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YÖNETMELİK

Ordu Ün�vers�tes�nden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Ordu Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�nde eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara

�l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Ordu Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�nde eğ�t�m-öğret�m programlarına, sınav ve

değerlend�rmelere, öğrenc� kabulüne, d�ploma ve unvanlarına, devamlı ve geç�c� ayrılmaya, akadem�k danışmanlık
�şlemler�ne �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) Akadem�k danışman: B�r öğrenc�ye, fakülteye g�r�ş�nden fakülte �le �l�şk�s�n� kesene kadar geçen süre

�çer�s�nde kayıt, eğ�t�m-öğret�m çalışmaları ve Ün�vers�tedek� hayatı �le �lg�l� sorunlarda rehberl�k yapmak üzere
Dekanlık tarafından görevlend�r�len öğret�m üyes�n�,

b) Akadem�k koord�natör: Dekan tarafından her dönem �ç�n görevlend�r�len, ders, ders kurulları, staj, kl�n�k,
pol�kl�n�k programlarını ve sınavlarını düzenleyen öğret�m üyes�n�,

c) AKTS: Öğrenc�ler�n b�r derse �l�şk�n olarak bel�rlenm�ş olan öğrenme kazanımları �ç�n gerekl� çalışma
yükünü �fade eden Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,

ç) Dekan/Dekanlık: Ordu Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dekanını/Dekanlığını,
d) Ders kurulu (Kom�te): Dönem I, II, III’te genell�kle b�r s�stem�n veya konunun temel tıp ve kl�n�k anab�l�m

dalları tarafından b�rb�rler�yle bağlantılı olarak bütünleşt�r�lm�ş b�r düzen �çer�s�nde kuramsal ve uygulamalı
öğret�m�n�,

e) Ders kurulu notu: Ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan notu,
f) Dönem: Tıp fakültes�nde her b�r� b�r ders yılını kapsayan dönem�,
g) Eğ�t�m-öğret�m yılı: İntörnlük dönem� har�ç her b�r� en az otuz �k� haftadan oluşan dönem�,
ğ) Eğ�t�m kom�syonu: Dekan tarafından görevlend�r�len b�r başkan �le dönem koord�natörler� ve koord�natör

yardımcılarından oluşan kom�syonu,
h) Fakülte: Ordu Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,
ı) Fakülte Kurulu: Fakülten�n Fakülte Kurulunu,
�) İntörnlük dönem�: Dönem VI’da kl�n�k, pol�kl�n�k ve gerekl� laboratuvar uygulamalarını �çeren on �k� aylık

b�r eğ�t�m-öğret�m sürec�n�,
j) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h�, Türk D�l� ve yabancı d�l dersler�n�,
k) Öğrenc� �şler�: Fakülten�n öğrenc� �şler� bürosunu,
l) Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı: Ordu Ün�vers�tes� Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığını,
m) Rektör: Ordu Ün�vers�tes� Rektörünü,
n) Seçmel� ders: Müfredatta yer alan zorunlu dersler dışındak� dersler�,
o) Senato: Ordu Ün�vers�tes� Senatosunu,
ö) Staj: Fakülte Kurulunca bel�rlenen anab�l�m dallarında prat�k (uygulamalı) ve teor�k olarak yapılan eğ�t�m-

öğret�m�,
p) Ün�vers�te: Ordu Ün�vers�tes�n�,
r) Yönet�m Kurulu: Fakülten�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenc� Kabul ve Kayıt Şartları, Eğ�t�m ve Öğret�me İl�şk�n Esaslar

Öğrenc� kabul ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Tıp fakültes� b�r�nc� sınıfına öğrenc� kabulü, 2547 sayılı Kanunun ve Yükseköğret�m Kurulu

kararları çerçeves�nde, Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarına
göre yapılır.



(2) Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler�n kayıt ve kabul �şlemler�, �lg�l� mevzuat hükümler� ve
Yükseköğret�m Kurulunca bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yapılır. Ün�vers�teye g�rmeye hak kazanan öğrenc�ler�n
kayıt-kabuller� Rektörlükçe bel�rlenen esaslara göre Dekanlık tarafından yürütülür. Kayıtlarda �stenen belgeler�n aslı
veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r.

(3) Öğrenc�, kes�n kaydını şahsen veya noterden onaylı vekalete sah�p vek�ller� aracılığıyla yapar. İsteyen
öğrenc�ler e-Devlet kapısından kayıt yapab�l�rler. Posta �le başvuru kabul ed�lmez. Askerl�k durumu ve adl� s�c�l
kaydına �l�şk�n olarak �se adayın beyanına dayanılarak �şlem yapılır.

(4) Haklı ve geçerl� mazeret� olmadan zamanında başvurmayan, öğren�m harcını yatırmayan ve �stenen
belgeler� tamamlamayan öğrenc� kayıt hakkını kaybeder.

(5) Fakülteye kayıt �ç�n �stenen belgeler�n tam ve eks�ks�z olması gerek�r. Kayıt �ç�n �stenen belgelerde
eks�kl�k ve/veya tahr�fat olanların kes�n kayıtları yapılmaz, bu belgelerle kaydı yapılmış olanların �se kayıtları �ptal
ed�l�r.

(6) Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n g�r�ş ve kayıt �şlemler� Yükseköğret�m Kurulu ve Senato kararları �le
düzenlen�r.

(7) Kaydolan öğrenc�ye, eğ�t�m-öğret�m süres�nce geçerl� olmak üzere Ün�vers�ten�n öğrenc� k�ml�k kartı
ver�l�r. Öğrenc�l�ğ�n sona ermes� �le k�ml�k kartı Dekanlığa �ade ed�l�r.

Ders muaf�yet� ve �nt�baklar
MADDE 6 – (1) Muaf�yet ve �nt�bak �şler� Ün�vers�ten�n muaf�yet ve �nt�bak �şlemler�ne �l�şk�n yönerges�ne

göre yapılır.
(2) Fakülteye �lk kez kayıt yaptıran b�r öğrenc�, daha öncek� yükseköğret�m kurumlarından almış ve başarmış

olduğu ortak zorunlu ve seçmel� dersler �ç�n muaf olma başvurusunu, kayıttan sonrak� �lk hafta �ç�nde yapar.
Başvurular �k� hafta �çer�s�nde karara bağlanır.

(3) Öğrenc�n�n ders muaf�yet�ne, Muaf�yet Kom�syonunun görüşü d�kkate alınarak Fakülte Yönet�m Kurulu
tarafından karar ver�l�r. Muaf�yet, ders kurulları �ç�n uygulanmaz.

Kayıt yen�leme
MADDE 7 – (1) Kayıt yen�leme ve mal� yükümlülükler� yer�ne get�rme tar�hler� her öğret�m yılının akadem�k

takv�m�nde bel�rt�l�r.
(2) Öğrenc� her öğret�m yılı başında akadem�k takv�mde göster�len süre �ç�nde kaydını yen�letmek, ders

kaydını yaptırmak ve akadem�k danışmanına onaylatmak zorundadır ve bu �şlemden öğrenc� sorumludur. Ders kaydı
yaptırmayan öğrenc� derslere devam edemez; sınavlara g�remez ve d�ğer öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

(3) Mazeret beyanı, eğ�t�m-öğret�m yılının �lk 10 �ş günü �ç�nde yapılır. Mazeret� Fakülte Yönet�m Kurulu
tarafından kabul ed�len öğrenc�ler�n kayıt yen�leme �şlemler�, mazeretler�n�n kabulünü tak�p eden �lk 3 �ş günü �ç�nde
tamamlanır.

Eğ�t�m süres�
MADDE 8 – (1) Fakültede normal eğ�t�m-öğret�m süres� altı yıldır. Bu süre azam� dokuz yıldır. Bu azam�

süreye, Yönet�m Kurulunca kabul ed�len mazeretler� neden�yle raporlu ve �z�nl� geçen süreler dah�l değ�ld�r.
Ün�vers�teden geç�c� sürel� uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ler�n bu süreler� öğren�m süres�nden sayılır; bu süreler �ç�n
öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret� öder.

Öğrenc� statüsü
MADDE 9 – (1) Fakültede tam zamanlı öğren�m yapılır. Dekanlığın uygun görüşü ve Rektörlüğün �zn� �le

d�nley�c� olarak öğrenc� kabul ed�l�r. Ancak, d�ğer tıp fakülteler�nden staj yapmak �ç�n gelen öğrenc�lere, �lg�l�
anab�l�m dalı başkanının olumlu görüşü alınarak Yönet�m Kurulu kararı �le staj yapma �mkânı tanınır.

Yatay geç�ş
MADDE 10 – (1) Yatay geç�şler, �lg�l� mevzuat hükümler�ne ve bu konudak� Senato kararlarına göre Yönet�m

Kurulunca yapılır.
(2) Staj dönemler�ne yatay geç�ş başvurusu kabul ed�len öğrenc�ler�n başarılı oldukları stajlardan muaf olmak

�stemeler� hal�nde öğrenc�n�n durumu eğ�t�m kom�syonu tarafından değerlend�r�l�r ve Fakülte Yönet�m Kurulu
tarafından karara bağlanır.

(3) Fakülten�n �lk 3 dönem�nde yatay geç�şler sadece eğ�t�m-öğret�m yılının başında yapılır.
(4) Daha önce başka b�r yükseköğret�m kurumunun öğrenc�s� �ken ÖSYM tarafından yapılan sınavlara g�rerek

tıp fakültes�n�n I. sınıfına kes�n kaydını yaptıran öğrenc�ler�n daha önce �zlem�ş ve başarmış oldukları öğret�m
programlarının uygunluğu ve eşdeğerl�ğ�, Eğ�t�m Kom�syonu ve Yatay Geç�ş Kom�syonunun görüşler� d�kkate
alınarak, Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından kabul ed�ld�ğ� takd�rde ve öğren�m�ne başlayacakları eğ�t�m-öğret�m
yılının �lk 10 �ş günü �çer�s�nde başvurmaları hal�nde, ders ve yıl �nt�bakları yapılır.

(5) Öğrenc�n�n devam edeceğ� dönem�n öğret�m planı değ�şmes� durumunda öğrenc�n�n başarısız olduğu veya
h�ç almadığı dersler yer�ne alması gereken dersler Fakülte Eğ�t�m Kom�syonu görüşler� alınarak Fakülte Yönet�m
Kurulu kararı �le bel�rlen�r.

Tebl�gat ve adres b�ld�rme



MADDE 11 – (1) B�r b�ld�r�m�n, öğrenc�n�n fakülteye b�ld�rd�ğ� adrese yollanması ve Ün�vers�te B�lg� S�stem�
(UBS) üzer�nden b�ld�r�m yapılması hal�nde tebl�gat şartları yer�ne get�r�lm�ş sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken ver�len adres�n değ�şmes� durumunda, b�ld�r�lmeyen, yanlış veya eks�k b�ld�r�len
adresten öğrenc� sorumludur. Kayıt esnasında ver�len adrese tebl�gatın gönder�lmes� hal�nde tebl�gat kend�ler�ne
yapılmış sayılır.

(3) Eğ�t�m öğret�mle �lg�l� b�ld�r�ler�n�n veya değ�ş�kl�kler�n Fakülten�n �nternet sayfasında duyurulması
hal�nde tebl�gat yapılmış sayılır.

Eğ�t�m şekl� ve d�l�
MADDE 12 – (1) Fakültede eğ�t�m d�l� Türkçed�r.
(2) Tıp eğ�t�m�nde teor�k ve prat�k eğ�t�m�n yanı sıra meslek� eğ�t�m de ver�l�r. Meslek� eğ�t�mde; �y� hek�ml�k

uygulamaları ve meslek et�ğ�n� gel�şt�r�c� çalışmalara ek olarak doğru davranış, �let�ş�m, okuma, öğrenme ve empat�
yeteneğ�n� gel�şt�rmey� hedefleyen uygulamalara da yer ver�leb�l�r. Bu amaçla, tıp dalında veya tıp dalı dışındak�
d�s�pl�nlerle ve sanat kolları �le �şb�rl�ğ� yapılab�l�r. Kom�teler ve ders kurulları Dekan tarafından her yıl o dönem�n
sorumlusu olarak görevlend�r�len akadem�k koord�natör tarafından düzenlen�r.

(3) B�r dönem� başaramayan öğrenc� b�r üst döneme devam edemez ve her öğret�m yılında uygulanan teor�k ve
prat�k dersler, b�r öncek� dönem�n tamamlayıcısı ve b�r sonrak� yılın öğret�m�ne bağlı ön şartlı derslerd�r.

(4) 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�ndek� dersler ve seçmel� dersler har�ç
sınıf geçme esası uygulanır. 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�ndek� dersler ve seçmel�
derslerde �se ders geçme esası uygulanır. B�r öğrenc�n�n b�r sonrak� döneme geçmes� �ç�n, ortak zorunlu dersler ve
seçmel� dersler dışında öncek� dönem�n eğ�t�m�n� başarması gerek�r.

(5) Dönem I ve II’de ders geçme s�stem�n�n uygulandığı derslerden başarısız olan öğrenc�ye, bu ders veya
dersler� sonrak� dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı ver�l�r. Öğrenc� ders� �lk aldığında, F1 notu
almamış �se bu ders veya dersler� tekrarlaması hal�nde devam mecbur�yet� aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu
genel sınavına g�rer. Ancak bu derslerden başarılı olmadan �ntörnlük dönem�ne başlayamaz.

(6) Tıp eğ�t�m�nde, Dönem I, II ve III’te öğret�m, ders kurulları şekl�nde yürütülür. Ders kurulları, her döneme
�l�şk�n temel ve kl�n�k tıp b�l�mler�n�n, konulara ve s�stemlere göre düzenlenm�ş ders kurullarını, teor�k dersler�n�,
prat�k laboratuvar uygulamalarını, kl�n�k becer� uygulamalarını ve seçmel� dersler� kapsar.

(7) Öğrenc� Dönem I, II ve III’te başarısız olduğu dönem� tekrarlar. F1 notu almamış öğrenc�ler �ç�n teor�k ve
prat�k derslerde devam zorunluluğu aranmaz.

(8) Tıp eğ�t�m�nde, Dönem IV ve V staj esasına göre yapılır. Dönem IV ve V staj programları �k� yarıyıl
�çer�s�nde tamamlanır. Dönem IV ve V’te kl�n�k dersler anab�l�m dallarının staj süreler� Eğ�t�m Kom�syonunun öner�s�
�le Fakülte Kurulu tarafından bel�rlenerek eğ�t�m yılı başında �lan ed�l�r. Stajlarda;

a) Öğrenc� Dönem IV stajlarını tamamlamadan Dönem V’e geçemez. Dönem V stajlarını tamamlamadan da
Dönem VI’ya geçemez. Dönem IV’ten Dönem V’e ve Dönem V’ten Dönem VI’ya geçecek öğrenc�ler�n �s�mler�
koord�natörler tarafından Dekanlığa b�ld�r�l�r.

b) Stajyer öğrenc�ler, teor�k dersler ve prat�k uygulamalara katılır, öğret�m elemanlarının gözet�m� ve denet�m�
altında hastaları �zler.

c) Her staj �ç�n stajyer öğrenc�ler�n devam durumu ve eğ�t�m�n�n koord�nasyonu, �lg�l� anab�l�m dalı başkanının
sorumluluğundadır.

ç) Dönem IV ve V’te yer alan stajların b�t�rme sınavları �lg�l� staj süres�n�n sonunda yapılır. Öğrenc� Dönem
IV ve Dönem V’te �se kaldığı stajları tekrarlar.

d) Öğrenc� başarısız olduğu stajı b�r sonrak� öğrenc� grupları �le tekrarlar ve sınavına g�rer. Öğrenc�
tekrarlamak zorunda olduğu tüm stajlardan başarılı olduğu takd�rde, yen� ders yılının başlamasını beklemeden, dönem
koord�natörü tarafından bel�rlenen b�r tar�hte b�r üst dönem öğren�m programına Dekanlık kararı �le devam eder.

e) Stajların Fakülteye bağlı anab�l�m dallarında yaptırılması esastır. Ancak Fakülten�n �lg�l� anab�l�m dalında
öğret�m üyes�n�n ya da staj yaptırılab�lmes� �ç�n uygun şartların bulunmaması durumunda, öğrenc�n�n taleb�yle b�rl�kte
�lg�l� koord�natörün ve Dekanlığın uygun görmes� ve Fakülte Yönet�m Kuruluna sunması ve Fakülte Yönet�m
Kurulunun bu başvuruyu onaylaması hal�nde stajlar, bu Yönetmel�ğ�n sınavlara �l�şk�n hükümler�ne uyulmak şartıyla
başka sağlık kuruluşlarında da yapılab�l�r.

f) B�r eğ�t�m dönem�nde başka fakültede yapılab�lecek staj süres� 3 ay �le sınırlıdır.
(9) İntörnlük dönem� �se Fakülte Kurulu tarafından tekl�f ed�len ve Senato tarafından kabul ed�len İntörnlük

esaslarına göre yürütülür.
Eğ�t�m ve öğret�m�n planlanması
MADDE 13 – (1) Ders programında yer almak üzere, anab�l�m dalları, her yıl b�r sonrak� yılın ders

başlıklarını ve bu dersler� verecek olan öğret�m elemanlarını bel�rley�p dönem koord�natörler�ne ve Tıp Fakültes�
Dekanlığına b�ld�r�r.

(2) Dekanlık tarafından �lan ed�len tar�he kadar tesl�m ed�lmeyen veya formata uygun gönder�lmeyen ders
programları �ç�n b�r öncek� yılın ders programı geçerl� olur.



(3) Koord�natörler; b�r sonrak� ders yılı akadem�k takv�m�n�, ders programını, sınav tar�hler�n� ve dersler�
verecek öğret�m üyeler�n�n �s�mler�n� gösteren ders programını hazırlayarak en geç Mayıs ayı son �ş gününe kadar
Dekanlığa sunar. Eğ�t�m kom�syonu programları kontrol ed�p düzenleyerek Fakülte Yönet�m Kuruluna sunar.

(4) Ders programı Fakülte Yönet�m Kurulunca onaylanarak Rektörlük Oluruna sunulur.
(5) Ders programı Dekanlık tarafından �nternet sayfasında �lan ed�ld�kten sonra ders görevlend�rmeler� tebl�ğ

ed�lm�ş sayılır.
Ortak zorunlu ve seçmel� dersler
MADDE 14 – (1) Fakültede 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde yer alan

ortak zorunlu ve seçmel� dersler okutulur.
(2) Ortak zorunlu derslerden alınan notlar, genel başarı notunun hesaplanmasına dah�l ed�lmez.
(3) Ders programı oluşturulmadan önce, öğrenc�ler�n ger� b�ld�r�mler� ve/veya öğret�m üyeler�n�n öner�ler�

doğrultusunda seçmel� ders havuzu oluşturulur. İlg�l� öğret�m üyes�, seçmel� ders�n amaç, hedef, başarı kr�terler� ve
varsa ön koşulları �le ders �çer�kler�n� dönem koord�natörü aracılığı �le Eğ�t�m Kom�syonuna sunar. Eğ�t�m Kom�syonu
tarafından uygun görülen seçmel� dersler, Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak ders programına alınır.

(4) Öğrenc�ler, eğ�t�m dönem�n�n �lk haftası �ç�nde seçmel� dersler �ç�n en az 3 terc�h yaparlar. Seçmel� ders�n
açılab�lmes� �ç�n en az 10 öğrenc� tarafından terc�h ed�lmes� gerek�r. Terc�h sırasına ve ders�n kontenjanına göre
öğrenc�ler�n seçmel� derslerden b�r�ne kaydı yapılır.

(5) Seçmel� derslere devam zorunludur. Başarı durumu, “Başarılı” veya “Başarısız” şekl�nde ders� veren
öğret�m üyes� tarafından bel�rlen�r. Seçmel� dersten başarısız olan b�r öğrenc�, başarısız olunan seçmel� ders� veya aynı
ulusal ve AKTS kred�s�ne sah�p olan başka seçmel� ders� koord�natörün öner�s� ve �lg�l� fakülte yönet�m kurulu kararı
�le alab�l�r.

(6) Fakülteden mezun olab�lmek �ç�n öğrenc�n�n en az 2 seçmel� dersten başarılı olması gerekl�d�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders, Staja Devam

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Ders ve stajlara devam zorunludur ve buna �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Teor�k, seçmel� ve uygulamalı dersler �le stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler;

staj, laboratuvar çalışması, tartışma, sem�ner, saha, kl�n�k ve benzer� çalışmaları kapsar. Stajlar tam gün olarak
değerlend�r�l�r.

b) I, II ve III üncü dönemlerde her b�r ders kurulundak� teor�k dersler�n %30’u, uygulamalı dersler�n
%20’s�nden fazlasına mazeretl� ya da mazerets�z katılmayan öğrenc�ler, o ders kurulunun teor�k ve uygulama
sınavlarına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlend�r�l�r. Sınava g�ren öğrenc�ler�n sınavı
geçers�z sayılır.

c) I, II ve III üncü dönemlerde, b�r dönem �ç�ndek� toplam devamsızlık süres� tüm teor�k dersler�n %30’u,
uygulamalı dersler�n %20’s�n� aşan öğrenc�ler, dönem sonu teor�k ve uygulama sınavlarına alınmaz ve F1 notu �le
başarısız olur. Bu durumda olan öğrenc�ler �lg�l� dönem� tekrar eder.

ç) Ders geçme s�stem�n�n uygulandığı derslerde öğrenc�ler�n yılsonu genel ve bütünleme sınavlarına
g�reb�lmeler� �ç�n yıl �çer�s�nde bu derslerden devamsızlıklarının %30’un üzer�nde olmaması gerek�r.

d) IV ve V �nc� dönemlerde her b�r staj süres�nce devamsızlık süres� mazeretl� ya da mazerets�z toplam staj
süres�n�n %20’s�n� aşanlar o staj sonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılarak staj tekrarı yapar. Sınava g�ren
öğrenc�ler�n sınavı geçers�z sayılır.

e) Fakülteye kabul ed�len öğrenc�ler�n devamsızlıklarının hesaplanmasında fakülteye kayıt yaptırdığı tar�h esas
alınır.

f) İntörnlük dönem�nde her staj �ç�n mazeretl� ya da mazerets�z toplam süren�n %10’unu aşan öğrenc�ler
başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar.

g) Bu Yönetmel�k hükümler�nde bel�rt�len devamsızlık süres�n� aşmayan ve mazeret� neden�yle kurul ve staj
sonu sınavına g�rmeyen öğrenc�ler�n mazeret� Yönet�m Kurulunca kabul ed�ld�ğ� takd�rde �lg�l� ders kurulu/staj sonu
sınavının mazeret sınavına alınır.

ğ) I, II ve III üncü dönemlerde, devamsızlık neden�yle dönem tekrarı yapan öğrenc�lerde devam zorunludur.
IV ve V �nc� dönem stajlarda devamsızlık veya başarısızlık neden�yle stajın tekrarlanması hal�nde staj devamlılığı
zorunludur.

Mazeret ve mazeret sınavları
MADDE 16 – (1) Öğrenc�n�n sınavına g�remed�ğ� ders, kurul ve stajların sınav tar�h�n� kapsayan rahatsızlığını

Ün�vers�te Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�nden ya da d�ğer resmî yataklı tedav� kurumlarından alacağı rapor �le
belgelend�rmes�, Ün�vers�te Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� dışında alınan raporların �se Ün�vers�te Eğ�t�m ve
Araştırma Hastanes�nde raporun alındığı �lg�l� kl�n�kçe onaylanması ve bu raporların Yönet�m Kurulunca kabul
ed�lmes� gerek�r.

(2) Haklı ve geçerl� mazeretler şunlardır:



a) Sağlık mazeret�: Mazeret� Yönet�m Kurulunca kabul ed�len öğrenc�, raporlu bulunduğu süre �ç�nde derslere
devam edemez ve herhang� b�r ders�n sınavına g�remez.

b) Yakın akrabaların ağır hastalığı veya ölümü: Eş, anne, baba, çocuk ve kardeş�n ağır hastalığı veya ölümü
neden�yle sınava g�remeyen öğrenc�n�n, durumunu belgelemes� ve �lg�l� Yönet�m Kurulunca uygun görülmes� hal�nde
mazeret sınav hakkı ver�l�r.

c) Doğal afetler: Yören�n mülk� am�r�nce ver�lecek b�r belge �le belgelenm�ş olması koşuluyla, doğal afetler
neden�yle öğrenc�n�n sınava g�rememes� durumunda �lg�l� yönet�m kurulunca uygun görülmes� hal�nde mazeret sınav
hakkı ver�l�r.

ç) Tutukluluk: Öğrenc�n�n öğrenc�l�k statüsünü kaldırmayan veya 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� uyarınca öğrenc�n�n �l�ş�ğ�n�n
kes�lmes�n� gerekt�rmeyen tutukluluk hal�nde �lg�l� Yönet�m Kurulunca uygun görülmes� hal�nde mazeret sınav hakkı
ver�l�r.

d) D�ğer haller: Yönet�m kurulunun mazeret olarak kabul edeceğ� d�ğer hallerde mazeret sınav hakkı ver�l�r.
(3) Öneml� bedensel hastalıklar veya ruhsal bozukluk neden�yle tüm öğren�m süres� �ç�nde devamsızlıkları �k�

yılı aşan öğrenc�lerden yen�den sağlık raporu �sten�r ve �ncelen�r. Öğren�mler�ne devam edemeyeceğ�ne ve hek�ml�k
mesleğ�n� �cra edemeyeceğ�ne sağlık raporuna �st�naden Yönet�m Kurulunca karar ver�len öğrenc�n�n fakülte �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

(4) Öğrenc�, mazeret�ne �l�şk�n her türlü müracaatlarını, mazeret�n b�t�m�n� �zleyen beş �şgünü �ç�nde
Dekanlığa b�ld�rmek zorundadır. Bu sürey� aşan başvurular �şleme alınmaz. Yönet�m Kurulu; öğrenc�n�n her türlü
mazeret�n�, kabul veya gerekçe göstererek ret edeb�l�r.

İz�n
MADDE 17 – (1) Öğrenc�lere kanıtlayacakları öneml� nedenler�n veya öğren�m ve eğ�t�mler�ne katkıda

bulunacak Ün�vers�te dışı burs, staj ve araştırma g�b� �mkanların doğması hal�nde, Yönet�m Kurulu kararı �le her
defasında b�r yıl olmak üzere �k� yıla kadar �z�n ver�leb�l�r. Bu �z�n başvurusu, akadem�k yıl başlamadan en az on beş
gün önce yapılır. Bu şek�lde �z�n alan öğrenc�, öğren�m�ne devam edemez ve �z�nl� olduğu dönemdek� sınavlara
g�remez. İz�nle �lg�l� yazılı başvuru, ekler�yle b�rl�kte ders kaydı/kayıt yen�leme süres�nden önce bağlı olduğu b�r�me
yapılır. An� hastalık ve beklenmed�k haller dışında bu süreler b�tt�kten sonra yapılacak başvurular �şleme konulmaz.

(2) Öğren�m�n� uzun süre engelleyecek öneml� b�r hastalık veya Yönet�m Kurulunca kabul ed�len haklı ve
geçerl� b�r nedenle belgelere dayanılarak ver�len �z�n, 8 �nc� maddedek� süreye eklen�r.

(3) Sport�f, kültürel ve b�l�msel faal�yetler g�b� alanlarda Ün�vers�tey� tems�len görevlend�r�len öğrenc�ler �le
�lg�l� mevzuat uyarınca Gençl�k ve Spor Bakanlığı tarafından görevlend�r�len öğrenc�ler�n, görevl� oldukları süre
devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenc� bu süreler �ç�nde �z�nl� sayılır. Ancak, b�r öğrenc�n�n �z�nl� sayıldığı bu süre de
dah�l, toplam devamsızlık süres� b�r ders, kurul ve staj süres�n�n toplam ders saat�n�n %50’s�n�n üzer�nde olması
durumunda, öğrenc� devamsız sayılır. Öğrenc�ler�n �z�nl� sayıldıkları süre �ç�nde ara sınavına g�remed�kler� ders veya
dersler varsa bu derslerden Yönet�m Kurulu kararıyla mazeret sınavına alınırlar. Ancak öğrenc� Dönem IV, V, VI’da
�se devam etmed�ğ� sürey� anab�l�m dalının göstereceğ� zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenc� bu sürey�
tamamlamadığı takd�rde stajı tekrarlar.

(4) Üçüncü fıkra dışındak� tüm mazeret ve raporlar tüm dönemlerdek� devamsızlık süres�n�n �ç�nded�r.
Özel öğrenc�
MADDE 18 – (1) Özel öğrenc�, gerekçel� özel �z�n veya �k�l� anlaşmalar �le yatay geç�ş uygulaması dışında

fakülteye kabul ed�len veya fakülteden b�r başka tıp fakültes�ne ders almak �ç�n g�tmes�ne �z�n ver�len tıp fakültes�
öğrenc�s�d�r.

(2) Özel öğrenc�l�k �şlemler�nde Ün�vers�ten�n özel öğrenc�ler �le �lg�l� yönerges� ve d�ğer mevzuat hükümler�
ve düzenlemeler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dönem Sınavları ve İlg�l� Esaslar

Yabancı d�l sınavı
MADDE 19 – (1) Yükseköğret�m programına yen� kayıt olan öğrenc�ler, zorunlu yabancı d�l ders�nden

akadem�k takv�mde bel�rlenen tar�hte yabancı d�l sev�ye tesp�t sınavına tab� tutulur. Bu sınavdan 60 puan ve üzer�
alarak gerekl� başarıyı sağlamış olan öğrenc�ler, yabancı d�l dersler� �ç�n öğret�m planında öngörülen b�r�m-saat�
kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur.

(2) Yabancı d�l sev�ye tesp�t sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekl� başarıyı sağlayamayan öğrenc�ler 60
saatten az olmamak üzere en az �k� yarıyıl yabancı d�l ders�n� okumak zorundadır. Bel�rlenen yabancı d�l ders
programından başarısız olan öğrenc�ye, bu ders� sonrak� dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı ver�l�r.
Öğrenc� ders� �lk aldığında, F1 notu almamış �se bu ders� tekrarlaması hal�nde devam mecbur�yet� aranmadan ara
sınavlara ve dönem sonu genel sınavına g�rer. Ancak yabancı d�l ders�nden başarılı olmadan �ntörnlük dönem�ne
başlayamaz.

Dönem I, II ve III’tek� sınavlar



MADDE 20 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şekl�nde ver�l�r. Eğ�t�m öğret�m yılı
�ç�ndek� tüm ders kurulları Dekanlık tarafından bel�rlenen programa göre dönem koord�natörler� tarafından yürütülür.

(2) Dönem I, II ve III’te yapılan sınavlar ve sınavlara �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılır ve bu sınav sonunda ders kurulu notu ver�l�r. Ders

kurulu sınavı ara sınav yer�ne geçer. Sınav sonuçları, en geç on �ş günü �ç�nde �lan ed�l�r.
b) Dönem sonu sınavı: Her akadem�k yılın sonunda ve son ders kurulu sınavının b�t�m�nden en erken on beş,

en geç y�rm� b�r gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar. Doğal afet ve salgın hastalıklarda bu
süre gözet�lmez.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının b�t�m�nden en erken on beş, en geç y�rm� b�r gün
sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan, sınav hakkını
kazandığı halde bu sınava herhang� b�r nedenle g�remeyen öğrenc�ler katılır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretler� neden�yle ders kurulu sınavına g�remeyen ve Yönet�m Kurulunca mazeretler�
kabul ed�len öğrenc�ler �ç�n mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazeret� olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı b�r
defa ve Yönet�m Kurulunca saptanan günde klas�k veya test usulü �le yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları �ç�n
mazeret sınavı açılmaz.

(3) B�r ders kurulunda görev alan anab�l�m dalları, öğrenc� başına düşen teor�k ve prat�k dersler�n toplam
süres� olan ders yükler� oranında soru ve not ağırlığına sah�pt�r. B�r ders kurulunda her ders�n kend� barajı vardır. Baraj
sınırı %50’d�r. Öğrenc�, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan dersler�n b�r veya b�rkaçından %50’n�n altında not
alırsa o dalda elde ett�ğ� puan �le o dalın toplam puanının %50’s� arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından
düşülerek o ders kurulu sınav notu bel�rlen�r. B�r ders kurulu sınav notu yuvarlama yapılmadan, v�rgülden sonrak� �k�
basamak olarak kayda geç�l�r.

(4) Ders kurulu sınavları �ç�n toplam 100, f�nal ve bütünleme sınavları �ç�n 200 soru sayısı üzer�nden sınav
yapılır. Teor�k sınavlarda çoktan seçmel� test usulü sınav yapılır. Ders kurulu, f�nal ve bütünleme sınavlarında soru
sayısı hesaplanırken; her b�r anab�l�m dalı �ç�n bel�rlenen prat�k ders saat� toplamının %50’s� �le teor�k ders saat�
toplamı alınarak soru yüzdes� hesaplanır. Her b�r anab�l�m dalı �ç�n bu şek�lde bel�rlenen soru sayısının 2/3’ü teor�k,
1/3’ü prat�k sorusu �çerecek şek�lde düzenlen�r. Prat�k sınav yapmayacak anab�l�m dalları �ç�n, hesaplanan prat�k soru
sayısı kadar soru, teor�k soru sayısına eklen�r. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu bel�rlen�rken baraj uygulanmaz.

(5) B�r dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdek� ders kurulu sınavı sayısına bölünmes� �le
ders kurulları ortalama notu hesaplanır. Ortalama not tam sayıya yuvarlanmaz.

(6) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı �le f�nal sınavında alınan notun %40’ının toplanması �le dönem
sonu başarı notu bulunur. Dönem sonu başarı notu v�rgülden sonrak� �lk rakam 5 ve üzer�nde �se b�r üst, 5’ten küçük
�se b�r alt en yakın tam sayıya tamamlanır. Bütünlemeye kalan öğrenc�ler�n dönem sonu başarı notunun
hesaplanmasında f�nal sınavından alınan not yer�ne bütünleme sınavından alınan not d�kkate alınır. Öğrenc�n�n b�r üst
sınıfa geçeb�lmes� �ç�n, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzer�nden en az 60
olması gerek�r.

(7) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her b�r�nden ayrı ayrı 100 tam not üzer�nden en az
60 almak koşulu �le ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla olan dönem I, II, III öğrenc�ler�, dönem sonu
sınavına g�rmeden başarılı sayılır.  Bu durumda öğrenc�ler�n ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu
olarak kabul ed�l�r. Bu öğrenc�lerden dönem sonu sınavına g�rmek �steyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı
d�lekçe �le başvururlar. Bu takd�rde dönem sonu başarı notu değerlend�r�lmes�nde, altıncı fıkradak� hükümler
uygulanır.

(8) Dönem sonu sınavına g�rmeyen öğrenc� dönem sonu bütünleme sınavına da g�rmemes� hal�nde, o yıl
başarısız kabul ed�l�r ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdak� öğrenc�n�n ders kurulları ortalama notu d�kkate alınmaz.

(9) Ders geçme s�stem�n�n uygulandığı derslerde başarı notu dönem ortalamasına alınmaz. Not geçer �se G
olarak ver�l�r. Ders geçme s�stem�n�n uygulandığı derslerde b�r ders�n başarı notu ara sınav notunun %40’ı �le yılsonu
sınavı ya da bütünleme sınavının %60’ının toplamıdır. Bu derslerden başarılı sayılab�lmek �ç�n, öğrenc�n�n yılsonu
veya bütünleme sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması zorunludur.

(10) Ders geçme s�stem�n�n uygulandığı derslerde her yarıyılda en az b�r ara sınav ve yılsonunda b�r f�nal ve
bütünleme yapılır.

Dönem IV ve V’tek� sınavlar
MADDE 21 – (1) Dönem IV ve V’te her b�r anab�l�m dalı stajı sonunda �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığı

tarafından staj sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan teor�k ve prat�k sınavlardır.
(2) Staj sonu sınavına mazeret olduğu halde g�rmeyenler �ç�n mazeret sınavı açılmaz. Bu durumdak� öğrenc�ler

sonrak� tar�hlerde staj yapan öğrenc�lerle b�rl�kte staj sonu sınavına, sınavdan en az 15 gün önce d�lekçe �le başvurmak
kaydı �le g�reb�l�rler.

(3) Dört haftayı aşan stajlarda ara sınavı uygulanab�l�r. Bu sınav teor�k veya prat�k olarak yapılır. Ara sınav
notu, staj teor�k notunun %15’�n� oluşturur.

(4) Stajın teor�k, prat�k, çalışma d�s�pl�n� vb. değerlend�rme oranlarında değ�ş�kl�k olduğunda anab�l�m dalı
kurulu tarafından eğ�t�m kom�syonuna eğ�t�m öğret�m başlamadan sunulur ve Fakülte Yönet�m Kurulunca onaylanır.



(5) Tıp fakültes� dönem IV ve V’tek� staj sonu ve bütünleme sınavlarında, başarılı sayılab�lmek �ç�n, alınan
notun en az 60 olması gerek�r.

 (6) Staj sonunda anab�l�m dalının teor�k ve prat�k değerlend�rme sonuçları sınavı �zleyen en geç üç �ş günü
�ç�nde Dekanlığın bel�rled�ğ� formata uygun olarak resm� yazıyla Tıp Fakültes� Eğ�t�m Kom�syonuna gönder�l�r.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 22 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan veya sınava g�rme hakkı olduğu

hâlde sınava g�remeyen öğrenc�ler staj bütünleme sınavına g�reb�l�rler. Staj bütünleme sınavları, o dönem�n son staj
b�t�m�nden en az 15 gün sonra başlayarak programlanır. Bütünleme sınav tar�hler� �lg�l� dönem koord�natörünün
öner�s� �le sınavdan en az 15 gün önce Dekanlık tarafından açıklanır.

(2) Staj bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenc�ler, eğ�t�m süreler� elverd�ğ� takd�rde bu stajları b�r
sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılında tekrar ederler. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(3) Dönem IV ve V’te, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı �le tamamlanmadan üst sınıfa
geç�lemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçeb�lecek durumda olan (tek stajı kalan) ve staj tekrarında başarısız
olmaları neden�yle bütünlemeye kalan öğrenc�ler, d�lekçe �le başvurmaları hâl�nde dönem sonu bütünleme sınavını
beklemeden, devam eden programda, o anab�l�m dalının b�r sonrak� staj sınavını bütünleme sınavı olarak
kullanab�l�rler. Bu sınavda başarılı oldukları takd�rde üst sınıf programında �lk başlayan staja yerleşt�r�l�rler.

(4) Stajlardak� devam durumu, �lg�l� anab�l�m dalı başkanı tarafından stajın sonunda Dekanlığa b�ld�r�l�r.
Mazeretl� veya mazerets�z olarak teor�k ve prat�k de devamsızlığı  %20’y� aşanlar, staj bütünleme sınavına alınmazlar
ve F1 notu �le stajı tekrar ederler.

(5) Staj bütünleme sınavı �ç�n mazeret sınavı açılmaz.
Dönem VI’dak� staj ve d�ğer çalışmalar
MADDE 23 – (1) Dönem VI’dak� eğ�t�m�n amacı; öğrenc�n�n daha öncek� dönemlerde ed�nd�ğ� b�lg�ler�n

kl�n�k uygulamalarını yaptırarak, hek�ml�k sanatının uygulanmasında deney�m ve becer� kazandırmak, hek�m adayını
hek�ml�k sanatını en �y� uygulayab�leceğ� düzeye get�rmekt�r.

(2) Dönem VI, aralıksız on �k� ayı kapsar. Fakülte Kurulu kararı �le bel�rlenen d�l�mlere ayrılarak yapılır.
Uygulama esasları Senato tarafından kabul ed�len �ntörn esaslarına göre bel�rlen�r. Bu dönemde öğrenc�, kl�n�k,
pol�kl�n�k, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğret�m elemanı gözet�m�nde çalışır.

(3) Dönem VI’da sınav yapılmaz. Bu dönemde öğrenc�ler çalıştıkları her anab�l�m dalına a�t pol�kl�n�k, kl�n�k
ve saha çalışmalarındak� gayretler�, b�l�msel toplantılardak� katılımları göz önüne alınarak anab�l�m dalı kurulu
tarafından not s�stem�ne göre başarılı-başarısız olarak değerlend�r�l�r. Öğrenc�ler�n aldığı bu notlar akadem�k
ortalamaya katılmaz. Başarılı olan öğrenc�lere G notu ver�l�r. Dönem VI’dak� devam zorunluluğu �le �lg�l� olarak 15
�nc� madde hükümler� uygulanır.

(4) Dönem VI öğrenc�ler�n�n; yapılan stajlardan başarısız olduğu takd�rde son stajın b�t�m�nden sonra bu
stajlardan başarılı oluncaya kadar staj tekrarı zorunludur. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddes�nde bel�rt�len koşullara göre �lg�l� döneme a�t öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücretler�n�
ödemek koşulu �le öğren�mler�ne devam eder, ancak staj tekrarı dışındak� d�ğer öğrenc�l�k haklarından
yararlanamazlar.

(5) Dönem VI’dak� stajlarda gerekl� başarıyı sağlayamayan öğrenc�lere bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız
olunan staj tekrarlanır.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 24 – (1) Öğrenc�; sınav sonuçlarına, Dekanlık tarafından duyurulduktan sonrak� b�r hafta �ç�nde,

madd� hata yönünden �ncelenmek üzere yazılı olarak Dekanlığa �t�razda bulunab�l�r. Tıp k�taplarında yer alan b�l�msel
gerekçeler� �le yapılan �t�razlar, Eğ�t�m Kom�syonu tarafından �ncelenerek �lg�l� öğret�m üyes�n�n bağlı bulunduğu ana
b�l�m dalı ve öğret�m üyes�n�n görüşü de alınarak karara bağlanır. Bu süreçte yapılacak �şlemler aşağıdak� esaslara
göre bel�rlen�r:

a) Soruların öğren�m hedefler� �le uyumu kontrol ed�l�r.
b) Soru tekn�ğ�n�n sınav şekl�ne uygunluğu değerlend�r�l�r. Uygunsuzluk varsa soru �ptal ed�l�r.
c) Cevap anahtarı kontrol ed�l�r ve hatalı �se düzelt�l�r.
ç) Soru şek�lsel olarak herhang� b�r eks�k ya da yanlış anlaşılmaya yol açacak unsurlar açısından �ncelen�r.

Uygunsuzluk varsa soru �ptal ed�l�r.
d) Şek�l ve �çer�k olarak hatalı bulunan sorular �ptal ed�l�r.
e) Genel olarak sınav aşamalarında alınan puanlar en yakın tamsayıya yuvarlanır.
f) İt�raz sonucunda yapılan yen� değerlend�rme sonucuna dekanlığa tekrar �t�raz yolu kapalıdır.
g) Sınavda �ptal ed�len soru olursa, sınav kalan toplam soru sayısı üzer�nden değerlend�r�l�r.
ğ) Sınav sonrası sınav kom�syonu tarafından alınan sınav sonuçları �le �lg�l� �t�raza �l�şk�n karar, dekanlığa

gönder�l�r ve sonuç on beş gün �ç�nde öğrenc�ye b�ld�r�l�r.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavların Yapılışı �le Sınav ve Sorulara İt�razlara İl�şk�n Esaslar
Soruların hazırlanması



MADDE 25 – (1) Öğret�m üyeler� sınav sorularını hazırlarken öğren�m hedefler�n� d�kkate alırlar.
(2) Çoktan seçmel� sorularda, her sorunun beş seçeneğ� ve tek doğru cevabı olmalıdır. Sorularda “heps�” ve

“h�çb�r�” şekl�nde seçenekler kullanılamaz.
(3) Sorular ulusal ve uluslararası kaynaklardan doğrulanab�l�r olmalıdır.
(4) Aynı eğ�t�m dönem� �ç�nde yapılan sınavlardak� soruların b�rb�r�nden farklı olması zorunludur.
Sınav önces� �şlemler
MADDE 26 – (1) Sınavı düzenleyen dönem koord�natör ve yardımcıları, ders kurulu ders� olan öğret�m

üyes�n�n hazırlaması gereken soruların sayısını ve soruların tesl�m ed�lmes� gereken tar�h� bel�rleyerek, öğret�m
üyes�ne b�ld�r�r. Öğret�m üyes�, kend�s�nden �stenen soruları zamanında tesl�m etmek zorundadır. Soru ve cevaplarını
zamanında tesl�m etmeyen öğret�m üyes� görev�n� yapmamış sayılır.

(2) Dönem koord�natörü �le b�rl�kte ders kurulu sorumluları ve eğ�t�m kom�syonu yapılandırılmış sınavlarda
sorulacak soruların puanlamalarını öğren�m hedefler�ne göre gözden geç�r�r ve gerekt�ğ�nde yen�den düzenler. Tekn�k
hata olduğuna karar ver�len soruları �lg�l� öğret�m üyes�ne düzelt�lmes� �ç�n b�ld�r�r. Düzelt�ld�kten sonra sınav
kom�syonuna gelen soru, tekrar �ncelen�r, hatası düzelt�len soru sınavda sorulur. Üç kere üst üste değerlend�rme
sonucunda hatanın devam ett�ğ� saptandığında, soruyu hazırlayan öğret�m üyes�nden �lg�l� konudan soru alınmaz.

Sınavın yapılması
MADDE 27 – (1) Dönem I, II, III’tek� ders kurullarının teor�k sınavları programda bel�rlenen salonlarda

yapılır. Sınavda dönem koord�natörü �le sınav salon başkanı, yardımcıları ve sınav görevl�ler� hazır bulunur.
Sınav görevl�ler�n�n görev ve sorumlulukları
MADDE 28 – (1) Sınav görevl�ler�n�n yükümlülükler� şunlardır:
a) Sınavı yürütmek, sınav huzur ve düzen�n� sağlamak �ç�n her türlü önlem� almak,
b) Öğrenc�ler�, sınav salonuna k�ml�k kontrolü yaparak almak, res�ml� öğrenc� k�ml�k kartı, nüfus cüzdanı,

ehl�yet ve pasaport dışındak� k�ml�kler� kabul etmemek,
c) Sınavın �çer�ğ�ne karışmamak ve sınav süres�nce öğrenc�ler�n sınav sorularıyla �lg�l� sorularını

yanıtlamamak, gerekl� uyarı ve duyuruları yapmak, öğrenc�ler�n f�z�ksel sınav koşulları ve sınav soruları �le �lg�l�
madd� hatalara �l�şk�n �t�razlarını sınav tutanağına yazmak,

ç) Sınava g�ren öğrenc�n�n, sınav yoklama kâğıdına �mza atan k�ş�yle aynı olduğunu denetlemek,
d) Sınav süres�nce sınav salonundan ayrılmamak, sınav gözetmenl�ğ� dışında başka b�r �şle (k�tap okumak, cep

telefonu, b�lg�sayar  ve benzer�) uğraşmamak,
e) Sınav süres�nce öğrenc�lere sınav salonunu terk etmek üzere mazeret �zn� (tuvalet ve benzer�) vermemek,
f) Tesl�m ed�len soru k�tapçıklarını ve cevap anahtarlarını sınavın sonunda saymak, tutanakta sınava g�ren k�ş�

sayısı �le tesl�m ed�len sınav kâğıdı sayısının aynı olduğunu onaylamak, sınav tutanağını �mzalamak ve bütün sınav
evraklarını �lg�l� dönem koord�natörlüğüne �mza karşılığında tesl�m etmek.

(2) Öğret�m elemanları, gözetmenl�k görev�n�, geçerl� mazeretler�n� en geç sınav tar�h�nden b�r gün önces�ne
kadar Dekanlığa b�ld�rerek sınav görev�n� b�r başkasına devredeb�l�rler. Bu usule uygun olarak görev�n� devretmeyen
öğret�m elemanları görev�n� yapmamış sayılır.

Dönem koord�natörler� ve yardımcılarının sınav görev ve yükümlülükler�
MADDE 29 – (1) Dönem koord�natörler� ve yardımcılarının görev ve yükümlülükler� şunlardır:
a) Sınav önces� öğret�m üyeler�nden sınav soru ve cevaplarını �stemek,
b) Soru k�tapçıklarının basımını sağlamak,
c) Sınav saat�nde odasında hazır bulunmak ve sınav salonlarını denetlemek,
ç) Sınavın b�t�m�nde sınav görevl�ler�nden sınav evraklarını tesl�m almak, cevap kâğıtlarını değerlend�r�lmek

üzere sınav değerlend�rme b�r�m�ne �letmek.
Öğrenc�ler�n sınavlarda uyması gereken kurallar
MADDE 30 – (1) Öğrenc�ler, sınav başlamadan en az 30 dak�ka önce sınav salonu önünde hazır bulunur ve

sınav görevl�ler� tarafından önceden bel�rlenen yerlere oturur.
(2) Sınav başladıktan sonra �lk 15 dak�ka �ç�nde gelen öğrenc�ler sınava alınır, ancak bu öğrenc�lere ek süre

ver�lmez. Sınav başladıktan ve �lk 15 dak�ka geçt�kten sonra gelen öğrenc�ler sınava alınmaz.
(3) Öğrenc�ler sınava resmî k�ml�kle (öğrenc� k�ml�ğ�, nüfus kâğıdı, ehl�yet veya pasaport) b�rl�kte gelmekle

yükümlüdür.
(4) Öğrenc�ler sınavlara saptanan gün ve saatte g�rmek zorundadır. Sınava g�rmeyen öğrenc� sınavdan F2 notu

alır.
(5) Öğrenc�ler sınav süres�nce, sınav görevl�ler�n�n sınav düzen�ne �l�şk�n tüm tal�matlarına ve uyarılarına

uymakla yükümlüdür. Aks� davranışlarda bulanan öğrenc�ler hakkında Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n
Yönetmel�ğ� uyarınca �şlem yapılır.

(6) Öğrenc�ler sınavlara cep telefonu, kablosuz �let�ş�m sağlayan c�hazlar ve h�çb�r elektron�k/mekan�k c�haz
�le g�remez. Bu kurala uymayanlar hakkında kopyaya teşebbüsten Dekanlık tarafından d�s�pl�n soruşturması açılır.

(7) Sınavlarda kopya çeken veya kopya g�r�ş�m�nde bulunduğu saptanan öğrenc� hakkında Dekanlık tarafından
d�s�pl�n soruşturması açılır.



ALTINCI BÖLÜM
Puan, Not, Derece, Katsayı ve D�ploma

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 31 – (1) Fakülten�n sınavlarının değerlend�r�lmes�nde kullanılan puanlar, geçer ve geçmez notlar,

dereceler ve katsayılar aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Geçer notlar şunlardır:
Puanlar             Notlar                 Dereceler            Katsayılar
96-100              A2                      Pek�y�                 4,00
92-95                A1                      Pek�y�                 3,75
87-91                A                        Pek�y�                 3,50
83-86                B2                       İy�                       3,25
78-82                B1                       İy�                       3,00
74-77                B                         İy�                       2,75
69-73                C2                       Orta                    2,50
65-68                C1                       Orta                    2,25
60-64                C                         Orta                    2,00
                         G                        Geçer                 
b) Geçmez notlar şunlardır:
Puan                  Not                       Katsayı               Derece
0-59                  F4                        0,00                    Başarısız
                          F2                        0,00                    Başarısız-Sınava G�rmed�
                          F1                        0,00                    Başarısız-Devamsız
1) F1; Mazerets�z devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına g�rme hakkı yok.
2) F2; Sınava g�rme hakkı olduğu halde sınava g�rmed�.
3) F4; Sınav değerlend�rmes� 0-59 arasında, başarısız; Dönem VI’da başarısız olduğu stajlar �ç�n.
4) E; Mazeretl� geçmez. Mazeret� neden�yle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenc�ler�n aldığı not.
Not ortalaması
MADDE 32 – (1) Not ortalaması �le �lg�l� hesaplamalar şunlardır:
a) Puan; dönem sonu başarı notu/staj sonu başarı notunun katsayısı �le AKTS kred�s�n�n çarpımı sonucu

bulunan toplam rakamdır.
b) Toplam puan; Dönem I, II ve III �ç�n her b�r döneme a�t puanın, Dönem IV ve V’te �se dönem� oluşturan

stajlara a�t hesaplanan puanların toplamıdır.
c) Toplam AKTS kred�; dönemlere a�t AKTS kred� değer toplamıdır.
ç) Dönem ağırlıklı not ortalaması; o döneme a�t toplam puanın toplam AKTS kred�s�ne bölünmes� �le elde

ed�len puandır.
d) Genel ağırlıklı not ortalaması; almış olduğu tüm dönemlere a�t toplam puanın toplam AKTS kred�s�ne

bölünmes� �le elde ed�len puandır.
e) Genel not ortalamasına tekrar ed�len dönemlerden alınan en son not katılır.
f) 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde bel�rt�len dersler, seçmel� dersler ve

�ntörnlük dönem� stajları ortalama hesaplamasına katılmaz.
D�ploma
MADDE 33 – (1) Öğren�m�n� tamamlayanlara, tıp doktorluğu d�ploması ver�l�r. Mezun�yet tar�h� staj

dönem�n�n b�t�ş tar�h�d�r. İntörn öğrenc�n�n staj b�t�ş tar�h� hafta sonuna veya resmî tat�le denk gelmes� hal�nde
mezun�yet tar�h� �zleyen �lk �ş günüdür. D�plomalar Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından düzenlen�r, Rektör �le
Dekan tarafından �mzalanır.

(2) Genel not ortalaması katsayısı 3,00-3,49 olan öğrenc�ler onur, 3,50 ve daha yukarı olan öğrenc�ler yüksek
onur l�stes�ne geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur l�stes�ne geçen öğrenc�lere, bu durumunu gösteren ve
Rektör tarafından �mzalanan b�r belge ver�l�r.

(3) Öğrenc�n�n mezun�yet� Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le onaylanır.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Kayıt dondurma, öğren�me ara verme ve kayıt s�lme
MADDE 34 – (1) Aşağıda bel�rt�len geçerl� gerekçelerden b�r�n�n bulunması hal�nde, öğrenc�n�n veya kanun�

tems�lc�s�n�n yazılı taleb� üzer�ne, Fakülte Yönet�m Kurulu kararıyla öğrenc�n�n kaydının dondurulmasına karar
ver�leb�l�r:

a) Öğrenc�n�n, heyet raporu �le belgelenm�ş uzun sürel� sağlık sorununun olması,
b) Kend�s�n�n veya b�r�nc� derece yakınları olan anne, baba, kardeş, eş veya çocuğundan b�r�n�n doğal b�r afete

maruz kalması ve öğrenc�n�n bunu belgelemes�,
c) Öğrenc�n�n b�r�nc� derece yakınlarının ağır hastalığı ve bunlara bakacak başka k�msen�n bulunmaması hal�,



ç) Öğrenc�n�n tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n�n kaldırılması suret�yle askere alınması,
d) Öğrenc�n�n tutukluluk hal�,
e) Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre öğrenc�n�n, öğrenc�l�k sıfatını

kaldırmayan veya �hracını gerekt�rmeyen mahkûm�yet hal�,
f) Öğrenc�n�n eğ�t�m-öğret�m�ne katkıda bulunacak en fazla 1 yıl yurt �ç�nde veya yurt dışında burs, staj ve

araştırma �mkânının doğması,
g) Bu fıkrada öngörülemeyen ancak Fakülte Yönet�m Kurulunun haklı ve geçerl� kabul edeceğ� ve en çok 1

yılı aşmayacak d�ğer gerekçeler�n ortaya çıkması.
(2) B�r�nc� fıkrada sayılan nedenler�n �spatı �ç�n aranacak belgeler, Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r.
(3) Kayıt dondurma başvurusunun, en geç dönem başlangıç tar�h�nden �t�baren 15 gün �ç�nde yapılması esastır.

An� hastalık ve beklenmed�k haller dışında bu süre b�tt�kten sonra yapılacak başvurular �şleme konulmaz. Öğrenc�n�n
kayıt dondurma �steğ� b�r defada, b�r dönemden az olamaz.

(4) Gerekçes�, kayıt dondurma süres�n�n b�t�m�nden önce sona eren öğrenc�ler, d�lekçeyle başvurması hal�nde,
tak�p eden dönemden �t�baren eğ�t�m-öğret�me Yönet�m Kurulu kararıyla devam edeb�l�rler.

(5) Kayıt dondurma süreler� öğrenc�n�n öğren�m süres�nden sayılmaz.
(6) Fakülte Yönet�m Kurulu kararıyla kayıt s�lme ve �l�ş�k kesme nedenler� şunlardır:
a) Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�n�n 9 uncu maddes� �le d�ğer mevzuat hükümler�ne

göre yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası almış olması,
b) Kes�n kayıt �şlem�n�n usulüne uygun yapılmadığı veya kes�n kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılmış

olması,
c) 2547 sayılı Kanun �le �lg�l� yönetmel�klerde bel�rt�len d�ğer hallerde,
ç) İlg�l� mevzuat hükümler�nde bel�rt�len azam� süreler �çer�s�nde öğren�m�n� tamamlayamaması.
(7) Kend� �steğ�yle yazılı olarak başvuranların kaydı s�l�n�r.
Değ�ş�m ve hareketl�l�k programları
MADDE 35 – (1) Ün�vers�te �le d�ğer Türk�ye Cumhur�yet� ün�vers�teler� ve yabancı ülkelerdek�

yükseköğret�m kurumları arasında yapılan anlaşmalar veya hareketl�l�k programları uyarınca öğrenc� değ�ş�m�
uygulanab�l�r. Bu anlaşmaların ve programların �çer�k ve kurallarına bağlı olmak şartıyla öğrenc�ler 1-12 ay süreyle
eğ�t�me gönder�leb�l�r.

(2) Yurtdışında alınan eğ�t�m-öğret�m�n�n denk sayılab�lmes� �ç�n öğrenc�ler�n g�tmek �sted�kler� kurumun
Fakülte Yönet�m Kurulunca onaylanması gerek�r.

(3) Öğrenc� hareketl�l�k programları veya Ün�vers�te veya fakülte tarafından �mzalanan �k�l� anlaşmalar
çerçeves�nde öğrenc� değ�ş�m� �le b�r veya �k� yarıyıl �ç�n yurtdışına gönder�lecek öğrenc�ler�n alacağı dersler dönem
koord�natörü tarafından bel�rlen�r. Öğrenc�, dönüşünde, ev sah�b� kuruluş tarafından ver�len ve derslere devam ett�ğ�n�
ve başarı notunu/notlarını gösteren belgeler� fakülteye �braz eder. Öğrenc�n�n aldığı derslerden, öğren�m gördüğü
l�sans programı dersler�ne eşdeğer olan veya yer�ne sayılab�leceğ� ders varsa kend� l�sans programındak� eşdeğer
ders�n adı, kodu ve AKTS (ECTS) kred�s� transkr�pt�ne �şlen�r. Eşdeğer veya yer�ne sayılan ders yoksa alınan ders
seçmel� olarak, ev sah�b� fakülten�n kodu, adı ve AKTS (ECTS) kred�s� �le b�rl�kte transkr�pt�ne �şlen�r.

(4) Öğrenc�ler, öğrenc� hareketl�l�k, değ�ş�m programları veya Ün�vers�te veya Fakülte tarafından �mzalanan
�k�l� anlaşmalar çerçeves�nde yurtdışındak� yükseköğret�m kurumları, tüzel k�ş�l�k sah�b� tüm resm� ve özel eğ�t�m ve
araştırma merkezler� �le �şletmelere staj yapmak üzere g�deb�l�r. Staj plânı �lg�l� anab�l�m dalı başkanı tarafından
�ncelenerek eşdeğer olup olmadığı bel�rlen�r. Ev sah�b� kuruluş tarafından ver�len ve öğrenc�n�n staja devam ett�ğ�n� ve
başarılı olduğunu göster�r belgey� fakülteye �braz etmes� �le staj kend� kodu, adı ve AKTS (ECTS) kred�s� �le b�rl�kte
transkr�pt�ne �şlen�r.

(5) Ev sah�b� kurum tarafından derslere/stajlara devam ett�ğ�n�n belgelend�ğ� ancak başarı belges�n�n
ver�lmed�ğ� durumlarda fakülteye dönüşünü tak�p eden �lk sınav tar�h�nde öğrenc� sınava alınır.

(6) Ev sah�b� kurum tarafından derslere/stajlara devam ett�ğ�n�n belgelenemed�ğ� durumlarda öğrenc�
dönem�/stajını fakültede yen�den yapar.

(7) Yurtdışındak� d�ğer anlaşmalı ün�vers�telerden fakülteye gelen öğrenc�lere aldıkları dersler�, devam ve
başarı durumlarını gösteren b�r belge ver�l�r.

(8) Değ�ş�m programları çerçeves�nde katkı paylarının nasıl ödeneceğ� �k�l� anlaşmalara göre yürütülür.
(9) Değ�ş�m programları ün�vers�teler�n ve Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı tarafından bel�rlenen esaslara

göre yürütülür.
D�s�pl�n
MADDE 36 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler�, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n

Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 16/7/2017 tar�hl� ve 30125 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Ordu Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� hükümler�, �lg�l�
mevzuat hükümler� ve Senato kararları uygulanır.



Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 38 – (1)  2/7/2018 tar�hl� ve 30466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Ün�vers�tes� Tıp

Fakültes� Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�k 2020-2021 eğ�t�m-öğret�m yılı başından geçerl� olmak üzere yayımı

tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ordu Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


