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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

(Kabulü:20.04.2022 tarih ve 6-4 sayılı Senato Kararı) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş̧ Hekimliği 

Fakültesi’nde yürütülen eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 

yürütülen eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirmeye ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. 

ve 44. maddeleri ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 –(1) Bu Yönergede yer alan tanımlardan; 

a) Dekan: İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını, 

b) Fakülte: İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, 

c) Fakülte Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu, 

d) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim 

Kurulunu 

e) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni  

h) Yönetmelik: İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğini ifade eder.  

ı) Akademik takvim: Lisans eğitim-öğretiminde yıl, güz ve bahar yarıyılı ve benzeri tarihleri 

içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili fakülteler tarafından ilan edilen eğitim-

öğretim sürecini, 

i) GANO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, 

j) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders 

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini 

sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

k) Bölüm/Anabilim dalı: Fakültedeki bölüm/ana bilim dalını, 



l) Bölüm/Anabilim dalı başkanı: Fakültedeki bölüm/anabilim dalı başkanını, 

m) Danışman: Fakültede lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere Dekanlık 

tarafından atanan öğretim üyesini, 

n) Ders: Teorik, pratik, klinik dersini, 

o) Kredi sistemi: 1 saat teorik ders veya 2 saat uygulama karşılığı bir kredi olan Ulusal Kredi 

Sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin 

kredilendirilmesini, 

ö) Muaf: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre 

kayıtlı olunan programdaki ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu, 

p) Öğrenci: Eğitim yapmak üzere Fakültede kayıtlı olan lisans öğrencilerini, 

r) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyılları şeklinde ifade edilen, yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az 

on dört hafta, başlangıç ve bitiş tarihleri her öğretim yılı için Fakülte tarafından önerilen ve 

Senato tarafından onaylanan öğretim süresini,  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Kabul ve Kayıt Esasları ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar 

Genel esaslar 

MADDE 5– (1) Kayıt işlemleri, öğrenci kimlik kartı, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti, kayıt 

yenileme, yatay ve dikey geçişler, ders muafiyetleri vb. her türlü öğrenci işleri, Yönetmelik 

hükümlerine göre yapılır. 

Öğrenci statüsü  

MADDE 6 – (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine sadece tam zamanlı 

statüde öğrenci kabul edilir.  

Öğretim süresi  

MADDE 7 – (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin normal eğitim-

öğretim süresi beş yıldan oluşur; azami eğitim-öğretim süresi sekiz yıldır. Üniversiteden belirli 

bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre yukarıda belirtilen eğitim 

öğretim süresinden sayılır.  

Öğretim dili  

MADDE 8 – (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim-öğretim dili 

Türkçe’dir (%100).  

(2) Fakültenin yabancı uyruklu öğrencilerinden, klinik hasta tedavilerinin başladığı 4. sınıf (7. 

dönem) başlamadan önce, Türkçe yeterlilik belgesi getirmesi şartı aranır. Bu belge 

Üniversitelerin dil merkezlerinden alınacak C2 seviyesini tamamlamış olduğunu gösteren bir 

belge olmalıdır.  

Ders muafiyetleri 

MADDE 9 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran veya bir üniversiteden ayrıldıktan sonra 

merkezi yerleştirme sınavı ile Fakülteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kurumlararası-kurum 

içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce 

aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları ilk öğretim 

yarıyılının başında muafiyet talebi için başvurabilirler. 



Ulusal ve uluslararası değişim programları 

MADDE 10– (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan 

anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde 

öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Değişim 

programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır. 

(2) ERASMUS değişim programına kabul edilen öğrencilerin değişim programı kapsamında 

devam edeceği dersler Fakültede yer alan ERASMUS Koordinatörü/Koordinatörleri tarafından 

belirlenir. Lisans programındaki derslere eş değerlik verilebilir veya yerine sayılabilir. Eşdeğer 

veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders Üniversite dışı seçmeli ders olarak transkriptine 

işlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim Yarıyılı, Danışman, Eğitim-Öğretim 

Programı, Dersler, Ders Tekrarı, Derslere Devam ve Ön Koşul 

Eğitim öğretim yarıyılı: 

Madde 11– (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun 

onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. 

Fakültede eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur, bir yarıyıl 

en az on dört en çok on altı haftadan oluşur. Klinik ders programları, Fakültenin akademik 

takviminin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Ancak, klinik dersler gerekli 

görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir. Eğitim-öğretim yılı/yarıyılı, 

gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir. 

(2) Fakültede yıl, güz/bahar yarıyılı esasına göre örgün eğitim-öğretim yapılır. Ancak ilgili 

kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile uzaktan eğitim ve öğretim 

yapılabilir. 

Danışman 

MADDE 12 – (1) Her öğrenci için Dekanlık tarafından bir öğretim üyesi/görevlisi danışman 

olarak görevlendirilir. 

(2) Danışman, öğrenci ile iletişimde olur, öğrenciyi tüm öğrenimi boyunca mezun olana kadar 

izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye 

yardımcı olur. Öğrencinin her yarıyılda/yılda izleyeceği dersler ve programında yapılacak 

değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur.  

(3) Danışmanların görevleri ile ilgili konular Fakülte Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Eğitim-öğretim programı 

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile 

yürürlüğe girer. 

(2) Eğitim-öğretim programı, aşağıda yer alan program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden 

oluşur: 

a) Program bilgi paketi; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel 

hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, 

programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl kodu, kredisi, saat sayıları, 

seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, eğitim-öğretim programının yapısı, 



sınavlar, değerlendirme ve not sistemi, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara 

ilişkin bilgileri içerir. 

b) Ders bilgi paketi, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, 

öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, 

AKTS tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tabloları içerir. 

(3) AKTS’ye göre diş hekimliği eğitim-öğretim programı 225 AKTS zorunlu, ortak zorunlu ve 

75 AKTS seçmeli ders olmak üzere toplam 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir dersin AKTS 

kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Dersler 

MADDE 14 – (1) Dersler “zorunlu” ve “seçmeli” ve “ortak zorunlu” dersler olmak üzere üç 

gruba ayrılır. 

a) Zorunlu dersler: Öğrencinin mezun olabilmesi için almak ve başarılı olmak zorunda olduğu 

derslerdir.  

b) Seçmeli dersler, alan (alan kodlu seçmeli dersler) içi ve alan dışı(sosyal seçmeli dersler) 

dersler olabilir. Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim programında yer 

alan ve eğitim programı yeterlilikleri kapsamında olan belirli dersler veya ders grupları 

arasından seçerek alacağı derslerdir. Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim 

programı yeterlilikleri kapsamında olmayan ve farklı akademik birimler tarafından açılmış 

derslerdir. 

c) Ortak zorunlu dersler, 2547 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendinde 

belirtilen aşağıdaki derslerden oluşur: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı 

Dil’dir. 

Madde 15– (1) Öğrenciler, fiziki şartlara ve öğrenci sayısına göre gerekirse gruplara ayrılarak 

öğrenim görürler. Dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulama dersleri gruplara bölünerek 

öğrencilere dönüşümlü olarak verilir. Öğrencinin klinik uygulama dersleri süresi içerisinde Ana 

Bilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen klinik uygulama sayısını yapmakla yükümlüdür. 

Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı, tamamlanması gereken asgari klinik/pratik 

uygulamaları (klinik puanlar), değerlendirme ölçekleri Ana Bilim Dalı Başkanlıkları tarafından 

belirlenir ve eğitim öğretim dönemi başında öğrencilere duyurulur. 

Ders tekrarı 

MADDE 16 – (1) Diş Hekimliği öğretiminde her öğretim yılında Fakülte Kurulu tarafından 

onaylanan ve ilan edilen ön koşullu teorik ve pratik dersler, bir önceki yılın tamamlayıcısı ve 

bir sonraki yılın hazırlayıcısı derslerdir. Ön koşullu dersler, Fakülte Kurulu tarafından 

düzenlenerek belirlenir. 

 (2) Fakültede verilen ön koşullu derslerin tamamından başarılı olamayan öğrenciler bir üst 

sınıfa devam edemez ve kaldığı dersleri aynen tekrar ederler. Ayrıca, zorunlu pratik derslerin 

tamamından başarılı olamayan öğrenciler de bir üst sınıfa devam edemez ve başarısız olduğu 

dersleri tekrar eder. Ön koşullu derslerden ve/veya zorunlu pratik derslerden kalan öğrenciler, 

bir üst sınıftan sadece ortak zorunlu YÖK derslerini ve seçmeli dersleri alabilirler.  

(3) Ön koşullu olmayan teorik derslerin yıl sonu ve bütünleme sınavları sonucunda başarısız 

olan öğrenci, mesleki alan dersleri dışında kalan bu derslerin sadece birinden, daha önceden 

dersi almak ve devam şartını yerine getirmek koşulu ile, sorumlu olarak bir üst sınıfa devam 

edebilir. Öğrenci, sorumlu olarak geçtiği tek dersin sınavını başarmadıkça bir üst sınıfa devam 

edemez.  

 



 

Ön Koşul 

MADDE 17- (1): Protetik Diş Tedavisi II, Protetik Diş Tedavisi Pratik II, Restoratif Diş 

Tedavisi I,Restoratif Diş Tedavisi Pratik I, Oral Diagnoz, Baş Boyun Anatomisi, Oral 

Mikrobiyoloji ön koşullu derslerdir. Bu derslerin alınabilmesi için Anatomi, Mikrobiyoloji, 

Protetik Diş Tedavisi I ve Protetik Diş Tedavisi Pratik I’den başarılı olma şartı aranır. 

(2) Protetik Diş Tedavisi III, Protetik Diş Tedavisi Pratik III, Restoratif Diş Tedavisi 

II,Restoratif Diş Tedavisi Pratik II, Oral Radyoloji, Ortodonti I, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi I 

Periodontoloji I,Çocuk Diş Hekimliği I, Endodonti I, Endodonti Pratik I ön koşullu derslerdir. 

Bu derslerin alınabilmesi için bir önceki yılın ön koşullu derslerinin tamamından başarılı olma 

şartı aranır. 

(3) Periodontoloji II,Çocuk Diş Hekimliği II, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi II, Ağız Hastalıkları, 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Eğitimi I, Protetik Diş Tedavisi Klinik Eğitimi I, Çocuk 

Diş Hekimliği Klinik Eğitimi I, Ortodonti Klinik Eğitimi I, Ortodonti II, Endodonti II, 

Restoratif Diş Tedavisi Klinik Eğitimi I, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Klinik Eğitimi I, 

Periodontoloji Klinik Eğitimi I, Endodonti Klinik Eğitimi I ön koşullu derslerdir. Bu derslerin 

alınabilmesi için bir önceki yılın ön koşullu derslerinin tamamından başarılı olma şartı aranır. 

(4) Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Eğitimi II, Protetik Diş Tedavisi Klinik Eğitimi II, 

Çocuk Diş Hekimliği Klinik Eğitimi II, Ortodonti Klinik Eğitimi II, Restoratif Diş Tedavisi 

Klinik Eğitimi II, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Klinik Eğitimi II, Periodontoloji Klinik Eğitimi 

II, Endodonti Klinik Eğitimi II, Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II  ön koşullu derslerdir. 

Bu derslerin alınabilmesi için bir önceki yılın ön koşullu derslerinin tamamından başarılı olma 

şartı aranır. 

Devam zorunluluğu: 

MADDE 18– (1) Öğrenciler her dersin, teorik, pratik, klinik uygulama ve laboratuvar 

çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili anabilim dalı kurulunun gerekli gördüğü sınav ve 

akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.  

(2) Öğrencinin teorik derslere devamı gerekir. Ancak her ne sebeple olursa olsun teorik 

derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci o ders ve derslerden yarıyıl sonu 

sınavına alınmaz.  

(3) Klinik çalışmalar ve diğer uygulama derslerinin %20’sinden fazlasına katılmayan ve pratik 

ödevlerinin tümünü başarı ile tamamlayamayan öğrenci o ders veya derslerin yarıyıl sonu 

sınavına alınmaz.  

Klinik ders ve pratik ders uygulama ve telafi 

MADDE 19 –(1) Klinik ders ve pratik ders uygulamalarında, öğrenci eğitim-öğretim yılı içinde 

belirli sayıda klinik ders ve pratik ders çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek 

zorundadır. Klinik ve pratik ders uygulamalarının içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken 

asgari iş ya da işlem sayısı ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim 

yılı başında veya klinik ve pratik ders uygulamasının başında öğrencilere duyurulur.  

(2) Klinik ders ve pratik ders uygulamalarında tamamlanması gereken iş ya da işlem sayısı 

asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan iş ya da işlemleri tamamlaması için telafi 

süresi verilir. 

(3) Telafi süresi, klinik ders ve pratik ders çalışmasının sonunda, eğitim-öğretim yılı sonunda 

ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresi en fazla on iş günü olacak şekilde 

verilir. 



(4) Klinik ders ve pratik ders uygulamalarında tamamlanması gereken iş ya da işlemleri verilen 

telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 

(5) Pratik uygulama dersleri için ara değerlendirme sınavı ve dönem sonu değerlendirme sınav 

uygulanır.  

MADDE 20 – (1) Fakültede dördüncü (7/8 yarıyıllar) ve beşinci sınıflar (9/10. yarıyıllar) , 

klinik ders yıllarıdır. Klinik dersler uygulamalı ders şeklinde yapılır ve klinik dersler için ara 

değerlendirme sınavı ve final sınavı uygulanır. Sınavlar klinik uygulama şeklinde ve/veya 

yazılı/sözlü olarak da yapılabilir. 

(2) Klinik derse devam eden ancak final sınavında başarılı olamayan veya bölüm/anabilim 

dalları tarafından belirlenen klinik iş ya da işlem sayısını tamamlayamadığı için final sınava 

giremeyen, ancak eksik iş ya da işlemlerini telafi süresinde tamamlayan dördüncü sınıf 

öğrencileri bütünleme sınavına alınır. Aynı durumdaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme 

sınav hakkı tanınmaz. 

(3) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim 

programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda teorik, klinik, pratik, alan ve benzeri 

derslerin yapılması ve herhangi bir kurumdan Fakülteye öğrenci başvurusu kabul edilmez. 

Dördüncü sınıf klinik ders telafisi 

MADDE 21 – (1) Dördüncü sınıfta öğrenci final sınav tarihine kadar klinik iş ve işlemleri 

(uygulamaları) eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik iş ve işlemleri 

(uygulamaları) eksik veya başarısız olan öğrenci final sınavına alınmaz. 

(2) Klinik iş ve işlemleri (uygulamaları) eksik olan ancak, klinik iş ve işlemlerin (uygulamanın) 

asgari oranlarını (%70) tamamlayan öğrenciye eksik olan klinik iş ve işlemleri (uygulamaları) 

tamamlaması için telafi süresi, akademik takvimde belirlenen tarihlerde, en fazla on iş günü 

olacak şekilde verilir. Bu sürede klinik iş ve işlemlerini (uygulamalarını) başarıyla tamamlayan 

öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik iş ve 

işlemlerini (uygulamalarını) başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik 

dersi (uygulamayı) bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 

(3) Belirlenen asgari klinik iş ve işlemlerin (uygulama) asgari oranlarını (%70) klinik dersin 

verildiği eğitim-öğretim yılında/yarıyılında belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci 

başarısız sayılır, final, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmaz. O klinik dersi (uygulamayı) 

bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 

Beşinci sınıf klinik ders tekrarı 

MADDE 22 – (1) Yıl içindeki klinik derslere devam eden ancak klinik iş ve işlemlerini 

(uygulamalarını) tamamlayamayan öğrenciler final sınavlara giremez. 

(2) Klinik ders süresi içinde bölüm/anabilim dalları tarafından belirlenen klinik iş ve işlemleri 

(uygulamaları) eksik olan, ancak klinik iş ve işlemlerin (uygulamaların) asgari oranlarını 

tamamlayan veya final sınavından başarısız olanlar klinik ders tekrarına kalırlar. Bu durumdaki 

bir öğrenci, klinik ders tekrarlarına o yılın akademik takviminde belirtilen tarihte başlayarak 

Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti klinik dersleri için on dört tam iş 

günü, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Çocuk Diş Hekimliği, 

Periodontoloji klinik derslerinde yedi tam iş günü klinik ders tekrarı yapar. 

 

 



(3) Akademik takvimde belirtilen tarihte başlayan klinik ders tekrarında başarısız olan 

öğrenciler aynı klinik ders tekrarı süreleri ile uygun bulunan bir tarihte ikinci klinik ders 

tekrarını yaparlar. İkinci klinik ders tekrarından da başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim-

öğretim yılında, yıl içinde yapılan iş günü sayısı kadar devam ederek klinik dersi tekrarlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başarının Değerlendirilmesi, Sınav ve Değerlendirme Esasları, İlişik Kesme, Mezuniyet  

Ders başarı notu 

MADDE 23 – (1) Tüm derslerdeki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı 

notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, 

uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve final/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle 

elde edilir. 

(2) Ders başarı notu; ara sınav/ara sınavlar not ortalamasının 50’si ile final/bütünleme sınav 

notunun %50'sinin toplanması sonucunda elde edilir. 

(3) Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için final veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan 

alma zorunluluğu vardır. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için hesaplanan ders 

başarı not ortalamasının (sosyal seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler hariç) en az 55 olması 

gereklidir. 

(4) Sınav notları çevrimiçi/yazılı olarak ilan edilir. 

(5) Sosyal seçmeli derslerde başarının ölçülmesi üniversite yönetmeliğine göre düzenlenir. 

(6) Ardışık iki yıl GANO’su 2.00 altında olan öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar. Daha önce 

başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılan dersler 

içinden FF harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak alırlar. DC harf notu aldıkları dersleri ise 

isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota 

bakılmaksızın GANO hesaplamasında not dökümüne yansıtılır. 

(7) Başarı notu 50-54 arasında olan öğrenciler not yükseltmek için bütünleme sınavına girebilir 

veya takip eden eğitim öğretim yılında dersi tekrar alabilir. 

Notlar 

MADDE 24 –(1) Tüm sınavlarda ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 

anlamları aşağıda belirtilmiştir: 

 

Başarı notu Katsayı Eşdeğer puan 

AA 4.00 90-100 

BA 3.50 85-89 

BB 3.00 75-84 

CB 2.50 65-74 

CC 2.00 55-64 

DC 1.80 50-54 

FF 0.00 00-49 



Sınavlar 

MADDE 25 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders 

sınavı ve muafiyet sınavı şeklinde uygulanır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem 

sözlü ve/veya uygulamalı olarak yüz yüze veya gerekli görüldüğü hallerde çevrimiçi yapılabilir. 

Gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında 

cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara Dekanlık tarafından ilan 

edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında 

bulundurmak zorundadırlar. Çevrimiçi sınavlarda Fakülte tarafından belirlenen koşullar 

geçerlidir. Aksi halde öğrenciler yüz yüze ya da çevrimiçi sınavlara alınmazlar. 

(2) Klinik, pratik derslerinin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Her ders için her yarıyılda 

en az bir, en çok iki ara sınav yapılabilir. Ara sınavlar dersin olduğu yarıyıl içinde ilgili 

bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenen herhangi bir hafta içerisinde dersin gün ve saatinde 

yapılır. Ara sınavlar dışında bu derslerdeki ödev, laboratuvar, pratik, klinik ve alan çalışmaları 

ve benzerlerinin notları ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, final sınavı tarihinden 

önce ilan edilir. 

(3) Ara sınavına katılamayan öğrencilerden geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul 

edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi 

mazeret sınavı tarihi ve saati ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından Dekanlığa yazılı olarak 

bildirilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını final sınavı tarihine kadar kullanmak zorundadırlar. 

Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir sınav hakkı verilmez. Öğrenci, mazeret sınavı 

hakkından yararlanabilmek için ara sınavın bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde mazeret 

dilekçesini yazılı olarak Dekanlığa vermek zorundadır. 

(4) Teorik derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere final sınavı ve bütünleme 

sınavı hakkı tanınır. Klinik, pratik ve alan dersi gibi uygulamalı derslerin devam zorunluluğunu 

yerine getiren ve klinik veya pratik derslerin iş ve işlemlerinin (uygulama) asgari oranlarını 

tamamlayan öğrencilere final ve/veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Bir dersin final sınavı o 

dersin tamamlandığı yarıyılı sonunda yapılır. Bir eğitim-öğretim yılının bütünleme ve tek ders 

sınavları ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce akademik takvimde belirtilen 

tarihte yapılır. 

(5) Final, bütünleme ve tek ders sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında 

belirlenen yer, gün ve saatte ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından yapılır. Final sınavı, 

bütünleme ve tek ders sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca 

mazeret sınavı yapılmaz. 

(6) Muafiyet sınavları, belirlenen dersler için her yarıyılın başında yapılır. Öğrenciler bu 

sınavlara dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders 

için bir kez yararlanırlar. 

(7) Beşinci sınıfta devam zorunluluğunu yerine getirerek aynı klinik dersin ikinci kez 

tekrarından FF notu alarak sınıfta kalan en çok bir dersten kalmışsa tek ders sınav hakkından 

yararlanır. 

(8) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının 

ilanından sonra yedi gün içinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler 

dışında verilecek dilekçeler işleme konulmaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı 

olabilmesi için en az 50 başarı notu alması gerekir. Tek ders sınavına giren öğrencinin geçme 

notunda sadece tek ders sınavından aldığı not geçerlidir, ara sınav, final ve bütünleme notları 

dikkate alınmaz. Tek ders sınavları Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. 

(9) Tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’nin altında olması 

nedeniyle mezun olamayan öğrenciler aşağıdaki haklardan yalnızca birinden yararlanabilir: 

a) Alıp başarılı olduğu ortak zorunlu dersler veya alan dışı seçmeli dersler arasından seçtikleri 

bir dersi not yükseltmek için tekrarlamak. 



b) Ortak zorunlu veya alan dışı seçmeli dersler arasından seçtikleri tek bir dersten tek ders 

sınavına girmek. 

Mezuniyet 

MADDE 26 – (1) Beş yıllık diş hekimliği eğitiminin bütün derslerini başarıyla tamamlayan 

öğrencinin Diş Hekimliği diploması almaya hak kazanması için en az 225 AKTS zorunlu, ortak 

zorunlu ve 75 AKTS seçmeli ders olmak üzere toplam 300 AKTS değerinde ders başarmaları 

ve 2.00 GANO’ya sahip olmaları gerekir.  Beş yıllık eğitim programını başarı ile 

tamamlayanlara "Diş Hekimliği Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilir. 

(2) Fakülteye kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, 

öğrenimlerine devam etmemeleri/azami sürelerini doldurmaları halinde ön lisans diploması 

verilir.  

(3) Mezuniyet için müfredatta yer alan bütün zorunlu derslerin alınmış ve başarılmış olması 

gerekir. Mezuniyette koşullu başarı notların, Başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin 

GANO’sunun en az 2.00 olması gerekir. GANO’su 2.00’dan az olan öğrenciler bütünleme 

sınavına girerek notlarını yükseltmek zorundadır.  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Tebligat ve adres bildirme 

MADDE 27 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta 

adresine ve/veya ÖİDB sisteminde kayıtlı e-posta adresine gönderilerek yapılır. 

(2) Öğrenci adres, e-posta değişikliklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen 

bildirmekle ve posta/e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür. Değişiklikler 

bildirilmediği takdirde kayıtlarda mevcut olan son adrese yapılan tebligat 11/2/1959 tarihli ve 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli sayılır. 

 

Engelli öğrenciler 

MADDE 28 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Fakülteye 

kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla 

yükümlüdür. 

 

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi 

MADDE 29 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi Fakülte tarafından belirlenen çerçevede 

ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Hekimliği mesleğinin şartlarına uygun olmalıdır. 

 

Alet ve malzemelerin korunması: 

Madde 30 - (1) Öğrenciler fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü 

laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı 

kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplardan öğrenci sorumludur. 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 31 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato 

kararları uygulanır. 

 


