Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim-öğretim ve
sınav esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönerge; Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde
bulunmayan ve açıklanmaya gereksinim gösteren esasları tespit eder ve Diş Hekimliği Fakültesi
öğrencilerine uygulanır.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü ve değişik 44 üncü
maddeleri ile,15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Erciyes
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;
a) Dekan: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
b) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni,
c) Alt Kurul: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim Eş Güdüm Alt Kurulu’nu,
ç) Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,
d) Fakülte Kurulu: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu’nu,
e) Öğrenci: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne kayıtlı her düzeydeki lisans öğrencisini,
f) ÖİDB: Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,
g) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosu’nu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt Esasları, Kayıt Yenileme, Yatay Geçiş, Öğrenci Statüsü
Kayıt Yenileme:
Madde 5- (1) Diş Hekimliği Fakültesinde döneme kayıt esastır. Öğrenciler, yıllık dersler ve güz yarı yılı
dersleri için güz yarı yılı başında, bahar dönemi dersleri için bahar ders yarı yılı başında, akademik
takvimde belirlenen süre içerisinde, derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır ve bu işlemden
öğrenci sorumludur. Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın (ÖİDB) internet sayfasından elektronik
ortamda ders kaydını yapar, danışmanlarının ders kaydını onaylaması ile kaydı yenilenir.
Yatay Geçiş
Madde 6- (1) Fakülteye, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişler
sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programına intibakları ve ders
muafiyetleri Yönetim Kurulu’nca yapılır.
Öğrenci statüsü
MADDE 7-(1)
kabul edilmez.

Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere misafir öğrenci
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Süresi, Öğrenim Yılı, Dersler ve Ön Şart, Derslere Devam

Eğitim süresi
MADDE 8- (1) Fakültede öğrenim süresi 5 yıldır.
Öğrenim yılı
MADDE 9- (1) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı; güz, bahar yarıyılı olmak üzere en az 2 (iki) dönemden
oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavları dışında en az 14 (on dört) haftadır.
Dersler ve Ön Koşul
MADDE 10- (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır.
(2) Fakülte eğitim planında önkoşul dersi olarak tanımlı klinik öncesi uygulama dersleri dışında kalan
derslerden en fazla 1 (bir) tanesi, seçmeli derslerin ise tümü mezuniyete kadar üst sınıfa taşınabilir.
(3) 4. sınıfta yer alan Klinik Uygulama derslerinden kalan öğrenciler kaldıkları ders sayısına bakılmaksızın
5. Sınıfa devam ederler ve bu dersler ile ilgili yükümlülüklerini tamamladıktan sonra 5. Sınıf klinik
uygulama derslerine başlarlar.
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Derse devam ve yoklamalar
MADDE 11- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak ve devam zorunluluğunu (teorik
dersler en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80) yerine getirmek zorundadırlar.
(2) Öğrencilerin devam durumları ders sorumlularınca, ÖİDB’nin Eğitmen Programı’ndan alacakları
yoklama belgeleri aracılığı ile izlenir ve bu belgeler, her dönem sonunda dönem sonu ve/veya yılsonu
sınavlarından 1 (bir) hafta öncesinde dekanlığa yazılı olarak teslim edilir.
(3) Teorik bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden
devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranır.
(4) Öğrencilerin raporlu olduğu günler, devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz ve mazeret olarak
kabul edilemez
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Programının Yürütme Esasları
Uygulamalar
MADDE 12- (1) Uygulamalar; Klinik öncesi (pre-klinik) uygulamalar, klinik uygulamalar, gözlemci
öğrenci uygulaması ve derse bağlı klinik uygulamalardır.
(2) 1, 2. ve 3. sınıf klinik öncesi (pre-klinik) uygulamalar Fakülte eğitim planı doğrultusunda pre-klinik ve
yapay hasta laboratuvarlarında yüz yüze eğitimle gerçekleştirilir.
(3) 3, 4, ve 5. sınıf öğrencileri ilgili uygulamanın yer aldığı eğitim-öğretim döneminin başında ilan edilen
uygulama programları doğrultusunda gruplar halinde kendilerinden istenilen gözlemci öğrenci uygulamasını
ve klinik uygulamalarını tamamlarlar.
(4) 4. ve 5. sınıf için klinik uygulama süreleri en az 3 haftadır ve bu süreler gerekli görüldüğünde, alt
kurulun teklifi ile Fakülte Kurulu’nda görüşülüp eğitim-öğretim yılı başında yeniden belirlenebilir. Klinik
uygulama süresi içerisinde baraj puanlarını tamamlayamayan 4. ve 5. sınıf öğrencileri için bahar dönemi
sonunda 2 (iki) hafta “telafi klinik uygulama” süresi belirlenir.
(5) Tüm öğrenciler klinik uygulamalar süresi boyunca, sorumlu öğretim elemanlarının denetim ve
gözetiminde teorik ve/veya pratik eğitimlere ve hastaların muayene ve tedavisi gibi uygulamalara katılırlar.
Uygulama Barajları
MADDE 13- (1) –Klinik/klinik öncesi uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı, ilgili anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve Fakülte Kurulu’nun kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilerek
öğrencilere duyurulur.
(2) Klinik öncesi uygulama ve klinik uygulama dersinde eğitim-öğretim yılı içinde tamamlanması zorunlu
olan asgari klinik/klinik öncesi uygulama oranı, o ders için baraj olarak belirlenen klinik/klinik öncesi
uygulama sayısının %70’inden fazla olamaz.
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(3) Eğitim-öğretim yılı içerisinde baraj puanları arttırılamaz, ancak ilgili anabilim dalı başkanlığının
gerekçeli önerisi ve Fakülte Kurulu’nun kararı ile düşürülebilir.
MADDE 14- (1) 3.sınıf öğrencilerinin aldıkları gözlemci öğrenci uygulamaları dersi içerisinde baraj
uygulaması bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde, tek yüzlü
okluzal dolgu, politür, geçici kron hazırlanması ve simantasyon, dental muayene ve ağız-içi röntgen alma,
tek köklü kesici dişlere kanal tedavisi uygulamaları, lükse basit diş çekimi, dikiş alınması, hastadan ölçü
alınarak model oluşturulması, hareketli ortodontik ve/veya protetik apareylerin yapılması, flor ve fissür
örtücü uygulamaları ve benzeri basit uygulamalar yapabilirler.
Klinik/klinik öncesi uygulamalarının telafisi
MADDE 15 - (1) Klinik/klinik öncesi uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda pratik
çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/klinik öncesi uygulama
çalışmasının asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan klinik/klinik öncesi uygulamalarını
tamamlaması için telafi süresi verilir.
(2) Telafi süresi, klinik/klinik öncesi uygulama çalışmasının sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal
süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek
öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.
(3) Klinik öncesi uygulamalar/klinik uygulamaların devam zorunluluğu şartlarını yerine getiremeyen veya
devamı tamamlayıp belirlenen barajlarını tamamlayamayan öğrenciler dönem veya yılsonu sınavlarına
giremezler.
MADDE 16- (1) Klinik uygulamalar/gözlemci öğrenci uygulamaları/klinik öncesi uygulama dersinin
devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin dersi tekrar almaları durumunda yeniden devam şartı aranır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Başarının ölçülmesi, Değerlendirmeler, Diplomalar
Sınavlar
MADDE 17- (1) Ara sınavlar, mazeret sınavları, dönem veya yılsonu sınavları, bütünleme, ek bütünleme
ve tek ders sınavları Erciyes Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğindeki esaslara
göre gerçekleşir. Sınavlar; hangi yöntemle yapılacakları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından
döneminden başından itibaren bir ay içerisinde dekanlığa bildirilmek kaydıyla; yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(2) Yazılı sınavlar çoktan seçmeli test, boşluk doldurma, doğru yanlış seçimi, klasik yazılı sınav
metotlarından biri ile ya da bunların birlikte kullanıldığı bir metot ile yapılabilir. Çoktan seçmeli test usulü
ile yapılacak sınavlarda bir ders saatine sahip teorik dersler için en az 20, 2 ders saatine sahip teorik dersler
için en az 25 soru sorulması gerekmektedir.
(3) Uygulamalı derslerin sınavları yazılı ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(4) Olgu sunumu dersi, ödev, laboratuvar, klinik ve alan çalışmalarının yarıyıl içindeki değerlendirmeleri
ara sınav yerine geçebilir.
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(5) Ara sınava geçerli bir sebep ile katılmadıkları Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrenciler için mazeret
sınavı açılır. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav dönemine kadar kullanırlar. Ara sınavın mazeret
sınavları için ikinci kez mazeret sınav hakkı verilmez.
(6) Klinik Uygulama barajlarını süresi içerisinde tamamlayan 4. ve 5. sınıf öğrencileri Klinik Uygulama son
haftası içerisinde ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen tarihlerde klinik uygulama sonu sınavına girerler.
(7) Gözlemci öğrenci uygulaması ve klinik uygulamaları derslerindeki devam şartını, Yönetim Kurulu’nun
kabul edeceği haklı ve geçerli bir mazeretleri sebebiyle yerine getiremeyen 3., 4. ve 5. Sınıf öğrencileri,
tamamlayamadıkları süreyi ve baraj puanlarını ilgili anabilim dalları kliniklerinde, bütünleme sınavları
öncesine kadar tamamlayarak bu sınavlara girebilirler.
(8) 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaya devamsızlık göstermeden klinik uygulama süresi
içerisinde baraj puanlarını tamamlayamamaları ve klinik uygulama sonu sınavlarına girememeleri
durumunda; bütünleme sınavlarından 1 (bir) gün öncesine kadar, ilgili anabilim dalının belirlediği takvim
çerçevesinde barajlarını tamamlayarak ilgili sınavlara girebilirler.
(9) Klinik uygulama ve gözlemci öğrenci uygulaması sonu sınavları yılsonu sınavı niteliğindedir. Bu
sınavlar yazılı, sözlü ve/veya pratik uygulama şeklinde yapılabilir. Teorik ve pratik sınavlar bir arada veya
farklı zamanlarda yapılabilir ve alınan notların katkı yüzdeleri ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca
belirlenerek dönem başında ilan edilir.
(10) Klinik öncesi uygulama derslerinde her dönem için en az 1 (bir) ara sınav yapma zorunluluğu vardır.
Bu dersin tüm sınavları uygulamalı (pratik) yapılır ve değerlendirilir. Bu dersin ilgili anabilim dalı ve
Fakülte Kurulu’nca önceden belirlenen barajları, ara sınava girebilmek için bir ön şart değildir. Ancak
yılsonu veya bütünleme sınavları öncesine kadar tüm ödevlerini (barajlarını) tamamlamayan öğrenciler bu
sınavlara giremezler.
Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirme
Madde 18- (1) Öğrencilerin başarı notlarının belirlenmesinde 100’lük sayısal puan sistemi (mutlak not
sistemi) kullanılır. 100’lük sistem başarı notlarının 4’lük sistem başarı not ve katsayı karşılıkları aşağıdaki
gibidir:
100’lük Sistem Puan

Katsayı

Harf Notu

Başarı Derecesi

90 – 100

4.00

AA

Mükemmel

80 – 89

3.50

BA

Pekiyi

70 – 79

3.00

BB

İyi

65 – 69

2.50

CB

Orta

60 – 64

2.00

CC

Yeterli

50 – 59

1.50

DC

Kalır

40 –49

1.00

DD

Kalır
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30 – 39

0.50

FD

Kalır

0 – 29

0.00

FF

Kalır

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı olması için; başarı notunun en az CC olması ve dönem/yılsonu
sınavından en az 60 (altmış) puan alması gereklidir. Ek bütünleme ve tek ders sınavlarında ara sınav
notlarına bakılmaksızın geçme notu 60 (altmış) tır.
MADDE 19- (1) Yurt içi ve/veya yurt dışı lisans değişim programlarında eğitim gören öğrencilerin
ders/staj başarı ve intibak değerlendirmeleri Fakülte Kurul kararı ile belirlenir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar, dönem ve yılsonu
sınavları, bütünleme, ek bütünleme ve tek ders sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını
notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dekanlığa yazılı
olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı
tarafından da incelenir. Sonuç, Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve
değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde sonuçlandırılır.
Diplomalar
MADDE 21 – (1) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile
tamamlayanlara "Diş Hekimliği Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler, Yönergede hüküm bulunmayan haller
Yetki
MADDE 22- (1) Bu Yönergede yer almayan Eğitim-Öğretim ve Sınavlara ilişkin diğer konular Erciyes
Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aykırı olmamak koşuluyla Fakülte Kurul Kararı ve Senatonun
onayı ile düzenlenebilir.
Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu Yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 –(1) Bu Yönerge hükümlerini Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı yürütür.
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