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 MADDE: 1 - Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesi uyarınca 
hazırlanan bu Yönerge, anılan Yönetmelikte bulunmayan ve açıklanması gereken konularla ilgili 
hükümleri kapsar ve fakülte öğrencilerine uygulanır. 
 
 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI VE ÖĞRETİM SÜRESİ 
 
 MADDE 2 - Her Eğitim-Öğretim yılı Üniversite Senatosunun belirleyeceği gün başlar. Bir 
Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıl olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl; yarıyıl, yıl 
sonu ve bütünleme sınavları hariç 75 iş günüdür. Yarıyıl/Yıl sonu sınavları ile bütünleme 
sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Üniversite Senatosu tarafından tespit edilir.  
 
 MADDE 3- Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2005–2006 Eğitim-Öğretim 
yılından başlamak üzere okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri her yıl Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığına bildirilen eğitim programına göre yapılmaktadır. 
  
 ÖĞRENCİ KONTENJANI 
 
 MADDE 4- Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine alınacak öğrenci sayısı Fakülte 
Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile saptanır. Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesine kabul edilecek öğrencinin bedenen ve ruhen mesleğini öğrenmeye ve icra 
etmeye engel bir durumu olmaması gerekir. Bu koşulun aday öğrencilere Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme ile ilgili kurulca sınavlara başvuru sırasında uygun bir şekilde duyurulması sağlanır. 
Ancak, öğrenimi sırasında mesleğini öğrenmesine veya icra etmesine engel teşkil edecek bir sağlık 
özrü ortaya çıkan öğrencilerden, Yönetim Kurulu Kararı ile sağlık kurulu raporu istenebilir. 
Raporunun olumsuz olması halinde durum, değerlendirilmek üzere üst yönetime iletilir. 
 

TEORİK-PRATİK SINAVLARA KATILMA KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME 
 

 MADDE 5- Sınava katılma koşulları ve değerlendirmeye ilişkin hususlarda bu yönergenin 
1. maddesinde sözü edilen Yönetmeliğin 15. 16. ve 17. madde hükümleri uygulanır. Ancak; 
 a) Bu yönergenin 3. maddesinde belirtilen ders programında uygulaması olan bir 
derste, uygulama teorik bölümden ayrı tutulamaz. Dersler bir bütün olarak değerlendirilir. 
Yılsonu sınavları teorik olarak yapılır. Öğrenciler yıl sonundaki teorik sınavlara girebilmek 
için devam almak, pratik ve klinik uygulamaları ilan edilen tarihlerde başarılı olarak 
gerçekleştirmek, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak 
zorundadır. Yıl içi pratik değerlendirmelerde başarı notu en az 60 dır. Yıl içi ara sınavlar ile 
ödev, laboratuar ve benzeri etkinliklere ait notların ham nota toplam etkisi %40 dır. Bu 
oranın ara sınavlar ile diğer pratik eğitim öğretim etkinlikleri arasında ne şekilde 
paylaştırılacağı her ders yılı başında ilgili Anabilim Dalı Kurullarının görüşü alınarak 
fakülte kurulunca kararlaştırılır. Yıl sonunda teorik sınava girmeye hak kazanan 
öğrencilerin listesi bu sınavdan en az bir hafta önce ilgili Anabilim Dalı tarafından dekanlığa 
bildirilir. Listeler Dekanlık öğrenci işleri bürosunca ilan edilir.  
 b) Uygulaması olan bir ders için aranan koşulları yerine getirmeyen öğrenciler yıl 
sonu sınavına giremezler. Bu öğrenciler için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülen 
koşullar ve sürede telafi uygulamaları açılır. Öğrencinin eksik kalan ödevlerini telafi 
uygulamasında tamamlaması halinde kendisine bütünleme sınav hakkı verilir. 



 c) Yönetmeliğin 17/b maddesinde açıklanan Bağıl Değerlendirme Yöntemi 2005-2006 
Eğitim Öğretim yılından itibaren Fakültemiz 1. sınıfına kaydolacak öğrencilere uygulanır. 
 
 MADDE 6- 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 tutularak Fakülte Yönetim Kurulu, ivedi durumlarda ise Dekan tarafından belirlenir. 
 
 MADDE 7- Yazılı sınavda soruların not değeri ve sınav süresi sınav başlangıcında 
öğrenciye belirtilir. 
 
 MADDE 8- Sınavda her ne surette olursa olsun hile veya kopya yapan, böyle bir girişimde 
bulunan ve yapanlara yardım eden öğrenciler sıfır (0) not almış sayılır. Bu gibi öğrenciler hakkında 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. Bu 
hükümler ara sınavlar için de uygulanır. 
 

MADDE 9- Diş Hekimliği Fakültesinde okutulacak zorunlu dersler bu Yönergenin 3. 
maddesinde sözü edilen eğitim programında belirtilen derslerdir. Diş Hekimliği Fakültesinde sınıf 
geçme esastır. Başarı notu dönüşümleri, Başarı notu ortalaması, Başarının değerlendirilmesi ile 
ilgili hükümler E.Ü. Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20. maddesine göre değerlendirilir.  

 
SEÇMELİ DERSLER 

 
MADDE 10- Öğrenciler, aşağıda belirtilen yarıyılların eğitim programına konulan meslek 

dersleri dışında; sosyal, kültürel amaçlı seçmeli derslerden birini almak zorundadır. ( ek1 maddede 
belirtilen koşullar haricinde) Eğitim programında belirtilen seçmeli derslerin açılabilmesi için en az 
20 öğrencinin o derse kayıt yaptırması gerekmektedir. Seçmeli derslerin kontenjanı 50 öğrenci ile 
sınırlıdır.  
 Seçmeli Ders kayıtları, ilgili yarıyılın başlangıcından üç gün önce başlar ve ilgili yarıyılın 
ikinci günü akşamı sona erer. Başvuru sırasına göre o derse yerleştirme yapılır. Kontenjan sınırını 
aşan başvurular kontenjanı uygun olan seçmeli derslere yönlendirilir.  
 Eğitim Öğretim planında seçmeli dersler 2. yarıyıl, 3. yarıyıl, 4. yarıyıl ve 6. yarıyıllarda 
olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde seçim yapılabilecek 3 ders bulunmaktadır. 
Öğrenciler belirtilen yarıyıllarda bu derslerden birini seçmek zorundadır. 
 E.Ü. Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu ders koşulları, Seçmeli dersler 
içinde geçerlidir.  
 Seçmeli ders seçimi yapıldıktan ve bunlar dekanlıkça belirlenip sınıf listesi ilan edildikten 
sonra (kayıt zamanı bitiminden sonraki 3 gün içinde) seçmeli ders değişimi yapılamaz. 
 Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci bir sonraki yıl aynı dersten sorumlu olur. 
 

BİTİRME TEZİ 
 

 MADDE 11- Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olacak bir öğrenci 
“Bitirme Tezi” adı altında bir çalışma yapmak zorundadır. Bu tezin niteliği, öğrencinin öğrenimi 
ile ilgili bir konuda teorik veya uygulamalı çalışmalar yaparak vardığı sonuçları yeterli şekilde 
ifade edilebileceğini gösterir düzeyde olmalıdır. 
 Bitirme Tezi alacak öğrenci dördüncü öğretim yılı içinde ilgilendiği bir Anabilim Dalına 
başvurur. Anabilim Dalı Başkanlığı öğrencinin bu çalışmasını yönetecek bir öğretim üyesini 
görevlendirir. Fakülte Yönetim Kurulu her öğretim üyesinin o yıl yöneteceği bitirme tezlerinin en 
alt sayısını ders yılı başında saptar. Anabilim Dalı Başkanları bu sayıları Anabilim Dalına düşen 
kontenjan değişmeksizin her öğretim üyesi için %25 oranında azaltıp çoğaltabilir. Tez konusunu 
yönetici belirler. Çalışmanın yönetici tarafından yeterli görülmesi halinde, bitirme tezi üç nüsha ve 



genel tez formuna uygun olarak hazırlanır. Yöneticiye teslim edilir. Tezin yöneticisi tarafından 
kabul edilmesi durumunda, yönetici tez nüshalarının ön sayfalarına tezi onayladığını el yazısı ile 
yazıp imzalayarak bir nüshayı kendine, bir nüshayı Anabilim Dalı Başkanına teslim etmek üzere 
alıkoyar. Diğer bir nüshası ise Fakülte Kütüphanesine teslim edilir. Anabilim Dalı Başkanı tez 
yöneticisinin raporu üzerine durumu öğrenci bürosuna bildirir. Tezin reddi halinde durum 
yöneticisi tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına bildirir. Bu durumda yeni bir bitirme tezi almak 
zorunda olan öğrenci bu maddede belirtilen işlemlere tabi olarak tezini E.Ü. Eğitim Öğretim 
Yönetmeliğinin 26/b maddesinin öngördüğü süre içinde tamamlamak zorundadır.  
  

ÖN ŞART DERSLERİ 
 

  MADDE 12- 
 a) 1. sınıf Diş Anatomisi ve Fizyolojisi Dersi başarılmadan 2. sınıf Protetik Diş 

Tedavisi dersi, 2. sınıf Protetik Diş Tedavisi başarılmadan 3. sınıf Protetik Diş Tedavisi, 2. 
Sınıf Konservatif Diş Tedavisi dersi başarılmadan 3. Sınıf Konservatif Diş  Tedavisi, 2. sınıf 
Endodonti dersi başarılmadan 3. sınıf Endodonti dersi, 3. Sınıfta Dental Anestezi dersi 
başarılmadan, 4. sınıftaki Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi, Konservatif Diş Tedavisi, 
Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Pedodonti, Oral-Diagnoz dersleri alınamaz. 3. 
Sınıftaki Konservatif Diş Tedavisi dersi başarılmadan 4. sınıftaki Konservatif Diş Tedavisi dersi, 3. 
sınıf Endodonti dersi başarılmadan 4. sınıf Endodonti dersi 3. sınıftaki Ağız-Diş-Çene Hastalıkları 
Cerrahisi dersi başarılmadan 4. sınıftaki Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi dersi, 3. sınıftaki 
Protetik Diş Tedavisi dersi başarılmadan 4. sınıftaki Protetik Diş Tedavisi dersi, 2. sınıf 
Periodontoloji dersi başarılmadan 3. sınıf Periodontoloji, 3. sınıftaki Periodontoloji dersi 
başarılmadan 4. sınıftaki Periodontoloji dersi, 3. sınıftaki Ortodonti dersi başarılmadan 4. sınıftaki 
Ortodonti dersi alınamaz. 
 b) 4. sınıftaki Pedodonti, Protetik Diş Tedavisi, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi, 
Konservatif Diş Tedavisi, Endodonti, Periodontoloji, Oral-Diagnoz ve Radyoloji, Ortodonti 
derslerinin tümü başarılmadan 5. sınıf klinik eğitimine başlanamaz. 
 c) Klinik Eğitimi: 5. sınıfta yer alan Klinik Eğitimleri ile ilgili hususlarda Multidisipliner 
Klinik Eğitimi yönergesinde belirtilen hükümler uygulanır. 

 

DİĞER HÜKÜMLER 
 

MADDE 13- Bu Yönergede yer almayan hususlar için Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 
 

YÜRÜRLÜK 
 

 MADDE 14- Bu Yönerge Ege Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe 
girer. 
 

 
YÜRÜTME 

 
 MADDE 15- Bu Yönerge hükümleri Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
tarafından yürütülür. 


