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Amaç

ninixci nör,üır
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

MADDE 1-Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim_öğretim, snav ve stajlarda uyulacak esasları tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,nde uygulanan eğitim_
öğretim Programlarının düzenlenmesine, smav ve değerlendirmelerin yapılmasına, öğrenci kabul ve kayıt
işlemlerine, uygulama, bitirme te zi, stajişlemleri ve diploma konularına ilişkin hüki.imleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3-BuYönerge,04.1 l. l981 tarihli ve2 547 sayı|ıYükseköğretim Kanununun 14. ve 44.maddeleri
ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim ve Ögretim yönetmeliği,ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede yer alan:
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
Dekanlık: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,
Eğitim ve öğretİm ÇalıŞmaları: Fakülte özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler,
seminerler, uYgulamalı klinik öncesi ve klinik çalışmalar, laboratuvar, proje, ödev ve benzeri
çalışmaları,
Eğitimveöğretim Programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili programlar için belirlediği asgari eğitim
ve öğretim ÇalıŞmaları iliŞkin Üniversite Senatosunca kabul edilen ortak ilkelere dayanılarak ilgili
kurullarca hazırlananve Senato tarafindan onaylanan eğitim ve öğretim çalışmalarının tümünü,
İngitizce Yeterlilik Sınavı (IYS): Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hazırlıkbölümünün yapmış olduğu
İngilizce yeterlilik sınavını,
Kurul: Diş Hekimliği Fakültesi Fakiilte Kurulunu,
Rektörlük: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlügtınü,
senato: Bezmialem vakıf Üniversitesi senatosunu,
üniversite: Bezmialem vakıf Üniversitesini,
Yönetim Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

iriNci göLüNI
Öğrenci Kabul ve Kayıt Esasları

MADDE 5- Öğrenci kabulü, kesin kayıt, öğrenci statüsü, yataygeçiş, kayıt yenileme, kayıt dondurma,
iliŞik kesme ve aYrılma esasları Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim - Ögretim
Yönetmeliği'ne tabiidir.
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Eğitim-Öğretim Süresi

üçüNcü nörüıvr
Eğitim ve Öğretim İle İlgll Esaslar

MADDE6-DiŞ Hekimliği Fakültesinde eğitim ve öğretim süresi yabancı dil hazırlık süresi hariç 5
Yıldır, Ancak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve öğretim y;;.;ıiği,nde
öngörülen haklı ve geÇerli nedenlerle öğrencinin kaydının dondurulması halinde geçirilen süreler azami
sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Öğretim Dili
MADDE 7-Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,nce eğitim ve öğretim dlli %70Türkçe ve o/o 30 İngilizcedir.
İngilizce Hazırlık Sınıfı
MADDE 8- DiŞ Hekimliği Fakültesi sınıflarına kayıt olmak için aday|arın ingilizce yeterlik sınavını
baŞarmaları gereklidir. .İngilizce yeterlik sınavını başaramayanlar o,Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Yabancı Diller Bölümü Ögretim ve Srnav Yönergesi" hükümlerine göre öğrenim görürler.
Dersler
MADDE }Fakültede Yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli olmak izereiki gruba ayrılır. Zorunlu dersler,
öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden
seÇerek almak durumunda olduğu derslerdir. Bazı dersler izinön şartlar tanımlanabilir. Belirlenen bu ön
Şartlar ve ön Şartlı dersler ilgili Kurul tarafındarı belirlenir. Seçmeli derslerin hangi derslerden
oluŞacağına, YarıYıllara dağılımına, öğrenci tarafindan alınması gereken seçmeli ders saylsma,
AKTS'sine ve bu derslerin açılabilmesi izin gerekli öğrenci sayısma Fakülte yönetim Kurulu önerisi ile
senato tarafından karar verilir.
Öğretim Programı
MADDB 10- (1) Eğitim ücretleri konusunda Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli
Heyetinin kararı ile belirlenen maddeler uygulanır.
(2\ Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasma göre yapılır. Diş Hekimliği Fakültesince verilen
zorunlu Pratik (uYgulamalı) dersler ile stajların tamamından başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa
devam edemez ve başarısız olduğu dersleri tekrar almak zorundadır.
(3) Öğretim Programları gereğince bir eğitim - öğretim yılında okutulan teorik derslerin final ve
bütünleme sınavları sonucunda en faz|a 3 (üç) zorunlu teorik dersten başarısız olan öğrenci, bu
derslerden sorumlu olarak (dersi/dersleri alttan alarak) bir üst sınıfa devam edebilirler. Ancak, öğrenci
IV.sınıfta alttanders alamaz. V.sınıfta ise 10. Madde hükümleri geçerlidir. Uygulamalı dersler ile klinik
gözlem/klinik eğitimler bu hükmün dışındadır. Aynı zamanda, devamsızlık sebebiyle başarısız olunan
dersler (ortak zorunlu dersler hariç) alttan alınamazve öğrenci bir üst sınıfa geçemez.
(4)Öğrenci, alttan aldığı derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden devam şartı
aranmaksızın tüm sınavlara girer.
(5)DiŞ Hekimliği öğretiminde her öğretim yılında Fakültece verilen teorik ve pratik dersler ile stajlar
bir önceki Yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın hazırlayıcı dersleridir. Bu kapsamda;
a)Öğrencinin IV. sınıfa geçebilmesi için I. II. ve III. sınıftaki tüm derslerinden başarılı olması
gerekmektedir.

(6)Derse devam ve ti.im baraj puanlarını tamamlama zorunluluğunu yerine getirmek kaydıyla, en fazla
1 (bir) teorik (sadece III. sınıftan IV. sınıfa geçerken) veya uygulama dersinden başarısız olduğu
kesinleşen öğrencilere tamamlama smavı hakkı verilir. Bu sınavda ara smav notları dikkate alınmaz.
Tamamlama slnavınln klinik gözlem dersi için yapılması durumunda, ilgili anabilim dalı başkanlığı
tarafindan bu sınav teorik ya da uygulamalı olarak yapılır. Tamamlama sınavından da başarısız olan
öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler veya mezun olamaz|ar.
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(7)Bir dersin hem teorik hem de uygulaması (pratik) bulunuyor ise; bunlardan haftalık ders saatinin eşit
olması veYa teorik ders saatininfazlaolması durumunda, bu ders teorik olarak kabul edilir ve sınıfgeçme
işlemleri buna göre yapılır.
Akademik Takvim
MADDE ll-DiŞ Hekimliği Fakültesi'nde bir öğetim yılı en az l4haftalık iki yarıyıldan oluşur. Final
ve Bütünleme sınavları öğretim yılı süresi içinde yapılamaz.
Stajlar
MADDE 12- Staj, klinik gözlem ve klinik öncesi uygulamalar (preklinik) zorunlu ders stattisünde olup;
bunlarailiŞkinusulve esaslarFaki.ilteKurulutarafindanbelirlenirveherakademikyılınbaşındailanedilir.

I)evam Zorunluluğu
MADDE 13- (l) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devamzorunluluğunun smlrı, teorik derslerde en az Yo70, uygulamalı derslerde ise en az yo11,dir ve
devamsızlık hesaPlaması saat üzerinden yapılır. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler ara sınav, finalve bütiinleme sınavlarına giremezler ve ('NA" notu alır. Ögrenciıerin dİvam durumları, derssorumlularınca izlenir. Sağlık sorunları nedeniyle raporlu olan öğĞncilerin raporlu geçirdikleri süre ve
durumları ilgili Yönetim kurulu tarafından değerlendİrilerek karara bağlanır.
(2) Bir dersin devamını alıP da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden
devam Şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şaıtıaranr, Sadece III. sınıf Ktinik Gözlem ve IV. ve V. sınıf Staj uygulamalı derslerde (preklinik,
simulasYon laboratuvar gibi uygulamalı dersler hariç) sağlık raporu gibi haklı ve geçerli bir mazereti
sebebiYle Yo2l'nin üzerinde devamsızlık yapan ve Fakülte Kurulunca mazeretikabul edilen III. sınıf
öğrencileri, klinik gözlem yapmadıkları süreyi, IV. ve V. sınıf öğrencileri ise baraj puanlarını;
bütiinleme, tamamlama veya son sınıftaki tek ders smavl öncesine kadar ilgili anabilim dallarında
tamamlamak kaYdıYla ilgili sınavlara girebilirler. Pratik ve klinik uygulamalarda devamsızlık oranı o/o

20'Yi geÇmese dahi, sorumlu öğretim üyesi öğrencinin devam etmediği uygulamaları belirlenen gün ve
saatlerde telafi etmesini ister.

nön»üNcü nöı,üuı
Sınavlar ve Değerlendirmeler

Sınavlar
MADDE r4-(1)Ara sınavlafl, mazeret sınavları, final sınavları, büttinleme sınavları aşağıdaki esaslara
göre yapılır:
a) Sınavlar; test, Yazılı, sözlü, uygulamah veya yaz|ıı-söziıü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı_sözlü_
uYgulamalı olarak YaPılabilir. Sınavların yapılış şekillerine ve sayılarına ilgili kurul karar verir.
b) Her dersin Smavl anlatıldığı dilden yapılır. Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve
Yerde smava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not
iPtal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
c) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
Ç) Ortak zorunlu dersler iÇin uygulanacak esaslar Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ön lisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim yönetmeliği hükiimlerine tabidir. Bir dersin smavı o dersi okutan ders sorumlusu
öğretim üyesi tarafindan düzenlenir ve yürütülür.
d) Derse kaYıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak final
sınavlarına girerler.

e) Büti.inleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu sınavın
yöntemine ve tarihine ilgili kurul karar verir.
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f) Öğrenciler notlarını yükseltmek amacıyla, başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak o dersinsınavlarına tekrar giremezler. Ayrıca finaİ sınavİ sonucunda başarılı oıan iıgrenciler not yükseltmek
arrıacıy|a bütünleme smavma da giremezler.
g) Sınavlar, bu YöıergeYe uygun olarak hazır|arıacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlaragirmek izin öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek İorundadırlaİ. Hangi Ğu"p ve mazeretle
olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o ,rnuru alınmazlar.h) Yazılı srnav kAğıtları beş (5) yıl süre ile saklanır.

Değerlendirme
MADDE 15- (1) Sınavlar mutlak not sistemi (100 puan) üzerinden ölçülür. Bir dersin ara stnav ve final
Snav sonuÇları saYısal Puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavlarrn puanı (0) sıfirdır.
(2)Bir dersten baŞarılı olmak için başarı nofunun en az CC veyadaha yukarr olması ve aynı zamanda
final, bütünleme, tamamlamaveya son sınıftaki tek ders sınavından en az60 (altmış) puan alınması
gerekir.
(3)Ara slnav Puan ortalainası, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış
olan ara smav saylsna bölünmesi ile belirlenir ve ilan edilir. Ara sınavlar haricinde ödev ve benzeri
uYgulamaların YaPılması durumunda, bu uygulamalann ara smav puan ortalamasına hangi oranda etki
edeceği eğitim öğretim Yılı baŞında ilgili ders sorumlusu öğretim elemanı tarafındarı belirlenir ve
Dekanlığa bildirilir. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.
(4)Ham baŞarı Puaru; final sınav puanmm o/o60'ına, ara sınavlarm puan ortalamasının yo4y,ının
eklenmesi ile hesaPlanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı
puarunm hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.
(S)Ham baŞarı notları, ilgili kurul tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla
belirlenir.
Başarr Notunun Değerlendirilmesi
MADDE 16- (l) Öğrencilerin baŞarı notlarının belirlenmesinde 100'lük sayısal puan sistemi (mutlak not
sistemi) kullanılır. l00 'lük sistem başarı notlarının 4 'lük sistem başarı not ve katsayı karşılıkları aşağıdaki
gibidir:

Yarıyıl Ders Notu Harf Notlarının l00 Puan Üzerinden

a) NA: Devamsız notu §ot Attended); devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir.
b) S:BaPrılınotu(Successful);BitirmeTeziniveKlinikGözlemdersinibaşarıylatamamlayanöğrencilere
verilir. S nofu genel not ortalamasma katılmaz.
c) U:BaŞarısız nofu (Unsuccessful); BitirmeTezi ve Klinik Gözlem dersinden başarısız olan öğrencilere
verilir. U notu genel not ortalamasma katılmaz. Bitirme Tezi dersinden başarısız olan ogrenciye
belirlenen büttinleme sınavı tarihine kadar tezindeki düzeltmeleri yapması için süre tanınır. Btitünleme
sınavından da baŞarısız olan öğrenci mezun olamazve yeni eğitim-öğretim yılında yeni bir Bitirme Tezi
verilir. Bu öğrencilere ara dönem sonunda final/büti.inleme sınav hakkı tanınır. klinik Gözlem dersinden
baŞarısız olan öğrenciden, akademik takvimde belirtilen Klinik Eğitim telafi haftasında yeniden gözlem
YaPmaSl istenir, bütünleme smavı yapılır ve not verilir. Klinik Gözlem bütünleme sınavından da başarısız
olan öğrencinin tamamlama sınavına girmeye hak kazanması durumunda ise lo.madde hükümleri
geçerlidir.
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BAŞARI NOTU KATSAYISI PUANI AÇIKLAMASI
AA 4,0 90-100 PEKIYI
BA 3,5 80-89 IYI
BB 3,0 70-79 oRTA
CB 2,5 65-69 ORTA ALTI
CC 2,0 60-64 GEÇER
F 0 0-59 BAŞARISIZ



Mazeret Esasları
MADDE 17- (1)Öğrencilerin, slnava girmelerine engel olan mezkür mazeretlerini, bir dilekçe ile birlikte,
bağlı bulundukları Fakülte Sekreterliği'ne, mazeretin başladığı tarihten itibaren en geç s lş güniı içinde
bildirmesi gerekir. Süresinde yapılan başvurular, Fakiilte Yönetim Kurulu'nca, iş bu-y<ıneğe ve yasal
mevzuat kaPsamında değerlendirilerek kabul veya reddedilir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için bİrden
fazla kullanı|amaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır.
(2)Ü_niversiteYi temsilen sosyal, kültüre], sportif vb. her turlu faaliyet ve organizasyonlara Rektörlük
tarafindan YaPılacak görevlendirmeler ile katılan öğrenciler, görevli oldukları gıinlerdeki dersler ve
sınavlardan mazer etli sayı lır.
(3)Öğrencilerden, vefat ve defin tarihlerinin belirlenmesi kaydıyla, birinci ve ikinci dereceden yakını
vefat edenlerle; belgelenmesi kaydıyla toplumsal olaylar, kaza|ar, doğal afetler ve hukuken mücbir
sebepleri olanlar, ara sınavlar için mazeret sunma hakkına sahip olur.
(a)Sağlık nedenleri ile mazeretli sayılmak isteyen öğrenciler, bağlı bulundukları Fakülte/Bölüm
Sekreterliği'ne mazeretlerini açıklar dilekçe ile birlikte, Devlet velveya Üniversite Hastanelerinden
alacakları Heyet tarafindan düzenlenmiş sağlık raporunu ibraz etmelidir.
(S)Sağlık raporları, ait olduğu gün veya günlerdeki ti.im ders ve sınavları kapsar. Raporlu öğrenci,
raporlu olduğu tarihlerde yapılan sınavlara giremez. Sınavda bulunup, smav sonrasİrapor alan
öğrenci ler, girmi ş oldukları sınavlar için mazeretli sayı lmaz.
(6)IŞ bu madde kapsamında öğrencinin mazeretli olduğu günler devamsızlık süresinden sayılmaz.
Mazeret slnavma girmeyen öğrencilere bir daha mazeret smavı yapı|maz. Mazeret sınavları sadece ara
sınavlar için yapılır. Final, büti.inleme, tamamlama, tek ders sınavlarınamazeret smavı yapılmaz.
(7)Yukarıdaki devam ile ilgili kurallar, uygulama dersleri hariç ttim proglam dersleri için geçerlidir.

Sınav Düzeni, Sonuçların İlanı ve Sınav Sonuçlarınaİtiraz
MADDE 18- (l)Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları velveya faktilte yönetimi tarafindan
görevlendirilen gözetmenler tarafindan yapılır.
(2)Sorumlu öğretim üyesi, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde
öğrenci bilgi sisteminde ilan eder. Final sınavlarında ise bu süre 7 (yedi) gündür. Sınav evrakları kapalı
zarf iÇerisinde ve kaŞeli-imzalı olarak Fakülte öğrenci işleri bürosuna kaydedilerek teslim edilir veya
sınav tarihinden itibaren en az beş yıl süreyle Dekanlık tarafindan saklanır.
(3)Öğrenciler sınav sonuçları hakkında itiraz|arını sonuçların ilan edildiği tarihten başlayarak 5 (beş)
iŞgünü iÇinde yazı|ı olarak Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri ve anabilim dalı başkanı
taraflndan gözden geÇirilir ve maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Dekanlığa
bildirilir. YaPılan düzeltme Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazarıır ve sonuç Öğrenci İşleri
Direktorlüğtine bildirilir.

BEŞİNCİ gÖrÜNI
Akademik Başarının Değerlendirilmesi ve Diğer Hususlar

Mezuniyet Derecesi

MADDE 19 - MezuniYet derecesinin belirlenmesinde eğitim-öğretim süresince okufulan derslerin
başarı notlarırun ortalaması esas alınır.
Diplomalar
MADDE 20- (1) BeŞ Yıllık Diş Hekimliği eğitim programmı başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği
Lisans Diploması ve Diş Hekimi unvaru verilir.
(2) DiPloma Bezmialem Vakıf Üniversitesi diploma ve diğer ilgili belgelerin düzenlenmesine ilişkin
yönergeye dayanı larak hazır|arıır .
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Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 21- Bu Yönergede yer almayan eğitim-öğretim ve staj ile ilgili konularda Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim -öğetim İ<ınetmeliği hüki.imleri uygulanır..
Yürürlük
MADDE 22'Bu Yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunun 16.09.2020 tarihli 20 sayılıtoplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 23-Bu Yönerge hükümlerini Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.
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