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EGE ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 
Amaç  
Madde 1-  Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde verilen kısmen uygulamalı 

derslerin sınavlarına girme koşulları, değerlendirme süreci ve bitirme tezi işlemlerine ilişkin Ege 

Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde açıklanmayan konulara ilişkin hükümleri düzenlemektir. 

 

Kapsam 
Madde 2- Bu yönerge, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde verilen kısmen uygulamalı derslerin 

sınavlarına girme koşulları, değerlendirme süreci ve bitirme tezine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

 
Dayanak 
Madde 3-  Bu yönerge; 12 Temmuz 2016 Tarih ve 29768 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege 

Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM  
Dersler, Ön Koşul, Öğrenci Statüsü, Öğretim Dili, Devam Zorunluluğu, Mazeret, Eğitim Şekli ve 

Öğretim Programlarının Yürütülüş Esasları 
Dersler 
 
MADDE 4 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim programlarında yer 

alır. 
 
(2) Zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp 

başarılı olması gereken derslerdir. 
 
(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. 
 
(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Üniversite Senatosunca belirlenen Bilgisayar, 

Topluma Hizmet Uygulamaları ile Üniversite Yaşamına Geçiş dersleridir. 

 



Ön koşul 

MADDE 5 – a) Diş Hekimliği Fakültesinde her öğretim yılında uygulanan bütün zorunlu teorik, pratik ve 

klinik dersler bir sonraki yılın ön koşuludur. Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. 

Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Öğrenci kaldığı sınıfta başarısız olduğu 

dersleri tekrar eder.  

 

b ) Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan ortak zorunlu dersler ile seçmeli derslerden başarısız 

olan öğrenciye bu ders veya derslerden başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. 

 
Öğrenci Statüsü 
 
Madde 6 - Diş Hekimliği Fakültesine sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere 

dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilemez. 

 
Öğretim Dili 
 
Madde 7 - Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim dili Türkçedir. Ancak Üniversite Senatosunun kararı ile 

öğretim programlarındaki dersler yabancı dilde verilebilir. 

 

Devam Zorunluluğu 
 
Madde 8 - Öğrenci Eğitim Programının tümünde teorik derslerin yüzde 70’ine, diğer tüm pratik ve 

uygulama oturumların yüzde 80’ine katılmak zorundadır. 

 

Mazeret 
 
Madde 9 - a) Mazeret sınavları, sadece ara sınav ve bütünleme sınavları için geçerlidir. Öğrencinin 

bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını fakülte yönetim kurulu tarafından karara 
bağlanır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağı ilan edilir.  
 

 

b) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa 

verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen 

öğrencilere yeni bir mazeret hakkı verilmez. 

 
 

c) Uygulamalarda devam durumu yüzde 80’in altında olan öğrenci devamsız sayılır ve sınava alınmaz, 

Öğrenci devamsız olduğu dersi tekrarlar. Devamsızlık nedeniyle yazılı ve uygulama sınavlarına 

alınmayan öğrencinin final ve bütünleme sınavı hakkı yoktur.  

 



d) Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere Rektörlükçe veya yönetim kurulunca 

görevlendirilen öğrencinin görevli olduğu süre devamsızlıktan sayılmaz. Ancak bu süreler devam 

gerektiren sürenin 1/3’ünü geçemez. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, 

devamsızlık süresinin içindedir. 
 
e) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, tam teşekküllü hastaneler 

tarafından verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri 

durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin tüm sınavları için mazeret sınavı hakkından 

yararlanıp yararlanamayacağı yönetim kurulunda karara bağlanır. 

 

Öğretim programlarının yürütülüş esasları 
 
Madde  10 - Öğretim programlarında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda Fakülte 

Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile başka şartlar ve ön şartlar konabilir veya 

kaldırılabilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Kısmen Uygulamalı Derslerin Sınavlarına Girme Koşulları, 

 Değerlendirme Süreci ve Telafi Süresi 
 

Madde   11  - a )Kısmen uygulamalı olan bir derste “uygulama” kısmı, “teorik” kısımdan ayrı tutulamaz. 

Kısmen uygulamalı olan dersler bir bütün olarak değerlendirilir. Bu derslerin yıl sonu sınavları teorik 

kısımdan yapılır. Öğrenciler yıl sonunda kısmen uygulamalı olan derslerin teorik kısmının sınavlarına 

girebilmek için söz konusu derslere devam etmek, pratik ve klinik uygulamalardan başarılı olmak, 

belirtilen sayı ve türdeki ödevleri başarıyla tamamlamak zorundadır. Eğitim-öğretim yılı içinde dersin 

uygulama kısmının değerlendirilmesinde başarı notu 100 puan üzerinden en az 60’dır. Eğitim-öğretim 

yılı sonunda bir dersin teorik kısmının sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi o dersin yılsonu 

sınav tarihinden en az bir hafta önce ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından dekanlığa bildirilir. Liste, 

Dekanlık tarafından ilan edilir.  

 

b) Kısmen uygulamalı bir dersin gerektirdiği koşulları yerine getirmeyen öğrenciler o dersin final sınavına 

giremezler. Bu öğrencilere ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından uygun görülen bir sürede uygulama 

telafisi imkanı sağlanır. Öğrenci, eksik kalan ödevlerini uygulama telafisi kapsamında başarıyla 

tamamladığı takdirde bütünleme sınav hakkından yararlanır. Verilen uygulama telafi süresinde de 

ödevlerini tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 

 

c) Bir dersin sınavı o dersi okutan Öğretim Üyesi veya Öğretim Görevlisi tarafından düzenlenir ve 

yürütülür. Sınav sırasında o dersi okutan öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin bulunmaması halinde 

sınavı kimin yapacağı Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi göz önünde bulundurularak Fakülte Yönetim 

Kurulu, ivedi durumlarda ise Dekan tarafından belirlenir. 



 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bitirme Projesi 

 
 

 
Madde 12 –Yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sınavlar 

 
Madde 13- Sınavlar, 

 

a) Ara sınav, final sınavı, klinik eğitimi sonu sınavı, bütünleme ve tek ders sınavı olarak yapılır.  

b) Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Uygulamalı derslerin sınavları ise 

uygulamalı olarak yapılabilir.  

c) Sınav tarihleri en az iki hafta önce öğrenci duyuru panolarında ve öğrenci işleri web sayfasında ilan 

edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve belirtilen yerde girmek zorundadır. Sınava girecek 

öğrenci kimliğini yanında bulundurmak zorundadır.  

d) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde açıklanmak zorundadır.  

e) Devam koşulu sağlamak kaydıyla, final ve bütünleme sınav sonuçlarına göre, bu yönergenin 

5.maddesinin (b) bendinde belirtilen dersler dışında başarısız tek bir dersi kalan öğrenci için “tek ders” 

sınav hakkı verilir.Tek Ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler Bütünleme sınav sonuçlarının 

ilanından sonraki 5 iş günü içinde yazılı başvuruda bulunmak koşuluyla bu haktan yararlanırlar. Bu 

süreler dışında yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için tek 

ders sınavından en az “60 (CC)” alması gerekir. Tek ders sınavları Fakülte Yönetim Kurulu’nun 

belirlediği tarihlerde her Eğitim-Öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.  

 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler  

 

Madde 14 - Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinde yer almayan hususlar için Ege 

Üniversitesi  Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve bağlı diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

 
 



 
Geçici Madde 

Geçici Madde 1-  2016-2017 Eğitim – Öğretim yılından önce Fakültemize kayıt yaptırmış olup, 
devam eden mevcut öğrencilere daha önceden alt sınıflarda alıp başarısız oldukları ya da alt sınıflarda 

hiç alamadıkları tüm dersler için yasal öğrenim süresi kadar tekrarlama hakkı verilir. 

Ancak 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bulundukları sınıfta aldıkları tüm derslerde sınıf 

geçme sistemi uygulanır.   

 
Geçici Madde 2-  Bu Yönetmeliğin 13.maddesi ile tanınan “tek ders sınavları”,bu maddenin yürürlüğe 

girdiği eğitim-öğretim yılından itibaren sınav geçme sistemine tabi olan öğrencilere uygulanır. 

 

Yürürlük  
Madde 15 - Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesi, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

 
Yürütme 

MADDE 16 - Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

 
 
 


