
 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Diş Hekimliği sağlık bilimleri alanının önemli bir dalı olup, ağız diş sağlığı ile birlikte hem genel sağlığın korunmasında hem de yüz 
estetiğinin geliştirilmesinde etkili olan bir hekimlik dalıdır. 2010-2011 yılında eğitime başlayan Fakültemiz modern teknolojinin son 
gelişmelerini bünyesinde barındıran bir eğitim ve tedavi kurumu olma noktasında önemli adımlar atmıştır. Kliniğimiz kısa sürede 
halkımızın güven duyduğu ve rağbet ettiği bir ağız ve diş sağlığı merkezine dönüşmüştür. Eğitim modelimiz Avrupa Diş Hekimliği 
Eğitimi Birliğinin (ADEE) önerdiği ve Avrupa Birliği Ülkelerinde uygulamakta olan koşulları yerine getirmektedir. Bu yeni eğitim 
modelinin en önemli amacı öğrencilerimize araştırma ve kendi kendine öğrenme yeteneği kazandırmak ve yıl içi çalışma etkinliğini 
arttırmaktır. Lisans eğitiminin yanı sıra uzmanlık eğitiminde de tercih edilen bir eğitim kurumu olma yolundayız. Uzmanlık 
sınavında başarılı olan yüksek puanlı öğrencilerin eğitimleri için Fakültemizi seçmeleri gurur vericidir. Sağlık ve eğitim 
hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalarımız ve yatırımlarımız kesintisiz devam edecektir. Amacımız, öğrenme odaklı 
çalışma alışkanlığı kazanmış ve insani değerlerle donanmış bilgili ve yetenekli diş hekimleri yetiştirmektir. 

 

Kazanılan Derece 

Diş Hekimliği programına kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, öğrenimlerine devam 
etmemeleri halinde, Temel Bilimlerde Önlisans Diploması verilir. Beş yıllık Diş Hekimliği eğitim programını başarı ile 
tamamlayanlara Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir. 
 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları 
gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 300’dür. Diş hekimliği programı bütünleşik bir programdır. 
Eğitim planındaki klinik staj uygulamaları dahil tüm dersleri başarı ile tamamlayan mezunlara Diş Hekimliği alanında yüksek lisans 
derecesi verilir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak 
adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra 
bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Türk  
Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek 
Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ 
PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN 
YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan TOEFL, IELTS 
ve eşdeğer sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir. Değişim öğrencilerinin kabulü, 
BAVU ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. 
Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, BAVU’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü 
tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

 



Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi“ esas 
alınarak yürütülür. Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. 
Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Öğrencilere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara 
sınav, ödev, uygulama ve final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde 
yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve 
zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar 
ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Bütünleme sınavı, final sınavına 
girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen veya final sınavı sonunda başarısız (F) olan öğrenciler için düzenlenir. Not 
yükseltme ve başka bir nedenle bu sınava girilmez. 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlı lisans öğretimidir. 

Mezuniyet Koşulları 

4.00'lü not sistemine göre ortalamanın en az 2.00 olması, stajlarını başarıyla tamamlamış olması ve mezuniyet için diğer gerekli 
belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır. 

 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkânı bulunmaktadır. Akademik kariyer imkânı bulunmaktadır 

 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık ve doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. 

 

 


