
görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya
sınavlar için izinli sayılır.
(8) Fakülte içinde yapılacak eğitim ve sosyal faaliyetler ile ilgili izinler Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından verilir.
( 9 ) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ders kurulları yılsonu genel sınavına girmeyen öğrencinin ders kurulları bütünleme sınavına
da girmemesi halinde dönem notu FF olur. Bu durumdaki öğrencinin dönem içi notu dikkate
alınmaz ve öğrenci o döneme ait ders kurullarını tekrarlar.
b) Ders kurulları bütünleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenci, o döneme ait ders kurullarını
tekrarlar.

c) Kurul dışı mesleki derslerin final ve bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenci bir sonraki
öğretim yılında devam zorunluluğu aranarak sadece o dönemde kaldığı dersin programını
almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür.
d) Diş Hekimliği alan dışı zorunlu dersleri ve seçmeli derslerde başarısız olan öğrenci bir
sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi programına almak ve sınavlarına
girmekle yükümlüdür
e) Klinik uygulama derslerinden başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim yılında sadece
başarısız oldukları klinik uygulama derslerini tekrar ederler.
Ölçme Faaliyetleri ve Değerlendirilmelerinde Mazeret Şartları
MADDE 6–
(1) Mazeretlerin kabulüne, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeret ile ilgili belge
mazeretin sona ermesinden itibaren en geç 3 (üç) iş gününde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslim edilmelidir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.
Mazaretler, Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen “TC Beykent Üniversitesi mücbir
nedenlere bağlı sınav mazareti hak kazanma kriterleri” ne göre değerlendirilir.
Sınavlar
MADDE 7 – (1) Fakültede sınavlar;
a) ders kurulu sonu sınavı,
b) ders kurulu sonu mazeret sınavı,
c) ders kurulu yılsonu genel sınavı (final),
ç) ders kurulu yılsonu genel bütünleme sınavı,
d) ara sınav,
e) yarıyıl sonu sınavı,
f) yılsonu sınavı,
g) bütünleme sınavı,
ğ) klinik uygulama sonu sınavı,
h) klinik uygulama bütünleme sınavı’dır.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, pratik, uygulamalı veya bu usullerden bir kaçı bir arada uygulanarak
yapılabilir. Pratik ve uygulama sınavlarının şekli ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir.
(3) Kurul dışı mesleki derslerde her yarıyılda en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Eğitimöğretim yılı boyunca devam eden bu dersler için en az iki ara sınav, yılsonu sınavı veya
bütünleme sınavı yapılır.
(4) Diş Hekimliği alanı dışı zorunlu ve seçmeli derslerin sınavları ile bu sınavların
değerlendirilmesi Beykent Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümlerine göre düzenlenir ve uygulanır.

(5) Kurul sistemi olan sınıflarda tüm sınav tarihleri Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve
ilan edilir.
(6) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan
edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.
(7) Ders kurulu yılsonu genel sınavı ve Kurul dışı mesleki dersler yılsonu sınavının mazereti
yoktur. Bu sınava girmeyen öğrenci doğrudan yılsonu bütünleme sınavına kalır.
(8)- a ) Bir ders kurulunda teorik derslerdeki devamsızlığı %30 ve pratik/uygulamalı derslerdeki
devamsızlığı %20’yi aşan ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci,
ders kurulu sonu mazeret sınavına alınır.
b ) Ders kurulu sonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim
Kurulunca kabul edilmesi durumunda ders kurulu sonu mazeret sınavına alınır.
c )- Mazeret sınavları Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır.
(9) Ders kurulu genel bütünleme sınavı, tüm sınavların bitiminden en erken 7 (yedi) gün sonra
yapılır.
(10) Öğrenci başarı derecesi hesaplanırken sınıf geçme notları dikkate alınır.
(11) Sınavlarda “TC Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi”
kuralları uygulanır. Öğrenciler ve öğretim elemanları bu kurallara uymakla yükümlüdürler.
Klinik Uygulamalar ve Sınavları
MADDE 8(1)- Öğrenciler, dördüncü ve beşinci sınıf programlarında yer alan klinik çalışmalarını başarı
ile tamamlamak zorundadırlar. Bu programlarda yapılacak uygulamaların şekli ve miktarı ilgili
anabilim dalları tarafından belirlenir ve Fakülte yönetim kurulunun onayından sonra eğitim yılı
başında ilan edilir. Klinik eğitimi Eğitim Koordinatörünce belirlenen takvime göre uygulanır.
(2) Devamsız olmadığı halde herhangi bir klinik uygulama dersinin, anabilim dalı
başkanlığınca belirlenen çalışmalarını başarı ile tamamlayamayan öğrenciler ilgili klinik
uygulamayı eğitim yılı derslerinin bitiminden sonra yapılacak olan telafi programı ile tamamlar.
Klinik ve/veya laboratuvar çalışmalarının en çok %25’ini uygulama süresi içerisinde
tamamlayamadığı için Klinik uygulama sonu sınavına giremeyen öğrencilere telafi hakkı
tanınır. Anabilim dallarının bu öğrencilere telafi programı açması zorunludur. Telafi
programının süresi en az on iş günüdür. Bir öğrenciye en fazla üç dersin klinik ve/veya
laboratuvar çalışmalarından telafi hakkı tanınır. Öğrenci, tamamlayamadığı çalışmaları telafi
programı döneminde %50 fazlasıyla yapmak zorundadır. Klinik uygulama ve/veya laboratuvar
çalışmalarında telafi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler o dersin sadece bütünleme
sınavına girerler. Telafi programı, ilgili anabilim dallarının önerileri alınarak Fakülte Yönetim
Kurulunca karara bağlanır ve programın başlama tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir.
(3 ) Klinik uygulama sınavlarına ilişkin esaslar:
a) Klinik uygulama derslerinin klinik uygulama sonu sınavları, ilgili klinik uygulama dersinin
son haftası içinde yapılacak şekilde planlanır. Klinik uygulama derslerinde öğrencinin klinik
uygulama etkinlikleri ve başarısı ara sınav yerine geçebilir.

b) Herhangi bir klinik uygulama dersinin, anabilim dalı başkanlığınca belirlenen çalışmalarını
başarı ile tamamlayamayan öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra o ders veya derslerin
sadece bütünleme sınav hakkından yararlanabilirler.
c) Belirlenen klinik çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili anabilim dalınca klinik
uygulama sonu sınavına alınırlar.
ç) Sadece Klinik uygulama derslerinin klinik uygulama sonu ve bütünleme sınavlarından
başarısız olan dördüncü sınıf öğrencileri beşinci sınıfa kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler
öncelikli olarak başarısız oldukları klinik uygulama derslerini almak zorunda olup, başarılı
olmaları halinde beşinci sınıf stajlarına başlayabilirler. Bu durumdaki öğrenciler için klinik
uygulama programında herhangi bir değişikliğe gidilmez. Tekrar edilen klinik uygulama
nedeniyle, klinik uygulamalarını zamanında bitiremeyen öğrenciler için Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile yapılacak düzenleme doğrultusunda klinik çalışma süresi uzatılır.
d) Klinik uygulama derslerinin klinik uygulama sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler
bütünleme sınav haklarını, takip eden klinik uygulama sonu sınavlarının bitiminde, sınav
tarihinden en az 1 hafta önce yazılı olarak başvurmak şartıyla kullanırlar. Bu sınavda da
başarısız olan öğrenciler ilgili klinik uygulamayı tekrar ederler.
Sınavların Değerlendirilmesi
MADDE 9(1) Diş Hekimliği Fakültesinde başarı puanı 100 puan üzerinden 50’dir.
(2) Derslerdeki başarı puanı, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler,
uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl/yıl içinde gösterdiği
başarı ve yılsonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Öğrencinin bir dersten
başarılı sayılabilmesi için, yılsonu veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alması
zorunludur.
( 3 ) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda dönemi başarılı bitirmek ve bir üst döneme devam
edebilmek için Diş Hekimliği Alanı içinde yer alan ve ders kurulu ile adlandırılan kurulların,
a) Ders kurulu yılsonu genel sınavında 100 üzerinden en az 50 alınmalıdır.
b) Ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasının % 60’ı ile ders kurulu yılsonu genel sınavı
notunun % 40’ının toplamı kurul sınıf geçme notu olarak belirlenir. O dönemde başarılı olması
için öğrencinin kurul sınıf geçme not ortalamasının 100 üzerinden en az 50 olması
gerekmektedir. Ders kurulu sonu sınavlarının not ortalaması 75 ve üzerinde olan öğrenciler ders
kurulu yıl sonu genel sınavına girmek zorunda değildir. Bu durumda kurul sınıf geçme notu
olarak kurul sonu sınavlarının not ortalaması alınır.
( 4 ) Ders kurulu genel bütünleme sınavına kalan öğrencinin başarılı olarak kabul edilmesi ve
üst sınıfa geçmesi için:
a) Ders kurulu genel bütünleme sınav notunun 100 üzerinden en az 50 olması gereklidir.
b) Ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasının %60’ı ile ders kurulu genel bütünleme sınav
notunun %40’ının toplamı 100 üzerinden en az 50 olması gereklidir.

( 5 ) Ders Kurulu genel bütünleme sınavı sonunda da başarısız olan öğrenci bir üst döneme
geçemez ve kurul dersini tekrar eder.
( 6 ) Kurul dışı mesleki derslerde;
a) Yılsonu/ Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 alınmalıdır.
b) Yılsonu/ Yarıyıl sonu sınavlarının mazereti yoktur. Bu sınavlara katılmayan öğrenci
doğrudan bütünleme sınavına kalır.
c) Dersten başarılı olabilmek için bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 50 alınmalıdır.
d) Kurul dışı mesleki derslerden başarılı olabilmek için dönem içi not ortalamasının %60’ı ile,
Yılsonu/ Yarıyıl sonu/Bütünleme sınav notunun %40’ının toplamı en az 50 olmalıdır.
Klinik Uygulama Sınavlarının Değerlendirilmesi
MADDE 10 (1) Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda Diş Hekimliği alanı içinde yer alan klinik
uygulamalarda başarılı olmak ve bir üst döneme devam edebilmek için:
a) Diş Hekimliği alanı içinde yer alan klinik uygulamalar sonu sınavında 100 üzerinden en az
50 alınması gereklidir.
b) Klinik uygulamalar sonu sınavının mazereti yoktur. Bu sınava girmeyen öğrenci doğrudan
klinik uygulamalar sonu bütünleme sınavına kalır.
c) Klinik uygulamalar sonu bütünleme sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 50
alınması gereklidir.
ç) Klinik uygulamalar bütünleme sınavı tüm klinik uygulamaların bitiminden en erken 7 (yedi)
gün sonra yapılır.
d) Klinik uygulamalar sonu bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci bir üst döneme devam
edemez ve başarısız olduğu klinik uygulamaları dönem sonunda tekrar eder.
e) Klinik uygulamalar sonu sınavı veya klinik uygulamalar sonu bütünleme sınavı teorik, pratik
veya her ikisi beraber olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağına Dekan başkanlığında
yapılacak toplantıda eğitim koordinatörü, dönem koordinatörü ve ilgili anabilim dalı tarafından
karar verilir ve Eğitim yılı başında ilan edilir.
Notlar ve Katsayıları
MADDE 11- (1) Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde ölçme faaliyetlerinin
değerlendirilmesinde “Mutlak not değerlendirme sistemi” uygulanır. Diş Hekimliği alanı dışı
zorunlu ve seçmeli derslerde ise “ Bağıl not değerlendirme sistemi” uygulanır.
(2) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınav notları virgülden sonra iki basamaklı
olarak ilan edilen sınavlarda başarı notu hesaplamasında, virgülden sonraki kesir 50 ve 50’nin
üzerinde ise not bir üst nota yükseltilir, 50’nin altında ise bir alt nota indirilir.
(3) Seçmeli ders ve alan dışı zorunlu dersler hariç başarı notu, harf notu, başarı derecesi ve
katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı
Derecesi
Pekiyi

Başarı Katsayı Puan
Notu
AA
4.0
90100
İyi-Pekiyi BA
3.5
8089
İyi
BB
3.0
7079
Orta-İyi
CB
2.5
6069
Orta
CC
2.0
5059
Başarısız FF
0.0
0-49
Geçer
G
Kalır
K
Muaf
M
Devamsız DZ
(4) Buna göre ders notu
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC alan öğrenci o dersten başarılı kabul edilir.
2) Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.
3) Kalır notu (K); ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarısızlığı durumunda
verilir.
4) Geçer notu (G); ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarılması durumunda
verilir.
5) Muaf notu (M); muafiyet sınavları sonucunda kazanılmış kredilere verilir. Muaf notu;
mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.
6) Devamsız (DZ): Dersin devam şartları sağlanmadığında verilir.

Sınav Notlarına İtiraz
MADDE 12– (1) Sınav notlarına itiraz dilekçesinin, öğrenci veya dersin öğretim elemanı
tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla 3 (üç) iş günü
içinde ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Kurul dışı
mesleki derslerle ilgili itirazlarda dekanlığın oluşturacağı ilgili program başkanı ve öğretim
elemanı dahil üç kişiden (program başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması
durumunda beş kişiden); Diş Hekimliği kurulları içinde yer alan derslerle ilgili itirazlarda da
eğitim koordinatörü, dönem koordinatörü, ders kurulu başkanı dâhil üç kişiden oluşan
komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütlerinde, maddi hata olup olmadığı
tespit edilir ve Komisyon raporu oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının
itirazına ilişkin ilgili fakülte yönetim kurulu kararı komisyon raporu ekli olarak dekanlık

aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından komisyon raporunun sonucu öğrenci otomasyon sistemine aktarılır.
Puan Ortalaması
MADDE 13 – (1) Bir dersin ağırlıklı puanı, o dersin AKTS değeri ile başarı puanının çarpımı
sonucunda bulunan sayıdır.
(2) Dönem ağırlıklı puan ortalaması; bir öğrencinin belirlenen yarıyıl veya yıl döneminde
programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanları toplamının, alınan derslerin AKTS değerleri
toplamına bölünmesiyle bulunur.
(3) Genel ağırlıklı puan ortalaması; öğrencinin programında olan tüm derslerin ağırlıklı puanları
toplamının, bu derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Tekrar
edilen veya puan yükseltmek için alınan derslerde son alınan puan hesaplamaya katılır.
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 14– (1) Diş Hekimliği eğitiminin özelliği olarak, öğrenciler klinik ve laboratuvarlarda
diş hekimliği mesleğine uygun kıyafetler giymek zorundadır.
(2) Öğrenciler kendilerine verilen her türlü cihaz ve malzemenin uygun kullanımından ve
korunmasından sorumludur.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15 –(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Beykent Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Beykent üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi eğitim
öğretim ve sınav yönetmeliği, yükseköğretim ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato
kararları ve Senato tarafından onaylanan Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıcı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

