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22 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28361

YÖNETMELİK

G�resun Ün�vers�tes�nden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; G�resun Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�nde kayıt, eğ�t�m-öğret�m ve
sınavlara �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; G�resun Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�nde öğren�m gören öğrenc�ler�n eğ�t�m-
öğret�mler�n�n düzenlenmes�n�, sınavlar ve değerlend�r�lmeler�n�, stajların gerçekleşt�r�lme şekl�n�, d�ploma, unvan ve
d�ğer öğret�m çalışmaları �le mezun�yet çalışmalarının düzenlenmes�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
maddes� �le 44 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Dekan: Tıp Fakültes� Dekanını,

b) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültes� Fakülte Kurulunu,

c) Fakülte Yönet�m Kurulu: Tıp Fakültes� Yönet�m Kurulunu,

ç) Rektör: G�resun Ün�vers�tes� Rektörünü,

d) Senato: G�resun Ün�vers�tes� Senatosunu,
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e) Tıp Fakültes�: G�resun Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,

f) Ün�vers�te: G�resun Ün�vers�tes�n�,

g) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: G�resun Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğ�t�m ve Öğret�me İl�şk�n Esaslar

Kayıt �şlemler�

MADDE 5 – (1) Öğrenc� kayıtlarına �l�şk�n esaslar şunlardır:

a) Tıp Fakültes�n�n eğ�t�m-öğret�m programına kabul ed�len öğrenc�ler�n �lk kayıt �şlemler� �le kayıt yen�leme
�şlemler�, yatay geç�ş yoluyla kayıt kabul, öğren�m ücretler�n�n bel�rlenmes� ve tahs�l�; Yükseköğret�m Kurulu (YÖK)
tarafından bel�rlenen esaslara, �lg�l� mevzuat hükümler�ne ve 16/8/2011 tar�hl� ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan G�resun Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len kayıtla �lg�l�
esaslara göre yapılır.

b) Tıp Fakültes� b�r�nc� sınıfına öğrenc� kabulü, 2547 sayılı Kanun ve YÖK kararları çerçeves�nde, Ölçme,
Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarına göre yapılır.

c) Tıp Fakültes�ne g�rmeye hak kazanan öğrenc�ler�n kayıt-kabuller� �le �lg�l� bütün �şlemler Rektörlük
tarafından yürütülür. Kayıtla �lg�l� �şlemler bel�rlenen günlerde yapılır. Tüm kayıt �şler�n� öğrenc� kend�s� yapmakla
yükümlüdür.

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

d) Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n Tıp Fakültes�ne kayıt ve kabulü �le �lg�l� �şlemler, �lg�l� mevzuat hükümler�ne
göre yapılır.

e) Tıp Fakültes�ne kaydını yaptıracak yabancı uyruklu öğrenc�ler Türkçe d�l sınavına tab� tutulurlar. Bu
sınavda başarılı olan öğrenc�ler�n kayıtları yapılır ve b�r�nc� yıl eğ�t�mler�ne başlarlar.

Kayıt ve kabul �ç�n gerekl� belgeler

MADDE 6 – (1) Kayıt-kabul �ç�n, G�resun Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans Eğ�t�m- Öğret�m ve Sınav
Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�nde yer alan belgeler�n eks�ks�z olarak ver�lmes� zorunludur.

Geçers�z kayıtlar
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MADDE 7 – (1) Kayıt �ç�n sahte veya yanlış belge kullanan, ÖSYM sınavlarında sahtec�l�k yaptığı bel�rlenen
veya bu Yönetmel�kte bel�rt�len belgeler� b�r ay �ç�nde tesl�m etmeyen öğrenc�n�n kayıt �şlem� �ptal ed�l�r.

K�ml�k kartı

MADDE 8 – (1) Tıp Fakültes�ne kaydını yaptıran her öğrenc�ye Ün�vers�ten�n öğrenc� k�ml�k kartı ver�l�r.

Akadem�k danışman

MADDE 9 – (1) Öğren�m� süres�nde akadem�k ve ps�koloj�k sorunlarını paylaşmak, sosyal yaşamına katkı
sağlamak, problemler�n çözümünde yol göstermek üzere her öğrenc� �ç�n b�r danışman öğret�m üyes� bel�rlen�r.

Yatay geç�şler, uyum ve muaf�yetler

MADDE 10 – (1) Yatay geç�şler; 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� d�kkate alınarak, Tıp Fakültes� �le
aynı s�stem, süre ve ders �çer�kler� �t�bar�yle eşdeğer ders programı uygulayan tıp fakülteler�nden yapılab�l�r. Yatay
geç�şle Tıp Fakültes�ne kabul ed�len öğrenc�n�n öğren�m süres�, b�r öncek� yüksek öğret�m kurumunda geçen süre �le
b�rl�kte değerlend�r�l�r ve dokuz yıllık azam� süreye tab�d�r.

(2) B�r yüksek öğret�m kurumunda kayıtlı �ken yatay geç�ş� kabul ed�len veya g�rd�ğ� ÖSYM sınavında Tıp
Fakültes�ne g�rme hakkı kazanarak kayıt yaptıran öğrenc�n�n devam ve ders uyumlarında aşağıdak� esaslar uygulanır:

a) Öğrenc� herhang� b�r muaf�yet taleb�nde bulunmadığı takd�rde, 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre �ç�nde
öğren�m�ne devam eder.

b) Tıp Fakültes�nden geç�ş yapan öğrenc�n�n muaf�yet taleb�nde bulunması hal�nde; Fakülte Yönet�m Kurulu,
�lg�l� anab�l�m dallarından alınan görüşler� de değerlend�rerek öğrenc�n�n uyum/muaf�yet durumunu karara bağlar.
Tüm derslerden muaf�yet� kabul ed�len öğrenc�n�n öğren�m süres�, b�r öncek� yüksek öğret�m kurumunda geçen süre
�le b�rl�kte değerlend�r�l�r ve dokuz yıllık azam� süreye tab�d�r.

c) Daha önce Tıp Fakültes� dışındak� b�r yüksek öğret�m kurumunda kayıtlı olan öğrenc�n�n ders muaf�yet
taleb�, Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından �lg�l� anab�l�m dallarının görüşler� de değerlend�r�lerek karara bağlanır.

(3) Öğrenc� ders muaf�yet/uyum taleb�n� kayıt tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde yapmak zorundadır.

Kayıt yen�leme

MADDE 11 – (1) Öğrenc�ler, katkı payını/öğren�m ücret�n� yatırarak, her yarıyıl başında Ün�vers�te veya Tıp
Fakültes� tarafından bel�rlenen ve �lan ed�len tar�hler arasında kaydını yen�lemek zorundadır. Bel�rt�len tar�hlerde
kayıtlarını yen�lemeyen öğrenc�ler derslere ve sınavlara g�remez.
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(2) Kayıt yen�leme �şlemler�yle �lg�l� b�lg�ler, Ün�vers�ten�n veya Tıp Fakültes�n�n �nternet s�tes�nde ve Tıp
Fakültes�n�n öğrenc� �şler�ndek� panolarında �lan ed�l�r. B�reysel b�ld�r�m yapılmaz.

Öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret�

MADDE 12 – (1) Öğrenc�, �lg�l� mevzuatla bel�rlenen katkı payını/öğren�m ücret�n� Ün�vers�ten�n bel�rled�ğ�
tar�hlerde ödemek zorundadır.

(2) Katkı payının/öğren�m ücret�n�n taks�t�n� yatırdıktan sonra Tıp Fakültes�nden ayrılan, çıkarılan, kaydı
s�l�nen veya mezun olan öğrenc�n�n o yarıyılla �lg�l� katkı payı/öğren�m ücret� �ade ed�lmez. Ancak, öğrenc� katkı payı/
öğren�m ücret�n� yatırdıktan sonra Yükseköğren�m Kred� ve Yurtlar Kurumundan katkı kred�s� çıkan öğrenc�lerden
alınan bu ücretler �ade ed�l�r.

Tıp eğ�t�m-öğren�m�n�n amacı

MADDE 13 – (1) Tıp Fakültes�nde öğren�m�n amacı; öğrenc�ler�n doğa ve toplum b�l�mler�n�n b�r�k�mler�n�
ed�nerek b�rey�n ve toplumun sağlığını korumak, gel�şt�rmek ve sağlık sorunlarını çözümlemekte geçerl� g�r�ş�mler
yapab�lecek b�lg�, becer� ve tutumları kazanmalarını Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ve b�rl�kte çalıştığı
sağlık ek�b�yle uyum �ç�nde, etk�l� �let�ş�m, yönet�m ve l�derl�k özell�kler�yle toplum sağlığına katkı yapan hek�mler
olarak yet�şmeler�n� sağlamaktır.

Öğren�m d�l�

MADDE 14 – (1) Tıp Fakültes�nde öğren�m d�l� Türkçe’d�r.

Öğren�m yılı ve yarıyıl süres�

MADDE 15 – (1) Tıp Fakültes�n�n güz ve bahar yarıyılları ve dönüşümlü öğren�mler�n başlama ve b�t�ş
tar�hler� �le sınav dönemler� Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r. Tıp Fakültes�nde b�r öğren�m yılı, ara sınav
ve b�t�rme sınavı dah�l en az otuzdört haftayı kapsar. Güz yarıyıl sınavları sonunda öğret�me �k� hafta ara ver�l�r.

(2) Tıp Fakültes�nde; b�r�nc� ve �k�nc� sınıflar Ek�m, üçüncü, dördüncü ve beş�nc�  sınıflar Eylül ayının �lk
haftasında, altıncı sınıflar Temmuz ayının �k�nc� haftasında öğren�me başlar. Lüzumu hal�nde Fakülte Kurulu kararı �le
bu tar�hlerde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

Öğren�m süres� ve dönemler

MADDE 16 – (1) Öğren�m altı yılda ve aşağıda bel�rt�len üç dönemde gerçekleşt�r�l�r:

a) Temel tıp b�l�mler� dönem�: B�r�nc�, �k�nc�, üçüncü ve dördüncü yarıyılları kapsayan, b�r�nc� ve �k�nc�
sınıflar,

b) Kl�n�k b�l�mler dönem�: Üçüncü, dördüncü ve beş�nc� sınıflar,
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c) İntörnlük dönem�: Altıncı sınıf.

(2) Öğrenc�, ortak zorunlu dersler de dah�l olmak üzere, b�r dönem�n tüm dersler�n� başarmadıkça b�r sonrak�
döneme geçemez.

(3) Dönüşümlü olarak dördüncü ve beş�nc� yıllarda okutulan dersler�n b�t�rme sınavları o derse ayrılan süren�n
sonunda yapılır. Öğrenc� devamsız olduğu ders� b�r sonrak� yılın �lk öğrenc� grupları �le tekrarlar ve sınavına g�rer.
Öğrenc� tekrarlamak zorunda olduğu tüm dersler�nden başarılı olduğu takd�rde yen� ders yılının başlamasını
beklemeden öğren�m programının elverd�ğ� b�r zamanda beş�nc� veya altıncı yıl öğren�m�ne katılab�l�r.

Ders ve uygulamaların yürütülmes�

MADDE 17 – (1) Ders ve uygulamaların programla uyumlu olarak yürütülmes� ve değerlend�r�lmes�nden
anab�l�m dalları sorumludur. Her anab�l�m dalı, sorumlu olduğu dersler ve uygulamalar �ç�n başka kuruluşların veya
farklı anab�l�m dallarının öğret�m üyeler�n�n katkısını �steyeb�l�r ve aşağıda bel�rt�len kurul veya kom�syonları
oluşturab�l�r:

a) Öğren�m koord�nasyon kurulu (ÖKK), aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde oluşur ve çalışır:

1) Üç yılda b�r her anab�l�m dalının akadem�k kurulları tarafından bel�rlenen b�rer öğret�m üyes�nden oluşur.
ÖKK üyeler� aynı zamanda tıp eğ�t�m� anab�l�m dalının üyes� olarak kabul ed�l�r.

2) Üyeler, öğren�mden sorumlu dekan yardımcısının başkanlığında �lk toplantısını yaparak kend� aralarından
b�r koord�natör üye ve her sınıf �ç�n b�r sınıf program sorumlusu (SPS) bel�rler. Fakülte Yönet�m Kurulu, her yıl �ç�n
b�r üst sınıftan en başarılı �lk on öğrenc� arasından b�r öğrenc�y� sınıf program sorumluları �le b�rl�kte çalışmak üzere
görevlend�reb�l�r.

3) ÖKK üyeler�, sınıf program sorumlularının hazırladığı taslaklar ve her yıl �ç�n genel amaca uygun öğrenme
hedefler� doğrultusunda, anab�l�m dallarıyla �şb�rl�ğ� �ç�nde programların d�key ve yatay bütünlüğünü ve �şlerl�k
koşullarını d�kkate alarak ders programlarını hazırlar. Bu program akadem�k takv�m üzer�ne yerleşt�r�lm�ş halde tıp
öğren�m� ana kom�syonuna sunulur.

b) Tıp öğren�m� ana kom�syonu (TÖAK); Öğren�mden sorumlu tıp kökenl� dekan yardımcısının başkanlığında,
bölüm başkanları, tıp eğ�t�m� anab�l�m dalı başkanı, ÖKK koord�natörü ve sınıf program sorumlularından oluşur.
Öğrenc� �şler� bürosu sorumlusu ve Tıp Fakültes� Sekreter� de �let�ş�m amacıyla kom�syonda yer alır. Bu kom�syonun
�şlev�; öğren�m programlarını planlamak, �şley�ş ve değerlend�rme etk�nl�kler�n� yönlend�rmek ve denetlemekt�r.
TÖAK öğren�m dönem�nde ayda en az b�r kez toplanır.

(2) ÖKK tarafından hazırlanan; dersler�, �çer�kler�, haftalık ders saatler�, kred� değerler�, sınav şekl� ve tar�hler�
�le tüm öğren�m etk�nl�kler� bel�rt�len yıllık öğren�m programı taslağı her yıl Mart ayında TÖAK’a sunulur. TÖAK,
ÖKK tarafından gel�şt�r�len öğren�m programını �nceled�kten sonra onaylar ya da gerekçel� olarak değ�ş�kl�k öner�r.
Öğren�m ve sınav programına son şekl�n� vererek Fakülte Kurulunun onayı �ç�n Dekanlığa sunar. Fakülte Kurulu
tarafından onaylanan yıllık programlara göre de dersler ve sınavlar yürütülür.



10.04.2019 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2012/07/20120722-2.htm 6/15

Öğren�m sürec�

MADDE 18 – (1) Öğren�m b�r�mler�nde ders yılı hedefler�n� gerçekleşt�rmek amacıyla kuramsal ders ve
uygulamalar, Avrupa Kred� Transfer S�stem�ne (ECTS) uyum �ç�nde düzenlen�r.

(2) Öğren�m hedefler�ne ulaşmak amacıyla, her ders �ç�n ayrı program yapılab�leceğ� g�b�, d�l�mler hal�nde
ortak b�r program da uygulanab�l�r. Anab�l�m dallarının ders ve uygulama zamanları bu d�l�mlerle uyumlu olarak
programlanır.

(3) Öğren�m; kuramsal ve uygulamalı dersler, ödevler, projeler, sem�nerler, probleme ve yeterl�ğe dayalı
eğ�t�m, hasta başı uygulamaları, pol�kl�n�k, yataklı serv�s, ac�l serv�s, laboratuar ve başka hastane/kuruluşlarda yapılan
uygulamalarla sağlanır.

(4) Kl�n�k b�l�mler dönem� başlangıcına kadar öğrenc�ler en az �k� hafta süre �le yurt�ç�nde b�r sağlık
kuruluşunda yaz uygulaması yaparlar. Bu uygulama kl�n�k b�l�mler dönem�ne başlamak �ç�n önkoşuldur.

(5) Öğren�m programında zorunlu ders, uygulama ve dönüşümler�n yanı sıra, seçmel� ders, uygulama ve
dönüşümler de yer alır.

(6) Öğrenc�ler seçmel� ders ve uygulamalarını Dekanlığın uygun göreceğ� başka b�r kuruluşta da yapab�l�r.

(7) Dekanlık, öğret�m elemanları ve öğrenc�lerden öğren�m sürec�n� değerlend�rmeler�n� �steyeb�l�r. Bu
değerlend�rme s�stem� tıp eğ�t�m� anab�l�m dalı tarafından yapılandırılır ve sonuçlar TÖAK’a sunulur.

Öğren�m programlarında yıllara göre amaçlar

MADDE 19 – (1) B�r�nc� sınıfta amaç; öğrenc�ler�n tıp öğren�m� �ç�n gerekl� doğa b�l�mler�, toplum
b�l�mler�n�n �nsan yaşamındak� yer�, toplumsal sorumluluk ve sağlık h�zmet�, Türkçey� doğru kullanma, yabancı d�l�
gel�şt�rme, b�lg�ye ulaşma konularında b�lg� ve becer� kazanmalarıdır.

(2) İk�nc� sınıfta; öğrenc�ler�n sağlıklı �nsanın yapı ve fonks�yonlarını organ ve s�stemler düzey�nde kavraması
ve yaşam boyu sağlığı koruma ve gel�şt�rmeye yönel�k temel b�lg� ve becer�ler� ed�nmes� amaçlanır.

(3) Ps�komotor becer�ler�n yanı sıra �let�ş�m, b�lg�y� kullanma, et�k, hukuk, toplumda sağlığı gel�şt�rme g�b�
entelektüel becer�ler sürekl�l�k gerekt�ren �şlevler olarak yıllık programlarda yer alır.

(4) Üçüncü sınıfta; öğrenc�n�n organ ve s�stem patoloj�ler�n� tanıması, temel muayene ve tanı yöntemler�n�
uygulayab�lmes� ve temel tedav� yaklaşımlarını kavraması amaçlanır.

(5) Dördüncü ve beş�nc� sınıflarda öğren�m farklı kl�n�klerde dönüşümlü olarak yapılır. Bu dönemler�n
sonunda öğrenc�ler�n hastaya temel yaklaşım, tanı ve tedav� yöntemler�n� öğrenmeler�, sağlığı korumayı ve
gel�şt�rmey� amaçlayan becer� ve tutum kazanmaları amaçlanır.
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(6) Altıncı sınıfta öğren�m, hastanede ayakta ve yataklı serv�slerde sunulan h�zmetlerde sorumluluk almak ve
hastane dışında topluma h�zmet sunmak amacıyla programlanır.

Dersler, ders dağılımı ve kred�ler

MADDE 20 – (1) Zorunlu, önkoşullu, ortak zorunlu ve seçmel� dersler, dağılımları ve kred�ler� Fakülte
Kurulu tarafından bel�rlenen ve Senato tarafından onaylanan yıllık öğren�m programlarında bel�rt�l�r. Yıllık öğren�m
programları en geç öğren�m yılı başında �lan ed�l�r.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Öğrenc�ler�n derslere, uygulamalara, laboratuar çalışmalarına, sem�nerlere ve öğren�m
b�r�mler� tarafından uygun görülen çalışmalara devamı zorunludur.

(2) Öğrenc�, teor�k dersler�n en az %70’�ne, uygulamaların en az % 80’�ne katılmak zorundadır. Aks� halde
devamsız olarak kabul ed�l�r ve devamsız olduğu ders�n sınavına alınmaz. Öğrenc�n�n devamını �zlemekten anab�l�m
dalı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Ölçülmes� ve Ek Sınav Hakkı

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınav türler� ve esasları şunlardır:

a) Tıp Fakültes�ne g�r�ş hakkını kazanarak yen� kayıt yaptıran öğrenc�ler zorunlu yabancı d�l olan İng�l�zce
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 başarılı olan öğrenc�ler yabancı d�l dersler� �ç�n öğren�m planında öngörülen b�r�m-saat� kazanmış
sayılarak bu dersten muaf tutulur.

b) Yabancı d�l sev�ye tesp�t sınavına katılmayan, katıldığı halde başarılı olamayan öğrenc�ler 60 saatten az
olmamak üzere en az �k� yarıyıl yabancı d�l ders� okumak zorundadır. Bel�rlenen yabancı d�l ders�nden başarılı
olamayan öğrenc�ler ders� tekrar alırlar.

c) Ara sınav (v�ze): İlg�l� öğren�m programında yer alan derslerden yarıyıl �ç�nde yapılan sınavdır.

ç) Mazeret ara sınavı: Fakülte Yönet�m Kurulunda kabul ed�len haklı ve geçerl� b�r nedenle ara sınava
katılamayanlar �ç�n açılan sınavdır. Mazeret sınavına g�rmek �steyen öğrenc�ler sağlık raporu g�b� kanıtlayıcı belgeler�
d�lekçeler�n�n ek�nde sunmak zorundadır.

d) B�t�rme sınavı: Ders�n okutulduğu yıl, yarıyıl veya dönüşüm süres� sonunda yapılan sınavdır.
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e) Özel sınav: Öğrenc�n�n yurtdışında değ�ş�m programında olması neden�yle zamanında g�remed�ğ� b�t�rme
sınavları �ç�n yapılan sınavdır.

f) Telaf�/bütünleme sınavı: B�t�rme veya özel sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara g�remem�ş olan
öğrenc�ler �ç�n yapılan sınavdır.

g) Tek ders sınavı: Öğren�m programında yer alan derslerde devam ve sınav yükümlülüğünü yer�ne get�rm�ş,
tek dersten başarısız olan öğrenc�lere öğren�m yılı başında Fakülte Yönet�m Kurulunun bel�rled�ğ� tar�hlerde yapılan
sınavdır.

Sınav sonuçlarına �t�raz

MADDE 23 – (1) Öğrenc�, sınav sonuçlarının ham not olarak �lanından �t�baren üç gün �ç�nde, �lg�l� anab�l�m
dalı başkanlığına b�r d�lekçe �le başvurarak sınavının yen�den değerlend�r�lmes�n� �steyeb�l�r. İt�raz �k� gün �ç�nde
sonuçlandırılır ve �lan ed�l�r.

Sınavların düzenlenmes�

MADDE 24 – (1) Sınavlar her ders �ç�n anab�l�m dalları tarafından ayrı düzenleneb�leceğ� g�b�, d�l�mlere
özgü, ortak olarak da yapılab�l�r. Ortak sınav yapılması hal�nde �lg�l� anab�l�m dalının geçer not üzer�ndek� payı, o
anab�l�m dalının ders d�l�m�nde amaç ve hedefler �ç�ndek� payı oranındadır.

(2) Sınavların dersler�n amaç ve hedefler�ne uyumlu olarak b�lg�-becer� ve tutum ölçmeye yönel�k çeş�tl�l�kte
hazırlanması ve değerlend�r�lmes� �lg�l� anab�l�m dalının sorumluluğundadır. Bu konuda b�r�mler TÖAK tarafından
yönlend�r�l�r.

(3) Sınavlar mesa� saatler� �ç�nde yapılır. Gerekt�ğ�nde m�ll� ve d�n� bayramlar har�ç Cumartes� ve Pazar
günler� de sınav yapılab�l�r.

Sınavlarda uyulması gereken kurallar

MADDE 25 – (1) Sınavlar, �lg�l� öğret�m üyeler� ve gerekt�ğ�nde bölüm ya da anab�l�m dalı başkanlıklarınca
görevlend�r�lm�ş öğret�m elemanları gözet�m�nde yapılır.

(2) Sınav süres� �lg�l� anab�l�m dalları tarafından bel�rlen�r.

(3) Öğrenc�, sınavın olduğu gün ve saatte �lg�l� sınava g�rmek ve öğrenc� k�ml�k kartını beraber�nde get�rmek
zorundadır.

(4) Sınavlar Ün�vers�te b�nalarında yapılır. Ancak, Fakülte Yönet�m Kurulu kararıyla, Ün�vers�te b�naları
dışında da yapılab�l�r.

(5) Sınav başladıktan sonra �lk onbeş dak�ka �ç�nde gelen öğrenc�, ek süre ver�lmeden sınava alınır. Bu süre
�ç�nde sınav salonundan öğrenc� çıkarılmaz.
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(6) Sınavda kopya çeken, kopya g�r�ş�m�nde bulunan veya kopya çekt�ğ� sonradan anlaşılan öğrenc� o sınavdan
sıfır (0) not almış sayılır. Bu öğrenc� hakkında ayrıca, 13/1/1985 tar�hl� ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� gereğ�nce  d�s�pl�n �şlem� yapılır. Kopya veren ve
kopyaya yardım eden öğrenc�ler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

(7) Sözlü sınavlar ve uygulamalar en az �k� öğret�m üyes� tarafından ve değerlend�rme kr�terler� �le
yapılandırılmış şek�lde uygulanır. Uygulama ve gözlemler �ç�n de yapılandırılmış değerlend�rme kr�terler� kullanılır.

(8) Anab�l�m dalı, sınav tar�h�n� �zleyen üç gün �ç�nde, 100 üzer�nden sınav notlarını, �t�raz süres� sonunda da
başarı notlarını �lan eder ve en geç b�r hafta �ç�nde Dekanlığa sunar.

(9) Her tür sınav belges� �k� yıl süre �le saklanır.

Sınavların değerlend�r�lmes�

MADDE 26 – (1) Sınav sorularının uygunluğunun, ayırt ed�c�l�k ve zorluk düzey�n�n bel�rlenmes� ve
�y�leşt�r�lmes� amacıyla anab�l�m dalı başkanı, sınav ve sonuçları hakkında �lg�l� öğret�m üyeler�ne ger� b�ld�r�m yapar
ve akadem�k kurul tarafından tak�b�n� sağlar.

(2) Tıp Fakültes�nde uygulanan not değerler� aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r:

Puan               Harf Notu         Katsayısı             Başarı Durumu             Not Ortalamasına

90-100                AA                   4.0                  Başarılı                                  Katılır

85-89                  BA                   3.5                  Başarılı                                  Katılır

80-84                  BB                    3.0                  Başarılı                                  Katılır

70-79                  CB                    2.5                  Başarılı                                  Katılır

60-69                  CC                    2.0                  Başarılı                                  Katılır

50-59                  DC                   1.5                  Başarısız                                Katılır

40-49                  DD                   1.0                  Başarısız                                Katılır

30-39                  FD                    0.5                  Başarısız                                Katılır

0-29                    FF                    0.0                  Başarısız                                Katılır

0                          D                      0.0                  Devamsız                              Katılır

(3) Yukarıda bel�rt�len harf notlarından;
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a) B�r dersten; AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından b�r�n� alan öğrenc� o ders� başarmış sayılır.

b) B�r dersten DC, DD, FD ve FF harf notlarından b�r�n� alan öğrenc� o dersten başarısız sayılır.

(4) Bölüm başkanlığınca kabul ed�len mazeret� neden�yle yarıyıl sonu sınavına g�remeyen öğrenc�ler�n, yarıyıl
sonu mazeret sınavından aldıkları notlar yarıyıl sonu sınav notu yer�ne geçer.

Başarının ölçülmes�

MADDE 27 – (1) Öğrenc�n�n b�r dersten sağlayacağı başarının ölçülmes�nde; o derse a�t ara sınavlar,
uygulamada yeterl�k ve tutum değerlend�rmes�, ödev ve benzer� tüm çalışmalarında sağladığı başarı �le kuramsal ve
uygulamalı b�t�rme sınavlarında sağladığı başarı b�rl�kte değerlend�r�l�r.

(2) Erasmus ve benzer� öğrenc� değ�ş�m programına bağlı olarak yurt dışında alınan dersler�n Tıp
Fakültes�ndek� not karşılığı, ders�n alındığı yüksek öğret�m kurumunda bel�rlenen nottur.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 28 – (1) Her ders �ç�n yapılan ara sınav, ödev g�b� değerlend�rmeler�n %40’ı �le b�t�rme sınav
notunun %60’ının toplamı ham not olarak bel�rlen�r. Ham notu 100 üzer�nden 60’ın altında kalan öğrenc� FF notu �le
başarısız sayılır.

(2) Ortak zorunlu derslerde başarı durumu (G) geçer, (M) muaf olarak �fade ed�l�r. Bunlardan; başarı notları
geçer (G) �le takd�r ed�len beden eğ�t�m�, güzel sanatlar ve benzer� dersler �le muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel
not ortalaması hesabına katılmaz.

(3) Öğrenc�,  FF notu aldığı dersler� tekrar almakla yükümlüdür. Öğrenc�; yarıyıl/yıl/dönüşümlü dersler�n
b�t�rme sınavlarında DD ve DC notu olarak aldığı dersler�n telaf� sınavına b�r kereye mahsus tekrar g�reb�l�r. Ağırlıklı
not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler �ç�n öğrenc�n�n aldığı en yüksek not
geçerl�d�r. Ancak, b�t�rme sınavı dışındak� bütün sınavlarda başarı notu b�t�rme sınavının not dağılımı esas alınarak
hesaplanır.

Başarısızlık durumu

MADDE 29 – (1) Başarı baraj notu en az 2.00’d�r. Herhang� b�r sınıf sonunda, (AGNO) başarı baraj notu olan
2.00’ın altında kalan veya b�rden fazla dersten FF alan öğrenc�, başarısız öğrenc� sayılır. Bu durumdak� öğrenc�, �ç�nde
bulunduğu yıl FF, DD ve DC notu aldığı dersler� tekrarlar.

(2) Dönüşümlü olarak dördüncü ve beş�nc� yıllarda okutulan derslerden başarısız olanlar bu ders� b�r sonrak�
yılın �lk öğrenc� grupları �le tekrarlar ve sınavına g�rer. Sınıf tekrarı yapan öğrenc� tekrarlamak zorunda olduğu tüm
derslerden başarılı olduğu takd�rde yen� ders yılının başlamasını beklemeden öğret�m programının elverd�ğ� b�r
zamanda beş�nc� veya altıncı yıl öğren�m�ne katılab�l�r.
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(3) Başarısız öğrenc�ler; Ün�vers�tedek� öğrenc� dernekler�, kulüpler ve spor kollarında yönet�c� veya yönet�m
kurulu üyes� ve öğrenc� tems�lc�s� olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrenc�ler�n yararlanab�leceğ� burslara aday
göster�lemezler.

Azam� öğren�m süres�

MADDE 30 – (1) Öğrenc�ler öğren�mler�n� en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre �çer�s�nde
öğren�mler�n� tamamlayamayan öğrenc�ler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� hükümler�nde bel�rt�len koşullara
göre katkı veya öğren�m ücretler�n� ödemek koşulu �le öğren�mler�ne devam etmek �ç�n kayıt yaptırab�l�r. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılım �le tez hazırlama har�ç, öğrenc�lere tanınan d�ğer haklardan yararlandırılmadan öğrenc�l�k
statüler� devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İz�nler ve Özel Öğrenc�l�k

Kayıt dondurma �şlemler�, süre ve koşulları

MADDE 31 – (1) Öğrenc�n�n başvurusu hal�nde aşağıda bel�rt�len durumlarda ve sürelerde; mazeretle �lg�l�
belgen�n sunulması ve Fakülte Yönet�m Kurulunun kararı �le öğrenc�n�n kaydı dondurulab�l�r. Kaydı dondurulan
öğrenc�ler, mazeretler� neden�yle ayrıldıkları yıl başından �t�baren öğren�mler�ne devam ederler.

(2) Kayıt dondurulmasına �l�şk�n koşullar, geçerl� belgeler ve sürelere �l�şk�n esaslar aşağıda göster�lm�şt�r:

a) Doğal afetlerde, yören�n en büyük mülk� am�r�nce ver�lecek belge �le kanıtlanması koşuluyla en fazla b�r
yıl,

b) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bunlardan b�r�n�n ağır hastalığını belgelemes� hal�nde
en fazla b�r yıl,

c) Öğrenc�n�n tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n kaldırılması suret�yle askere alınması hal�nde askerl�k
süres� kadar,

ç) Kes�nleşm�ş b�r mahkum�yet hal� bulunması veya 13/1/1985 tar�hl� ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre öğrenc�n�n yükseköğret�m
kurumundan sürel� uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışında ceza alması hal�nde en fazla b�r yıl,

d) 2547 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend�  uyarınca YÖK
kararıyla öğren�me ara ver�lmes� hal�nde öğrenc�n�n başvurusu olmadan ara ver�len süre kadar,

e) B�r�nc� ve altıncı sınıf öğrenc�ler� har�ç olmak üzere, öğrenc�n�n d�l öğrenmek amacıyla yurt dışında b�r d�l
merkez�ne kabul ed�ld�ğ�n� belgelemes� hal�nde, katkı payını/öğren�m ücret�n� yatırmış, kaydını yen�lem�ş olması
koşulu �le en fazla b�r yıl,



10.04.2019 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2012/07/20120722-2.htm 12/15

f) Ün�vers�te hastaneler�nden veya d�ğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu �le belgelenen sağlık
sorunu olması hal�nde en fazla b�r yıl,

g) Ün�vers�te hastaneler�nden veya d�ğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu �le belgelenen bas�t
ş�zofren�, parano�d ş�zofren�, d�sos�yat�f sendrom, borderl�ne g�b� ruhsal bozukluklar neden�yle her defasında b�r yılı
geçmemek koşulu �le en fazla �k� yıl.

(3) Yukarıda bel�rt�len kayıt dondurma süreler�; 2547 sayılı Kanundak� kanun� öğren�m süres� �ç�nde
kullanılab�lecek azam� sürelerd�r. Sağlık sorunları dışında kalan mazeretler �ç�n �k�nc� defa kayıt dondurma hakkı
kullanılmaz. Kayıt dondurma başvurusunun, mazeret�n oluştuğu ve belgelend�ğ� tar�hten �t�baren yed�  �ş günü �ç�nde
yapılması gerek�r. Bu süre �ç�nde başvurmayanlar, bu haklarını kullanmaktan vazgeçm�ş sayılırlar.

Tems�l �zn�

MADDE 32 – (1) Türk�ye’y� veya Ün�vers�tey� tems�l amacıyla; b�l�msel, sosyal, kültürel ve sport�f
faal�yetlere veya yarışmalara katılan öğrenc�ler, başvuru hal�nde Fakülte Yönet�m Kurulu kararıyla �z�nl� sayılırlar.

Hastalık �zn�

MADDE 33 – (1) Ün�vers�te hastaneler�nden veya d�ğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda
bel�rt�len �st�rahat süres� kadar öğrenc� �z�nl� sayılır.

İz�n ve raporlarla �lg�l� �şlemler

MADDE 34 – (1) Öğrenc�ler�n, �z�n veya rapor süreler� �ç�nde g�remed�kler� ara sınavlar �ç�n Fakülte Yönet�m
Kurulunun bel�rled�ğ� tar�hlerde mazeret sınavı açılab�l�r.

(2) Doğal afet ya da anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bunların ağır hastalığı hal�nde
bakacak k�msen�n bulunmaması hal�nde bu durumu sağlık raporuyla belgeleyen b�t�rme sınavlarına g�remem�ş
öğrenc�lere telaf� sınavı açılab�l�r ve programlanmış telaf� sınavına g�reb�l�r.

(3) Öğrenc� mazeret�n� dayandırdığı belgeler�, belgen�n düzenlenme tar�h�nden �t�baren en geç üç gün �ç�nde
Tıp Fakültes�ne vermek zorundadır.

Öğrenc�ye eğ�t�m programı çerçeves�nde ver�len �z�nler ve özel öğrenc� statüsü

MADDE 35 – (1) Ün�vers�teler arasında yapılan anlaşmalara göre katkı payını/öğren�m ücret�n� yatırmış ve
kaydını yen�lem�ş olması koşuluyla öğrenc�ye;

a) Öğren�m�ne yurt dışında katkıda bulunacak eğ�t�m, staj, araştırma, b�lg�-görgü artırma g�b� �mkanların
doğması ve bunu belgelemes�,

b) Öğrenc� değ�ş�m programı çerçeves�nde Ün�vers�te veya Fakülte Yönet�m Kurulu kararıyla gerçekleşt�r�len
�k�l� anlaşmalar kapsamında, yurt dışındak� b�r tıp fakültes�ne kabul ed�ld�ğ�n� belgelemes� durumlarında Fakülte
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Yönet�m Kurulu kararı �le �z�n ver�leb�l�r.

(2) B�r�nc� fıkranın (b) bend�nden yararlanan öğrenc�ler g�tt�kler� tıp fakültes�nden almış oldukları ders ve
uygulamalardan başarılı oldukları takd�rde, Tıp Fakültes� programlarında bulunan aynı �çer�kl� derslerden de Fakülte
Yönet�m Kurulu kararıyla başarılı sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan aldıkları not ve kred�ler esas
alınır. Bu öğrenc�lere; Tıp Fakültes� programında yer alan aynı yarıyılın d�ğer dersler�ne devam etme ve ara sınavlara
g�rme zorunluluğu aranmadan, b�t�rme sınavına g�rme hakkı ver�l�r. B�t�rme sınav sonuçları başarı notu olarak kabul
ed�l�r. Öğrenc� değ�ş�m programı çerçeves�nde �z�nl� sayılan öğrenc� �ç�n; program gereğ� b�t�rme ve bütünleme
sınavlarının yurtdışında bulunduğu süre �le çakışması durumunda, başvurusu üzer�ne Fakülte Yönet�m Kurulu kararı
�le özel sınav açılır.

(3) Öğrenc�ler, bu programlardan en fazla �k� yarıyıl yararlanab�l�rler ve bu süre 2547 sayılı Kanunda bel�rt�len
kanun� öğren�m süres� �ç�nded�r.

Özel öğrenc� belges�

MADDE 36 – (1) Yurt dışındak� tıp fakülteler�nden, öğrenc� değ�ş�m programı çerçeves�nde Tıp Fakültes�ne
gelen öğrenc�lere seçt�kler� dersler ve başarı durumlarını gösteren b�r özel öğrenc� belges� ver�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezun�yet Belges�, D�ploma, D�ploma Ek�, D�ploma

Suret� ve İl�ş�k Kesme İşlemler�

Mezun�yet belges� ve d�ploma

MADDE 37 – (1) D�ploma hazırlanana kadar b�r defaya mahsus olmak üzere mezun�yet belges� ver�l�r.

(2) Tıp Fakültes�ndek� öğren�m�n� başarıyla tamamlayanlara  tıp doktoru d�ploması ver�l�r.

(3) Tıp Fakültes�n� b�t�renlere ayrıca, alınan öğren�m�n �çer�ğ�n� özetleyen b�r d�ploma ek� ver�l�r. D�ploma
ek�nde mezun�yet dereces�, AGNO, alınan dersler, ECTS kred� değerler� ve başarı notları göster�l�r.

(4) Tıp doktoru d�ploması b�r defa ver�l�r. D�plomanın kaybed�lmes� hal�nde, usulüne uygun yapılan başvuru
ve �stenen belgeler� �braz etmes� üzer�ne d�ploma yer�ne geçen d�ploma suret� ver�l�r.

(5) Tıp öğren�m�n� tamamlamamış öğrenc�lere talepler� hal�nde en az dört yarıyıllık temel tıp b�l�mler�
dönem�n� başarmaları koşulu �le, 18/3/1989 tar�hl� ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�sans Öğren�m�n�
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön L�sans D�ploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına
İnt�bakları Hakkında Yönetmel�k  hükümler� gereğ�nce  ön l�sans d�ploması  ver�l�r.

(6) Yukarıda bel�rt�len belgeler�n düzenleneb�lmes� �ç�n, Tıp Fakültes� tarafından �stenen belge, fotoğraf, �lan
ve benzer� hususların öğrenc� veya mezun tarafından �sten�len süre �ç�nde yer�ne get�r�lmes� zorunludur.
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İl�ş�k kesme

MADDE 38 – (1) 2547 sayılı Kanunun  44 üncü maddes� ve G�resun Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans Eğ�t�m-
Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� hükümler� ve bu Yönetmel�ğ�n 34 üncü maddes�ndek� hak ve �st�snalar saklı
kalmak koşulu �le; aşağıda bel�rt�len durumlarda Fakülte Yönet�m Kurulu kararı uyarınca öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r:

a) Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yükseköğret�m kurumundan
çıkarma cezası almış olması,

b) Kend� �steğ� �le kaydını s�ld�rmes�,

c) Bedensel ve ruhsal sağlık sorunları neden�yle Tıp Fakültes�ne devam edemeyeceğ�n�n Tıp Fakültes�nden
veya d�ğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu �le belgelend�r�lmes�.

ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Adres b�ld�rme zorunluluğu ve b�ld�r�m

MADDE 39 – (1) Öğrenc�, kend�s� �le �let�ş�m�n sağlanması �ç�n; �kamet, telefon, e-posta g�b� haberleşme
adresler�n� b�ld�rmekle yükümlüdür.

(2) Her türlü tebl�gat; öğrenc�n�n Tıp Fakültes�ne kayıt sırasında b�ld�rd�ğ� adrese veya elektron�k adres�ne
gönder�lmek ve Fakültede �lan ed�lmek suret�yle tamamlanmış sayılır.

(3) Öğrenc� adres, e-posta ve telefon değ�ş�kl�kler�n�, değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı tar�h� �zleyen onbeş gün �ç�nde Tıp
Fakültes�ne b�ld�rmekle yükümlüdür. Adres değ�ş�kl�kler�n� b�ld�rmeyen, yanlış ya da eks�k b�ld�ren öğrenc�ler�n
mevcut adresler�ne tebl�ğ yapılmış sayılır.

D�s�pl�n �şlemler�

MADDE 40 – (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.

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; G�resun Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans
Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato,  Fakülte Kurulu veya Fakülte
Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
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Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� G�resun Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


