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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�nde kayıt,

eğ�t�m-öğret�m, sınav ve değerlend�rme süreçler�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� eğ�t�m-öğret�m

süreçler�n�n tanımlanması, kred�lend�r�lmes�, sınav, değerlend�rme ve öğrenc� kabulüne �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 44

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
b) Anab�l�m dalı: Bölümü oluşturan anab�l�m dalını,
c) ANO: Ağırlıklı dönem/yıl not ortalamasını,
ç) AYSİS: Aydın Ün�vers�tes� Öğrenc� B�lg� S�stem�n�,
d) Başkan: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet Başkanını,
e) Bütünleme sınavı: F�nal sınavından sonra yapılan sınavı,
f) Dekan: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Dekanını,
g) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program �ç�nde ver�len teor�k ve uygulamalı

dersler�n bütününü, D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� sınıf I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre s�stem �çer�s�nde yer alan ve
değ�ş�k anab�l�m dallarının ve temel tıp b�l�mler� kapsamındak� derslerden oluşan konu ve/veya s�stem temell� teor�k
ve/veya uygulamalı dersler�n �şlend�ğ� öğret�m ve ölçme-değerlend�rme etk�nl�kler� bütününü,

ğ) D�ploma ek�: Uluslararası saydamlığı pek�şt�rmey� hedefleyen ve elde ed�lm�ş yetk�nl�k ve becer�ler �le
bunların �fade ed�ld�ğ� d�ploma, derece, sert�f�ka g�b� belgeler�n, akadem�k ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönel�k
ve yükseköğret�m d�plomasına ek olarak ver�len ve İng�l�zce düzenlenm�ş belgey�,

h) Dönem: Sınavlar har�ç en az on altı haftadan oluşan yarıyıllık eğ�t�m süres�n�,
ı) Eğ�t�m kom�syonu: Dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları, baş koord�natör, sınıf koord�natörler� ve

yardımcılarından teşekkül eden kurulu,
�) Entegre s�stem: 5. sınıf eğ�t�m programında; Protet�k d�ş tedav�s�, restorat�f tedav�, endodont� ve

per�odontoloj� anab�l�m dallarının prat�k staj uyguladıkları model�,
j) Fakülte: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�n�,
k) Fakülte Kurulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Kurulunu,
l) Fakülte Yönet�m Kurulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Yönet�m Kurulunu,
m) F�nal sınavı: B�r ders�n tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılan sınavı,
n) GNO: Genel not ortalamasını,
o) Koord�natör: Eğ�t�m ve öğret�m�n düzenl� b�r şek�lde yürütülmes� ve koord�nasyonu �ç�n dekan tarafından

görevlend�r�lm�ş dekan yardımcısını,
ö) Kurul başarı puanı: Ders kurulları v�ze puanı ortalamasının %50’s� �le kurul f�nal sınavı puanının %50’s�n�n

toplamından elde ed�len puanı,
p) Mütevell� Heyet: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,
r) Öğrenc�: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�nde eğ�t�m-öğret�m gören kayıtlı öğrenc�y�,
s) Öğrenc� �ş yükü: Sınıf �ç� ders saatler�n�n yanı sıra laboratuvar, kl�n�k çalışması, ödev, uygulama, proje,

sem�ner, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj g�b� eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler� �ç�n öğrenc� tarafından harcanan bütün
zamanı,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
t) Rektör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörünü,
u) Seçmel� ders: Öğrenc�n�n zorunlu dersler dışında, alan �ç�nden veya alan dışından �steğ� doğrultusunda,

programına göre seçenekler arasından, kayıt olduğu ders�,
ü) Senato: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Senatosunu,
v) Sınıf koord�natörü: Dekan tarafından her sınıf �ç�n ayrı olarak görevlend�r�lm�ş öğret�m üyes�n�,
y) Staj: 3., 4. ve 5. sınıflarda D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Ağız D�ş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Hastanes�nde,

farklı sürelerde ve farklı kl�n�klerde yapılan kl�n�k eğ�t�m ve uygulamaları,
z) Staj sınavı: Görülen her b�r stajın b�t�m�nde yapılan sınavı,
aa) Ün�vers�te: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�,
bb) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
cc) V�ze sınavı: Her yarıyıl en az b�r kez olmak üzere yapılan sınavı,



çç) YÖK: Yüksek Öğret�m Kurulunu,
dd) Zorunlu ders: B�r programda öngörülen ve öğrenc�n�n alması gerekl� olan ders�,
ee) Zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h�,

Türk D�l�, yabancı d�l dersler�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Akadem�k Takv�m, Eğ�t�m-Öğret�m Esasları, Planları, Programları,

Notlar ve Başarının Değerlend�r�lmes�
Eğ�t�m-öğret�m
MADDE 5 – (1) D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�nde eğ�t�m-öğret�m süres� beş yıl olup, eğ�t�m-öğret�m yıl esasına

göre düzenlen�r. Ancak bazı dersler özell�kler� gereğ� b�r yarıyıllık sürey� kapsayab�l�r.
(2) D�ş Hek�ml�ğ� eğ�t�m�n�n �lk �k� yılında temel tıp ve temel d�ş hek�ml�ğ� b�l�mler� eğ�t�m�, son üç yılında �se

kl�n�k d�ş hek�ml�ğ� b�l�mler� ve d�ş hek�ml�ğ� mesleğ�n� yakından �lg�lend�ren konularda kl�n�k eğ�t�m� ver�l�r.
Fakültede entegre eğ�t�m s�stem� uygulanmakta olup, bazı dersler b�raraya get�r�lerek ders kurulları oluşturab�l�r.

(3) Senato tarafından �steğe bağlı seçmel� dersler açılab�l�r. Yerleşt�rme �şlem� öğrenc�ler�n terc�hler�ne ve
açılan dersler�n kontenjanlarına göre yapılır.

(4) Kl�n�k uygulamalar Ün�vers�ten�n kend� kl�n�kler�nde yapılır.
Akadem�k takv�m
MADDE 6 – (1) Akadem�k takv�m, her yıl Fakülte Kurulunun öner�s� üzer�ne Senato tarafından tesp�t ve �lan

ed�l�r.
Süre
MADDE 7 – (1) Öğrenc�n�n, b�r yıl sürel� yabancı d�l hazırlık sınıfı (İng�l�zce) har�ç olmak üzere, beş yılda

tamamlaması gereken toplam kred� en az 300 AKTS’d�r. Dersler�n AKTS kred�ler� toplamı her yarıyıl 30 AKTS/her
yıl 60 AKTS kred�s� olacak şek�lde düzenlen�r.

Eğ�t�m kom�syonu
MADDE 8 – (1) Eğ�t�m kom�syonu her anab�l�m dalından b�r öğret�m üyes� olmak kaydıyla Dekan tarafından

oluşturulur ve eğ�t�m-öğret�m �le �lg�l� konularda Dekana ve Fakülte Kuruluna danışmanlık yapar.
Eğ�t�m kom�syonunun görevler�
MADDE 9 – (1) Eğ�t�m kom�syonunun görevler� şunlardır:
a) Kom�syon, her dönem�n başında ve �ht�yaç duyulan tar�hlerde toplanır.
b) Eğ�t�m ve öğret�m�n akadem�k takv�me dayalı olarak düzenl� ve uyumlu b�r şek�lde yürütülmes�n� sağlar.
c) B�r sonrak� akadem�k yılın takv�m�n� hazırlar.
ç) Sınav takv�m�n� ve görevlend�rmeler�n� hazırlar ve sınavların aksamadan yürütülmes�n� sağlar.
d) Sınav sonuçlarını �nceler, öğrenc�ler�n başarı veya başarısızlık nedenler�n� saptar.
e) Akadem�k yılın b�t�m�n� �zleyen b�r ay �ç�nde o akadem�k yıla a�t değerlend�rmeler� yapar.
f) Zorunlu durumlarda eğ�t�m ve öğret�mdek� aksamaları önlemek üzere programda değ�ş�kl�k öner�ler�n�

hazırlar.
g) Eğ�t�m�n kal�tes�n� yükseltmek �ç�n gereken değ�ş�kl�kler �le ders eğ�t�m araçları ve bunların alt yapısı

hakkında görüş ve öner�ler hazırlar.
ğ) Yönergede yapılması gereken değ�ş�kl�kler konusunda görüş ve öner�ler� bel�rler.
h) Öğrenc� kulüpler� �le �lg�l� faal�yetler� yakından �zler, öğrenc�ler�n gereks�n�m ve sorunları konusunda

araştırmalar yapar.
ı) Her basamaktak� öğrenc� danışmanlık h�zmetler�n� �zler, �nceler ve bu konuda görüş hazırlar.
�) Dekanın eğ�t�m ve öğret�m �le �lg�l� olarak Eğ�t�m Kom�syonu’ndan �sted�ğ� d�ğer çalışmaları yapar.
Koord�natör ve sınıf koord�natörler�
MADDE 10 – (1) Koord�natör, Dekan tarafından görevlend�r�len dekan yardımcısıdır. Koord�natör, tüm

eğ�t�m öğret�m�n, fakülten�n amaç ve öğren�m hedefler� doğrultusunda uygulanmasını sağlar ve denetler.
Koord�natörün görev�n�n başında olmadığı zamanlarda yer�ne d�ğer dekan yardımcısı vekalet eder.

(2) Koord�natörün görevler� şunlardır:
a) Koord�natör sınıf koord�natörler� �le b�rl�kte programın entegrasyona uygun b�r şek�lde hazırlanmasını ve

uygulanmasını sağlar.
b) Sınıf koord�natörler� �le b�rl�kte �lg�l� ders kurullarının bütünlük ve uyum �ç�nde yürütülmes�n� denetler.
c) Sınav görevlend�rmeler�n� hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmes�n� sağlar.
(3) Her sınıf �ç�n bel�rlenen sınıf koord�natörler� fakülte öğret�m üyeler� arasından, Dekan tarafından her sınıf

�ç�n görevlend�r�l�r.
(4) Sınıf koord�natörler�n�n görevler� şunlardır:
a) Ders kurulu sınavları, v�ze sınavları, genel sınavlar, bütünleme sınavları, staj sınavları ve mazeret

sınavlarının hazırlanmasında öğret�m üyeler� �le �şb�rl�ğ� yapar.
b) Sorumlu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�n� sağlar. V�ze sınavları

ve f�nal sınavları sonrasında öğret�m üyes� ve öğrenc�den gelen ger� b�ld�r�mler� değerlend�rerek eğ�t�m kom�syonuna
b�lg� ver�r.

c) Sınav sonuçlarının hesaplamasını ve açıklamasını yapar.
ç) Sorumlu olduğu dönem öğrenc�ler�n�n sorunlarının çözümlenmes�nde yardımcı olur.
Akadem�k danışman



MADDE 11 – (1) Ün�vers�teye kaydını yaptıran her öğrenc�ye Dekanlık tarafından b�r akadem�k danışman
atanır.

(2) Akadem�k danışman; öğrenc�n�n öğren�m�yle �lg�l� olarak öğret�m süres� boyunca öğrenc�y� �zler, yol
göster�r, yardımcı olur. Dekan; gerekt�ğ�nde öğret�m elemanlarından, akadem�k danışmanı olduğu öğrenc�ler�n
faal�yetler� ve başarı durumları hakkında rapor �steyeb�l�r. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından bel�rlen�r.

Akadem�k eğ�t�m öğret�m planı
MADDE 12 – (1) Akadem�k eğ�t�m öğret�m planı, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato tarafından

onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Ders programı; mult�d�s�pl�ner ders, sem�ner, laboratuvar, kl�n�k çalışma,
staj ve benzer� teor�k dersler ve/veya uygulamalardan oluşur.

Öğret�m yılı
MADDE 13 – (1) Eğ�t�m ve öğret�m yıl esasına göre yapılır. Fakültede b�r öğret�m yılı güz ve bahar olarak �k�

dönemden oluşur. Pazar ve resm� tat�l günler� �le v�ze ve f�nal sınav günler� bu süren�n dışındadır.
Dersler
MADDE 14 – (1) Öğret�m programı; teor�k dersler, laboratuvar, gözlemc� öğrenc�l�k uygulamaları, staj, kl�n�k

çalışmalar ve d�ğer etk�nl�klerden oluşur.
(2) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmel� derslerden oluşur.
a) Zorunlu dersler tek b�r anab�l�m ya da b�l�m dalının sorumluluğunda klas�k eğ�t�m s�stem�ne uygun olarak

ver�leb�leceğ� g�b�, farklı anab�l�m dallarını �lg�lend�ren benzer konuların b�r araya get�r�lmes� sonucu oluşturulan ders
kurulları şekl�nde de ver�leb�l�r. Kl�n�k dersler�ne a�t uygulamalar; üçüncü sınıfta gözlemc� öğrenc�l�k ve anab�l�m
dalları tarafından bel�rlenen kl�n�k uygulamalar, dördüncü sınıfta staj uygulaması ve beş�nc� sınıfta bütünleş�k kl�n�k
çalışması şekl�nde yapılır.

b) Dördüncü ve beş�nc� sınıfta her anab�l�m dalı tarafından yaptırılan kl�n�k uygulamalar �le �lg�l�
düzenlemeler, eğ�t�m-öğret�m yılı başında eğ�t�m kom�syonu tarafından bel�rlen�r ve akadem�k takv�mde bel�rt�len
süreler �çer�s�nde uygulamaya konur.

c) Fakültede ver�len ortak zorunlu dersler Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h� ve Türk D�l� ve yabancı d�l
dersler�d�r.

ç) Seçmel� dersler, ders programının uygun olması ve d�ğer derslerle devamsızlık oluşturacak düzeyde
çakışma olmaması şartıyla alınab�l�r.

Ön koşul
MADDE 15 – (1) Öğret�m programı yıl esasına dayalı olup d�ş hek�ml�ğ� eğ�t�m�nde her öğret�m yılında

Fakülte tarafından ver�len teor�k ve prat�k dersler �le stajlar b�r öncek� yılın tamamlayıcısı ve b�r sonrak� yılın
hazırlayıcı dersler�d�r. D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�nde ver�len zorunlu dersler�n tamamından başarılı olamayan öğrenc�ler
b�r üst sınıfa devam edemez ve başarısız olduğu dersler� tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarı
MADDE 16 – (1) Ders tekrarında aşağıdak� esaslar uygulanır:
a) Başarısız olunan ders, pre-kl�n�k ve/veya kl�n�k uygulama ders� �se (prat�k+teor�k) öğrenc� bu ders�n

tümünden sınıfta kalmış olur ve ders� yen�den alır.
b) Başarısız olunan ders seçmel� �se öğrenc� b�r üst sınıfa geçer ancak bu ders�n açılan �lk sınavına g�rer.
c) Öğrenc�ler ortak zorunlu dersler har�ç sorumlu olarak geçt�ğ� seçmel� tek ders�n sınavını başarmadıkça b�r

üst sınıfta aynı ders�n devam ders� var �se o ders� alamaz.
Derslere devam-derslere devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teor�k saatler�n %30’undan,

prat�k saatler�n�n %20’s�nden fazlasına katılmayan ve/veya uygulamalarda başarısız olan öğrenc�ler �lg�l� dersler�n
f�nal sınavlarına g�remezler. Devamsızlığın hesaplanmasında sağlık raporu dâh�l öğrenc�n�n mazeret� d�kkate alınmaz.

(2) Devamsızlıkları neden�yle başarısız sayılan öğrenc�ler�n l�stes�, f�nal sınavı dönem�nden en az b�r hafta
önce �lg�l� ders�n sorumlu öğret�m elemanı tarafından �lân ed�lerek Dekanlığa b�lg� ver�l�r. Kurul dersler�nde bu görev
�lg�l� sınıf koord�natörü tarafından yer�ne get�r�l�r.

(3) Sınava g�rme şartlarını yer�ne get�r�p, f�nal sınavında ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenc�ler,
başarısız olduğu ders tek ders olduğu takd�rde ek sınav hakkını kullanır, ek sınavda da başarısız olduğu takd�rde
başarısız olduğu ders� tekrar ederler. Bu durumda olan öğrenc�ler ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.

(4) Öğrenc�ler�n devamsızlık durumu, �lg�l� öğret�m elemanı tarafından AYSİS’e �şlen�r. Öğrenc�ler
devamsızlık durumunu AYSİS’den �zleyeb�l�rler. Devamsızlık oranı %30’a ulaşınca, otomat�k olarak öğrenc�ye NA
notu ver�l�r ve öğrenc� yarıyıl/yıl sonu f�nal sınavlarına g�remez.

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Sınavlar; v�ze sınavı, f�nal sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muaf�yet sınavı, tek

ders sınavı ve ek ders sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılab�l�r. Sınavların
sözlü veya uygulamalı (teor�k ve prat�k) olarak yapılmasına ve uygulama, staj ve benzer� çalışmaların
değerlend�r�lmes�ne �lg�l� Anab�l�m Dalı Kurul kararı ve Fakülte Kurulunun onayı �le karar ver�l�r ve eğ�t�m yılı
başında �lan ed�l�r. Sınavlarla �lg�l� açıklamalar ve sınav türler� şunlardır:

a) V�ze sınavı: Her ders �ç�n; yarıyıllık ders �se en az b�r, yıllık ders �se her dönem en az b�r olmak üzere
toplam en az �k� v�ze sınavı yapılır.

b) F�nal sınavı: B�r ders�n f�nal sınavı, o ders�n tamamlandığı yıl ve/veya yarıyıl sonunda yapılır.
c) Bütünleme sınavı: F�nal sınavına g�rme şartını yer�ne get�r�p herhang� b�r nedenle f�nal sınavına g�remeyen

öğrenc�ler veya f�nal sınavına g�rd�ğ� halde sınavda yeterl� başarıyı sağlayamayan öğrenc�ler, prat�k veya uygulama
ödevler�n�n en az yarısını tamamlayan ancak f�nal sınavına g�remeyen ve bütünleme sınavına kadar eks�k puanlarını



tamamlayan öğrenc�ler bütünleme sınavına g�reb�l�r. Bütünleme sınavı, f�nal sınavının b�t�m�nden en geç 28 gün sonra
yapılır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret� neden�yle v�ze sınavlarına g�remeyen, haklı ve geçerl� mazeretler� Fakülte
Yönet�m Kurulu tarafından kabul ed�len öğrenc�lere mazeret sınav hakkı tanınır. Bunun dışında başka h�çb�r sınav �ç�n
mazeret sınav hakkı ver�lmez.

d) Tek ders sınavı: Son sınıfta, mezun�yet aşamasına gelm�ş ve tek dersten başarısız olan öğrenc�ler, bütünleme
sınav sonuçlarının �lanından sonra 7 gün �çer�s�nde yazılı d�lekçeler�n� vererek bu haktan yararlanırlar. Tek ders
sınavları Yönet�m Kurulunun bel�rleyeceğ� tar�hlerde yapılır.

e) Muaf�yet sınavı: Fakülte Kurulu öner�s� ve Senato kararı �le muaf�yete tab� tutulması uygun görülen dersler
�ç�n her eğ�t�m-öğret�m yılının başında açılan sınavdır.

f) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır.
g) Staj sonu bütünleme sınavı: Öğrenc� 5. sınıf staj sonu sınavında başarısız olursa, aynı ders�n �lk açılan staj

programı sonundak� sınava g�rer.
ğ) Stajlarda uygulama n�tel�ğ�ndek� ödev, laboratuvar ve kl�n�k çalışmaların yıl �ç�ndek� değerlend�r�lmeler�

ödev, v�ze yer�ne geçeb�l�r.
h) Ek sınav: Bütünleme sonuçlarına göre sadece b�r zorunlu dersten başarısız olan öğrenc�ye b�r ek sınav hakkı

ver�l�r. Ek sınavların tar�h� Fakülte Kurulu tarafından akadem�k takv�mde bel�rlen�r.
Pre-kl�n�k uygulama esasları
MADDE 19 – (1) Pre-kl�n�k eğ�t�m� 1. ve 2. eğ�t�m yılını kapsar. Prat�k uygulamalar �lg�l� Anab�l�m Dalı

Kurulu tarafından eğ�t�m yılı başında tesp�t ett�ğ� ödev çeş�tler� ve sayıları Fakülte Kurulunda görüşülüp kabul
ed�ld�kten sonra eğ�t�m yılı başında �lan ed�l�r.

(2) Pre-kl�n�k derslerde öğrenc� ödevler�n� bel�rlenen eğ�t�m süres� �çer�s�nde eks�ks�z olarak tesl�m etmel�d�r.
(3) Prat�k sınavında başarılı olan öğrenc� o ders�n teor�k sınavına g�rer.
Kl�n�k uygulamalar
MADDE 20 – (1) Kl�n�k uygulamalar 3., 4. ve 5. eğ�t�m yılını kapsar.
(2) 3. sınıf öğrenc�ler� anab�l�m dalı kurullarının görüşü ve Fakülte Kurulunun bel�rleyeceğ� esaslara göre

kl�n�klerde stajlar hal�nde stajyer-gözlemc� olarak bulunurlar. Öğrenc�ler�n staj süreler�ndek� etk�nl�kler� �lg�l� anab�l�m
dalı kurulu tarafından bel�rlen�r.

(3) 4. sınıf eğ�t�m yılı kl�n�k uygulamaları Fakülte Kurulunun bel�rleyeceğ� esaslara göre kl�n�klerde staj
(gruplar hal�nde ve dönüşümlü) olarak yapılır. Staj süreler� önceden bel�rlen�r. Öğrenc�, staj süres�nce anab�l�m dalının
eğ�t�m yılı başında tesp�t ett�ğ� ve Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanan ödevler�n %50’s�n� tamamlamak
zorundadır. Öğrenc�ler ödevler�n� yıl sonunda prat�k sınav önces�ne kadar tamamladıkları takd�rde o anab�l�m dalına
a�t prat�k ve teor�k f�nal sınavlarına g�rerler. F�nal sınavına kadar puanını tamamlayamayan öğrenc�ye eks�k puanları
�ç�n bütünleme sınavlarına kadar ek süre ver�l�r. Bu süre zarfında puanını tamamlayan öğrenc� bütünleme sınavına
g�rmeye hak kazanır. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenc�, bu ders başarısız olduğu tek ders �se ek sınava
g�rer bunda da başarılı olamazsa stajı tekrarlar. Öğrenc� aynı anda b�rden fazla staj yapamaz.

(4) 5. sınıf eğ�t�m� Entegre (restorat�f d�ş tedav�s�, endodont�, per�odontoloj�, protet�k d�ş tedav�s�) ve entegre
olmayan (ağız d�ş ve çene cerrah�s�, pedodont�, ortodont�, ağız d�ş ve çene radyoloj�s�) kl�n�k stajlarını kapsar.
Öğrenc�ler kl�n�k becer�ler�n�, her anab�l�m dalında yapılması gereken hasta tedav�ler�n� kl�n�k uygulama süres�
sonunda yapılan staj sonu sınavından önce tamamlamak zorundadır. Staj süreler� sonunda yapılan sınavda başarılı olan
öğrenc� �lg�l� dersten mezun olmuş sayılır. 5. sınıf staj sonu sınavında başarılı olamayan öğrenc�, aynı ders�n �lk açılan
staj programı sonundak� sınava g�rer.

Öğren�m ücret�
MADDE 21 – (1) Öğrenc�lerden, her eğ�t�m-öğret�m yılında, Mütevell� Heyet tarafından bel�rlenen m�ktarda

öğren�m ücret� alınır.
Öğret�m d�l�
MADDE 22 – (1) Fakülten�n öğret�m d�l� Türkçed�r.
Öğrenc� kabul ve kayıt koşulları
MADDE 23 – (1) Fakülteye kayıt �ç�n aşağıdak� şartlar aranır:
a) L�se veya l�se deng� meslek okulu mezunu olmak gerek�r. Yabancı ülke l�seler�nden alınan d�plomaların

denkl�ğ�n�n �lg�l� mevzuat gereğ�nce M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından onaylanması.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından o öğret�m yılında yapılan merkez� sınav �le kayıt

hakkı kazanmış olmak ve d�ş hek�ml�ğ� yapmasına engel teşk�l edecek b�r sağlık sorunu bulunmamak.
c) 9/5/2018 tar�hl� ve 30146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Ön L�sans ve

L�sans Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� hükümler�nde bel�rt�len belgeler� sağlamak.
(2) Kes�n kayıt �ç�n öğrenc�lerden �stenen belgeler, Ün�vers�ten�n Öğrenc� İşler� Da�res� Başkanlığı tarafından

Ün�vers�ten�n �nternet sayfasında �lan ed�l�r. İstenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylanmış örneğ� kabul
ed�l�r. Askerl�k durumu ve adl� s�c�l kaydına �l�şk�n olarak �se adayın beyanına dayanılarak �şlem yapılır.

Yatay geç�şler
MADDE 24 – (1) Fakülteye, süre ve ders �çer�kler� �t�barıyla eşdeğer eğ�t�m programı uygulayan d�ğer D�ş

Hek�ml�ğ� Fakülteler�nden; 24/4/2010 tar�hl� ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m
Kurumlarında Önl�sans ve L�sans Düzey�ndek� Programlar Arasında Geç�ş, Ç�ft Anadal, Yan Dal �le Kurumlar Arası
Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� göz önüne alınarak Fakülte Yönet�m Kurulu ve
Senato kararı �le yatay geç�ş yapılır.

Notlar



MADDE 25 – (1) B�r derste başarı notu, yarıyıl/yıl �ç� etk�nl�kler (staj, ödev, proje) ve v�ze/f�nal sınavlarında
sağlanan başarı değerlend�r�lerek hesaplanır.

(2) Yarıyıl/yıl �ç� etk�nl�kler�; kısa sınav/sınavlar, v�ze sınavları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, sem�ner,
laboratuvar ve benzer� çalışmalardan oluşur. Bunların yarıyıl/yıl �ç� notuna katkısı Fakülte Kurulu tarafından bel�rlen�r.

(3) Yarıyıl/yıl �ç� notunun %50’s� �le yarıyıl/yıl sonu f�nal sınavı notunun %50’s� toplanarak başarı notu elde
ed�l�r.

(4) Fakülte dışından alınan dersler�n başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Ön L�sans
ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� hükümler� geçerl�d�r.

Başarı
MADDE 26 – (1) Başarı notu; tek ders ve muaf�yet sınavları dışında, öğrenc�ler�n yarıyıl/yıl �ç� etk�nl�kler� �le

yarıyıl/yılsonu f�nal sınavından aldıkları notların öngörülen oranlarına göre hesaba katılmasıyla bel�rlenen ham başarı
notunun 4’lük not s�stem�ndek� karşılığını �fade eder. Öğrenc�ler�n başarı notunun hesaplanmasında mutlak
değerlend�rme s�stem� kullanılır.

(2) Mutlak değerlend�rme s�stem�nde başarı notu, ham başarı notları �ç�n bu Yönetmel�kte öngörülen mutlak
aralıklara göre bel�rlen�r. Başarı notu dereceler�n�n puan ve harf karşılıkları �le mutlak değerlend�rme s�stem�ndek� not
aralıkları aşağıda ver�lm�şt�r:

İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Not Tablosu
                                                                                                   Mutlak Değerlend�rme
   Başarı Notu             Harf Notu                  AKTS                S�stem�ndek� Not Aralıkları
         4.00                        AA                           A                                   88 - 100
         3.50                        BA                           B                                    80 - 87
         3.00                        BB                           B                                    73 - 79
         2.50                        CB                           C                                    66 - 72
         2.00                        CC                           C                                    60 - 65
         1.50                        DC                           D                                    55 - 59
         1.00                        DD                           E                                    50 - 54
         0.50                        FD                          FX                                   40 - 49
         0.00                        FF                            F                                   39 ve altı
(3) Ayrıca, harf notlarından;
a) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama �le �lg�l� koşulları yer�ne get�remem�ş olan öğrenc�lere

ver�l�r. NA notu alan öğrenc�ler f�nal sınavına g�remezler. Bu not yarıyıl/yıl ve genel akadem�k başarı not ortalaması
hesaplanırken FF notu g�b� �şleme alınır.

b) F: Kalır notu; kred�s�z derslerden başarısız olan öğrenc�lere ver�l�r.
c) M: Muaf notu; muaf�yet sınavı sonucu muaf olunan dersler �ç�n ver�l�r.
ç) W: Dersten çek�lme notu; öğrenc�n�n süres� �ç�nde çek�ld�ğ� derslere ver�l�r. Bu not, normal ders ekleme ve

ders bırakma süres� b�tt�kten sonra öğrenc�n�n programına aldığı dersten, yarıyıl başından �t�baren �lk yed� hafta �ç�nde
kend� �steğ� ve dersten sorumlu öğret�m elemanının onayı �le vazgeçmes� durumunda ver�l�r. Öğrenc� �lk yıl (b�r�nc� ve
�k�nc� yarıyıl) dersler�nden ve tekrarlamak zorunda olup, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çek�lemez.
Bu kural ders�n zorunlu ya da seç�ml�k ders olmasına bakılmaksızın uygulanır. Normal ders yükünün 1/3’ünden daha
fazla dersten çek�lme �zn� ver�lmez. Öğrenc�ye b�r dönemde sadece b�r ders olmak üzere öğren�m� altı dersten, ders�
veren öğret�m elemanının �zn� ve danışmanın onayı �le çek�lme �zn� ver�leb�l�r.

(4) Fakültede kullanılan 100’lük not s�stem� �le 4 ve 5 üzer�nden ver�len notların dönüşümü Yükseköğret�m
Kurulunca bel�rlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(5) Öğrenc�ye aldığı puanın not tablosundak� karşılığından daha düşük harf notu ver�lmez. YÖK’ün zorunlu
dersler� har�c�ndek� b�r dersten CC ve üstü not alan öğrenc�ler, o dersten doğrudan başarılı sayılır; CC'n�n altında not
alan öğrenc� o dersten başarısız sayılarak FF notu alır. YÖK’ün zorunlu dersler� İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Ön L�sans
ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�ne göre �şlem görür.

(6) Mezun�yet aşamasına gelm�ş olan öğrenc�lerden, herhang� b�r dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış
olmaları koşuluyla;

a) D�ğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece b�r dersten F, FF veya FD notu olan öğrenc�lere; tek ders
sınav hakkı ver�l�r. Ancak bu dersten AA b�le alsa genel not ortalamasının en az 2.00 olması mümkün olmayacak
öğrenc�lere tek ders sınav hakkı ver�lmez. Tek ders sınav hakkı, her bütünleme sınav dönem�n� �zleyen b�r ay
�çer�s�nde, �lg�l� Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenen tar�hte yapılır. Öğrenc�n�n tek ders sınavına g�reb�lmes� �ç�n,
sınavına g�receğ� ders� bel�rt�r b�r d�lekçe �le dekanlığa başvurarak, tek ders sınav hakkını �lk kez kullanmak �sted�ğ�n�
b�ld�rmes� gerek�r. Öğrenc�n�n, tek ders sınavından başarılı sayılab�lmes� �ç�n en az, CC notu karşılığı olan 100
üzer�nden 60 puan alması gerek�r. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenc�ler başarısız oldukları bu ders �ç�n d�lekçe
�le başvurarak, her sınav dönem�nde tek ders sınav hakkını kullanab�l�r.

b) Almak zorunda olduğu bütün dersler� almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4.00 üzer�nden
2.00’den az olan ve genel not ortalamalarını yükseltmek �steyen öğrenc�lere son dört yarıyıl dersler�nden �sted�kler� b�r
dersten not yükseltme sınav hakkı ver�l�r.

c) Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenc�ler, başarısız oldukları b�r dersten, d�lekçe �le başvurarak her
f�nal sınavı dönem�nde not yükseltme sınavına g�reb�l�rler.

Not ortalamaları
MADDE 27 – (1) Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), b�r öğrenc�n�n b�r yarıyıl/yılda aldığı dersler�n AKTS

kred�ler� �le o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde ed�len sayıların toplamının o dönem



alınan AKTS kred� değer�n�n toplamına bölünmes� �le elde ed�len ve v�rgülden sonra �k� basamak olarak göster�len
sayıdır.

(2) Genel Not Ortalaması (GNO), öğrenc�n�n Ün�vers�teye g�r�ş�nden �t�baren almış olduğu ve kayıtlı
bulunduğu bölüm veya programda geçerl� olan dersler�n tümü d�kkate alınarak aynı şek�lde hesaplanır. Gerek yıl ve
gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar ver�len notlar d�kkate alınır. Ağırlıklı genel not
ortalamasının hesaplanmasında, tekrar ed�len derslerden en son alınan harf notu kullanılır.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 28 – (1) Sınav sonuçlarına �t�raz, �lan tar�h�nden �t�baren en geç beş �ş günü �ç�nde AYSİS’ten

doldurulacak form �le yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Sınav sonuçları ders�n öğret�m elemanı tarafından konunun
kend�s�ne b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r hafta �ç�nde yen�den �ncelen�r. İnceleme sonucu yazılı ve gerekçel� olarak
Dekanlığa b�ld�r�l�r. İt�raz sonuçları, Dekanlık tarafından Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına gönder�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt S�lme, İl�ş�k Kesme ve D�s�pl�n

Kayıt dondurma
MADDE 29 – (1) Öğrenc�ler�n kaydı, öğren�m ücretler�n� ödemek koşulu, haklı ve geçerl� sebepler ve

Yönet�m Kurulu kararı �le b�r kerede �k� yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulab�l�r. Kayıt dondurulan
süreye �l�şk�n öğren�m ücret�, b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m ücret�nden mahsup ed�l�r. Bu süreler azam� öğren�m
süres�nden sayılmaz.

(2) Askerl�k, hastalık, doğal afetler veya önceden b�l�nmeyen d�ğer sebeplerle, belgelend�r�lmes� şartıyla kayıt
dondurulab�l�r.

(3) Kaydı dondurulan öğrenc�ler, eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�ne katılamaz ve o dönemdek� v�ze ve f�nal
sınavlarına g�remez. Kayıt dondurma �stekler�n�n eğ�t�m yılı başında ve ders kayıt süres� b�tmeden yapılması gerek�r.
Bu süreler b�tt�kten sonra, ancak sağlık sorunları, askerl�k, afet ve benzer� olağanüstü durumlarda başvuruda
bulunulab�l�r. Bu nedenle yapılacak başvurular �ç�n, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor
süres�n�n kayıt dondurulacak yılın zorunlu devam süres�n� kapsaması ve askerl�k, afet ve benzer� durumların
belgelend�r�lmes� gerek�r.

Kayıt s�lme
MADDE 30 – (1) Kayıt s�lme �şlemler�, İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m ve Öğret�m

Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yapılır.
İl�ş�k kesme
MADDE 31 – (1) Öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ�n�n kes�lme nedenler� şunlardır:
a) Kend� �steğ� �le Ün�vers�teden ayrılması.
b) 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n

Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yükseköğret�mden çıkarma cezası almak.
D�s�pl�n
MADDE 32 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler�nde, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n

Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Not döküm belges�
MADDE 33 – (1) Öğrenc�ye �sted�ğ� takd�rde b�r yıla a�t veya mezun�yet �le ayrılma durumlarında

Ün�vers�tede aldığı bütün ders, kred�, not ve dereceler� gösteren not döküm belges� (transkr�pt) ver�l�r.
Yüksek onur ve onur öğrenc�ler�, fakülte b�r�nc�ler�
MADDE 34 – (1) B�r akadem�k yıl sonunda normal ders yükünü tamamlamış ve genel not ortalaması 3.50-

4.00 arasında olan ve NA, FF, FD, E, W �le F notu olmayan öğrenc�ler o akadem�k yılda yüksek onur öğrenc�s�, b�r
akadem�k yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan ve NA, FF, FD, E, W �le F notu olmayan
öğrenc�ler o akadem�k yılda onur öğrenc�s� sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belges� ver�l�r. Fakülte
b�r�nc�ler�n�n bel�rlenmes�nde, yatay veya d�key geç�şle gelen öğrenc�ler dah�l başarı ortalamasının eş�t olması
durumunda, tüm yarıyılları değerlend�rmeye katılan öğrenc�lere öncel�k ver�l�r.

(2) GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenc�ler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrenc�s� olarak mezun
olurlar. Bu durum d�plomalarında bel�rt�l�r ve d�ploma ek�ne �şlen�r.

Mezun�yet ve d�ploma
MADDE 35 – (1) Mezun olab�lmek �ç�n öğrenc�n�n, programdak� alması gereken tüm ders ve stajların her

b�r�nden başarılı olması ve GNO’sunun en az 2.00-4.00 olması gerek�r.
(2) Temel b�l�mler dönem�n� b�t�renlere ön l�sans d�ploması, beş yıllık d�ş hek�ml�ğ� eğ�t�m�n� başarı �le

tamamlayan öğrenc�lere d�ş hek�ml�ğ� d�ploması ver�l�r.
(3) D�plomalar hazırlanıncaya kadar öğrenc�lere, d�plomasını alırken �ade ed�lmek üzere geç�c� mezun�yet

belges� ver�l�r. D�plomanın kaybı hal�nde, b�r defaya mahsus olmak üzere; d�ploma yer�ne geçecek, kaybından dolayı
düzenlend�ğ� bel�rt�len ve d�ploma b�lg�ler� bulunan b�r belge ver�l�r.

(4) D�ş hek�ml�ğ�ne �l�şk�n d�plomalar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre ver�l�r.
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Ön L�sans ve

L�sans Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
İnt�bak
MADDE 37 – (1) Yatay veya d�key geç�ş �le �nt�bak �şlemler�ne Fakülte Kurulu karar ver�r.



Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 38 – (1) 23/12/2013 tar�hl� ve 28860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Ün�vers�tes�

D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğ�t�m-öğret�m yılından önce kayıt yaptıran öğrenc�ler �ç�n 38 �nc�

maddeyle yürürlükten kaldırılan İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav
Yönetmel�ğ� hükümler� geçerl�l�ğ�n� korur.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�k 2019-2020 eğ�t�m-öğret�m yılından geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde

yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


