İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİGİ FAKÜLTESİ
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesinin öğrenci işleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinde yürütülen programa öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve
sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE – 3 (1) Bu Yönerge, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE – 4 (1) Bu Yönergede geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu
katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine
bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında
aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan
diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,
c) Dekan: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
ç) Dönem: Bir ders yarıyılını,
d) Fakülte: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Gözlemci öğrenci: Klinik gözlem eğitimini alan öğrencileri,
ğ) Klinik Gözlem: İlk üç yılda zorunlu dersler kapsamında edinilen bilgi, beceri,
tutum ve davranışların klinik uygulamaya nasıl aktarılacağını diş hekimliği disiplinleri
kliniklerinde gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde
uygulamalara katılmak üzere 3’üncü sınıfta yapılan eğitimi,
h) Ortak Zorunlu Dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil
derslerini,
ı) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
i) Stajlar: Eğitim-öğretim programının ilk üç yılında zorunlu dersler kapsamında
edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde uygulayarak
pekiştirilmesi, karar verme becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki deneyimlerin kazanılması
amacıyla, 4’üncü ve 5 inci sınıf öğrencilerine öğretim elemanları rehberliğinde aktif olarak
hasta başında uygulamalı olarak yaptırılan eğitimi,
j) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Özellikleri
Eğitim-öğretim süresi
MADDE – 5 (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan toplam
beş yıl olup azami sekiz yıldır. Ancak İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen haklı ve geçerli nedenlerle öğrencinin
kaydının dondurulması halinde geçirilen süreler azami sürelerin 2 hesaplanmasında dikkate
alınmaz. Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir ve sınıf geçme sistemi uygulanır. Ancak
bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır.
(2) Eğitim-öğretim yılının ilk iki yılında temel diş hekimliği bilimleri eğitimi, son üç
yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir.
(3) Eğitim ve öğretimlerini beş yıl sonunda başaramayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini
ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam ederler.
(4) Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak
gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günlerinde
de ders ve/veya sınav yapılabilir.
(5) Her sınıf için bir öğretim üyesi koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatörler
arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Dekan Yardımcılarından birisi Eğitim
Koordinatörlüğü Başkanlığı görevini yürütür.
Dersler
MADDE – 6 (1) Dersler; mesleki zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu dersler ve klinik
uygulamalar olarak eğitim-öğretim planlarında yer alır.
(2) Mesleki zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve öğrencinin
mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir.
Seçmeli dersler; alan ve Üniversite seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Bunlardan;
a) Alan seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve
mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı
derslerdir.
b) Üniversite seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer
almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.
(4) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleridir.
(5) Klinik (pratik) uygulamalar; mesleki zorunlu ders statüsündedirler. Üçüncü, dördüncü
ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve
hasta üzeri uygulamalardır.
(6) Derslerin zorunlu, seçmeli veya ön koşullu olmaları, ders saatleri, kredileri ve AKTS
kredileri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(7) Fakülte ders programında mezuniyet için gerekli toplam 300 AKTS kredisidir.
Sınıf/ders geçme ön koşul
MADDE – 7 (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır.
(2) Mesleki zorunlu teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki
yılın ön koşullu dersleridir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı
dersi/dersleri tekrar eder.
(3) Ortak zorunlu derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam
mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak FF notu almış
başarısızlıktan kalan öğrenci devam mecburiyeti aranmadan müteakip dönemlerde ilgili dersin
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sınavlarına girerler ve bu sınavları üçüncü sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadırlar aksi
takdirde dördüncü sınıftan ders almazlar.
(4) Eğitim-öğretim planlarında yer alan derslerin yürütülmesi konusunda Fakülte
Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile ilave şartlar konulabilir.
Derslere devam
MADDE – 8 (1) Öğrencilerin teorik derslerin, uygulamaların, stajların ve laboratuvar
çalışmalarının %80’ine devamı zorunludur. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş
öğrenci sınavlara giremez. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Öğrencinin devamsızlığının
hesaplanmasında sağlık raporu da dahil olmak üzere mazereti dikkate alınmaz.
(2) Bir dersin yarıyıl veya yıl sonu sınavına girebilmek için;
a) Teorik derslerin %80’ine, uygulama, gözlem, staj ve laboratuvarların %80’ine
katılmak,
b) Klinik öncesi uygulamaları ve stajları başarıyla tamamlamak gerekir.
(3) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş ve/veya uygulamalarda/stajlarda
başarısız olmuş öğrenci, o dersi tekrar eder. Ders tekrar eden öğrencinin kaldığı derse ait tüm
yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programının Yürütülme Esasları
Klinik/pratik uygulama ve telafi
MADDE – 9 (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken
asgari klinik/pratik uygulama ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında
öğrencilere duyurulur.
(2) Klinik/pratik uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda klinik/pratik
uygulamayı verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/pratik çalışmasının
asgari %70 oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan klinik/pratik uygulamalarını
tamamlaması için telafi süresi verilir.
(3) Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili ana bilim dalınca belirlenerek öğretim yılı
başında öğrencilere duyurulur.
(4) Klinik/pratik uygulamasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o
dersten başarısız sayılır.
Klinik dersler
MADDE – 10 (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik
derslerde ara sınav, final ve bütünleme sınavı uygulanır. Sınavlar uygulama ve/veya teorik
olarak yapılır.
(2) Klinik derse devam eden ancak final sınavında başarılı olamayan veya ana bilim
dalları tarafından belirlenen klinik iş sayısını tamamlayamadığı için final sınavına giremeyen
ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan klinik sınıf öğrencileri bütünleme sınavına
alınır.
Dördüncü sınıf klinik/pratik uygulamalı derslerin tekrarı
MADDE – 11 (1) Dördüncü sınıfta öğrenci final sınav tarihine kadar klinik/pratik
uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik uygulamaları eksik
veya başarısız olan öğrenci final sınavına alınmaz.
(2) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye
eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav
tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde en fazla beş iş günü süre verilir. Bu
sürede klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı
kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan
öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.
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(3) Belirlenen asgari klinik uygulama oranlarını, dersin verildiği öğretim döneminde
belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır, final, bütünleme sınavlarına
alınmaz. O klinik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.
Beşinci sınıf klinik/pratik uygulamalı derslerin tekrarı
MADDE – 12 (1) Yıl içindeki klinik derslere devam eden ancak klinik uygulamalarını
tamamlayamayan öğrenciler klinik/pratik uygulama sonu sınavına giremez. Klinik ders süresi
içinde ana bilim dalları tarafından belirlenen klinik uygulamaların %70 oranını tamamlayan
öğrenciler, eksik işlerini verilen sürede tamamlamak şartı ile bütünleme sınavına girebilir,
başarısız olunması durumunda klinik/pratik uygulama tekrarına kalırlar.
(2) Klinik/pratik uygulama tekrarında başarısız olanlar, akademik takvimde belirtilen
tarihte başlayarak ikinci klinik/pratik uygulama tekrarını yaparlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar
MADDE – 13 (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, muafiyet sınavı, mazeret
sınavı ve bütünleme sınavı, not yükseltme sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar,
teorik (yazılı ve/veya sözlü), uygulamalı, laboratuvar veya klinik uygulamalar şeklinde
yapılabilir. Gerekli görüldüğü hallerde Fakülte 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 zorundadır. Aksi halde sınava alınmazlar.
(2) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılabilir ayrıca dev, laboratuvar, klinik
ve alan çalışmalarının yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.
(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeret
sınavı yapılır. Mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı
olarak ilgili dekanlığa bildirmeleri durumunda dekanlık tarafından uygunluk verilmesi
durumunda katılamadıkları her bir sınav için mazeret sınav hakkı verilir ancak mazeretleri
dekanlık tarafından uygun bulunmayan öğrenciler ilgili sınavlardan başarısız sayılır.
(4) Derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren ve/veya zorunlu iş yükünü tamamlayan
öğrencilere yarıyıl/yılsonu sınav hakkı tanınır. Uygulamalı derslerin yarıyıl/yılsonu sınavları
uygulamalı olarak yapılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava
girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez ve
raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.
(5) Yarıyıl/yılsonunda başarısız olunan dersler ile yarıyıl/yılsonu sınava girmemiş olan
öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Başarı notunu hesabında son sınavda alınan not
geçerlidir.
(6) Bütünleme sınavları tamamlandıktan sonra sadece bir dersten başarısız olmuş
öğrenciler için başarısız olduğu derse ait yapılan sınavdır. Tek ders sınavında FF notu alarak
başarısız olan öğrenciler, bir üst sınıfa devam edemezler. Tek ders sınavından yararlanmak
isteyen öğrenciler, dekanlığa dilekçe ile başvurmaları halinde dekanlık kararı ile bu tek dersin
sınavına ilan edilen tarihlerde girerler. Tek ders sınav tarihlerini takip etmede sorumluluk
öğrenciye aittir. Güz döneminde dönemlik bir dersin bütünleme sınavında başarısız olan
öğrenci, tek ders sınavına girebilmek için bahar dönemindeki derslerin tamamını başarı ile
tamamlamış olmak zorundadır
(7) Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarısızlıktan kaldığı tek
bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Tek ders
sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki
bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders
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sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik
uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri ile daha önce alınmamış bir ders veya
devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavı yapılmaz. Tek ders sınav hakkı tanınan
öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez. Tek ders sınavına kalan
öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden 60’tır.
(8) Mezuniyet için gerekli 2,00 AGNO’sunu sağlayamayan ve başarısız dersi
bulunmayan öğrenciler ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay
içinde kendi seçtikleri sadece bir dersten daha önce almış oldukları ortak zorunlu ve üniversite
seçmeli dersler için not yükseltme sınavı açılır.
(9) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlıkça en az iki yıl saklanır.
(10) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav
yöntemleri uygulanabilir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE – 14 (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş
işgünü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine
Dekanlıkça yapılacak inceleme sonucu hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü
alınıp gerekli düzeltme yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye
bildirilir.
Başarı Notu Hesaplanması
MADDE – 15 (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu 60 olup, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı
çalışmalar ve benzeri) ile final veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde
edilir. Ders başarı notu; ara sınav notunun %40’ı, final sınav notunun %60’ının toplanması
sonucunda elde edilir. Ayrıca öğrencilerin başarılı olabilmeleri için final veya bütünleme
sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.
(2) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf değeri ve katsayılar aşağıdaki
şekli ile ifade edilir.
a)
Puan
Harf Değeri
Katsayı
90-100
AA
4,00
85-89
BA
3,50
75-84
BB
3,00
70-74
CB
2,50
60-69
CC
2,00
0-59
FF
0,00
(3) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemeyen öğrencilere verilir.
(4) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. Zorunlu derslere ait
uygulamalardan FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda yeniden alarak,
devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Teorik derslerden FF notu alarak
başarısız olmuş öğrenci ilgili dersin final ve bütünleme sınav şartlarını yerine getirmek
zorundadır. Öğrenci başarısız olduğu teorik derslerden final ve bütünleme sınavı dışında ara
sınavlara, kısa süreli sınavlara girmek isterse ilgili derse devamlılık şartlarını ve tüm
sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.
(5) Diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) P işareti: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları
tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten P notu aldığı takdirde
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notların ilgili öğretim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini
tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, P notu FF haline dönüştürülür.
b) T işareti: Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.
c) ÖD işareti: Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.
ç) ERA işareti: Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.
(6) 4’lük ve 100’lük not sistemleri arasındaki dönüşüm için Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma ve Unvanlar
Mezuniyet notu
MADDE – 16 (1) Fakülte programını tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için
genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Diploma ve unvanlar
MADDE – 17 (1) Fakülteye kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin
sınavlarını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri halinde, Temel bilimlerde önlisans
diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara, Diş Hekimliği
yüksek lisans diploması ile Diş Hekimi unvanı verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede yer almayan hükümler
MADDE – 18 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Sağlık ve
Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE – 19 (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE – 20 (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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