
19.09.2017

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2017/07/20170727-5.htm 1/6

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�n kabul ve kayıt

�şlemler�n�, öğret�m ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� öğrenc�ler�n�n kabulü ve

kaydı, eğ�t�m ve öğret�m programları, sınav ve değerlend�rmeler, d�ploma, unvanlar, devamlı ve geç�c� ayrılma
�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

maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
b) Baş koord�natör ve koord�natör: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� yıllık eğ�t�m

programlarının hazırlanması ve sınavların organ�ze ed�lmes�nden sorumlu öğret�m üyeler�n�,
c) Dekan/Dekanlık: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dekanını/Dekanlığını,
ç) Ders kurulu: B�r organ, s�stem veya konunun b�rb�r�yle bağlantılı olarak tıp alanlarını bütünleşt�ren  b�r

düzen �çer�s�nde öğrenc�ye ver�len teor�k öğret�m� ve prat�k uygulamaları,
d) Fakülte: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,
e) Fakülte Kurulu: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönet�m Kurulu: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Fakülte Yönet�m Kurulunu,
g) MÖTEK: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Kurulunu,
ğ) Rektör/Rektörlük: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Rektörünü/Rektörlüğünü,
h) Seçmel� ders: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� eğ�t�m ve öğret�m programında yer alan,

öğrenc�ler tarafından �lg� alanı d�kkate alınarak seç�len ve başarmak zorunda olunan ders�,
ı) Seçmel� staj: Öğrenc�ler�n Dekanlık tarafından bel�rlenen anab�l�m dalları arasından seçerek aldığı

uygulamalı çalışma dönem�n�,
�) Senato: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Senatosunu,
j) Staj: Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) kararlarına uygun olarak bel�rlenen b�r süre �le anab�l�m dalında ders,

sem�ner, kl�n�k, serv�s, pol�kl�n�k, amel�yathane, yoğun bakım, saha çalışması, laboratuvar, makale, konsey ve
uygulamalı olarak ver�len çalışmaları,

k) Tıp dışı zorunlu ders: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�n eğ�t�m ve öğret�m programında
yer alan ve öğrenc�ler�n almak ve başarmak zorunda olduğu tıpla doğrudan �lg�l� olmayan dersler�,

l) Ün�vers�te: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes�n�,
m) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
n) Zorunlu yaz stajı: Yaz dönem�nde b�r�nc� ve �k�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n yapmak ve başarmak zorunda olduğu

stajı,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenc� Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yen�leme ve Yatay Geç�şler

Öğrenc� kabulü
MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenc� olarak kayıt yaptırab�lmek �ç�n;
a) Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla yerleşt�r�lm�ş olmak,
b) Yatay geç�ş �le Fakülteye kabul ed�lm�ş olmak,
c) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre yerleşt�r�lmes�ne karar ver�lm�ş yabancı uyruklu öğrenc� olmak,
ç) Önceden Fakülte öğrenc�s� �ken kaydı s�l�nd�kten sonra �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre fakültede eğ�t�m�ne

yen�den devam etmes�ne karar ver�lm�ş olmak,
d) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre kayıt yaptırma hakkı tanınmış olmak,
şartlarından b�r�n� taşımak gerek�r.
Fakülteye kayıt
MADDE 6 – (1) Fakülte programına,  ÖSYM’n�n yaptığı sınavda başarılı olarak kayıt hakkı kazanmış olan ve

aynı düzeyde başka b�r yükseköğret�m kurumunda kayıtlı olmayan adayların e-Devlet üzer�nden ya da doğrudan
başvuruları �le kes�n kayıtları yapılır. Dekanlık tarafından kabul ed�lmek koşulu �le mazeret�n belgelend�r�lmes� ve
öğrenc� tarafından bel�rlenen tems�lc�s� aracılığıyla da kayıt yaptırılab�l�r.

Kayıt yen�leme
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MADDE 7 – (1) Öğrenc� Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca bel�rlenen süre ve yönteme göre kayıt yen�lemek
zorundadır. Kayıt yen�lenmem�ş olan yıl öğret�m süres�nden sayılır. Kayıt süres� �çer�s�nde kaydını yen�lemeyen ve
katkı payı ve öğren�m ücret� ödemeyenler�n kaydı yapılmaz ve yen�lenmez, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz. İlg�l�
dönemdek� ders, laboratuvar ve stajlara devam edemez, a�le hek�ml�ğ� dönem� çalışmalarına katılamaz ve sınavlara
g�remez.

(2) A�le hek�ml�ğ� dönem�ne geç başlayan ve b�r sonrak� eğ�t�m ve öğret�m yılında o yılın katkı payı
bel�rlenmeden önce mezun olacak öğrenc�ler b�r öncek� yılın yıllık katkı payı ücret�n�n yarısı kadar m�ktarı yatırmak
zorundadır.

Kayıt s�lme
MADDE 8 –  (1) Azam� süreler �ç�nde sek�z yarıyıl üst üste kayıt yen�lemeyen öğrenc�n�n Ün�vers�ten�n kararı

ve YÖK onayı �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
Yatay geç�şler
MADDE 9 – (1)  Fakülteye, süre ve ders �çer�kler� �t�bar�yle eşdeğer eğ�t�m programı uygulayan d�ğer tıp

fakülteler�nden yatay geç�ş; 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� ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönet�m
Kurulunca geç�ş yapılır.

Ders uyum ve muaf�yetler�
MADDE 10 – (1) Yatay geç�ş yolu �le veya ÖSYM sınavı �le Fakülteye kayıt olan öğrenc�ler�n daha önce

almış oldukları ve eşdeğerl�ğ� Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından kabul ed�len başarılı dersler� Senatonun bel�rled�ğ�
esaslara göre harf notuna dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır. Tüm derslerden muaf�yet� kabul ed�len
öğrenc�n�n öğren�m süres�, daha önce öğren�m gördüğü tıp fakültes�nde geçen süre �le b�rl�kte değerlend�r�l�r.

(2) Öğrenc�ler ders uyum ve eşdeğerl�k �stekler�n�, Fakülteye kabul ed�ld�kler� sınıfın eğ�t�m-öğret�m yılı
başlangıcından �t�baren beş �ş günü �çer�s�nde Dekanlığa yazılı olarak gerekl� evrakları �le b�rl�kte b�ld�rmek
zorundadır.

(3) Yükseköğren�m kurumlarında önceden eğ�t�m görerek tıp dışı zorunlu dersler� almış ve başarmış olan
öğrenc�ler, bu derslerden Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le muaf sayılır.

Akadem�k danışman
MADDE 11 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran tüm öğrenc�lere akadem�k yılın başlangıcından �t�baren eğ�t�m ve

öğret�m çalışmaları ve Ün�vers�tedek� hayatı �le �lg�l� problemler�nde rehberl�k yapmak üzere akadem�k danışman
olarak b�rer öğret�m üyes� Dekanlıkça bel�rlen�r ve Fakülte Kurulu tarafından görevlend�r�l�r. Akadem�k danışmanlar,
Senato tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde görevler�n� yürütürler. A�le hek�ml�ğ� dönem� öğrenc�ler�ne
danışmanlık s�stem�n�n devam ed�p etmeyeceğ�ne Fakülte Kurulu karar ver�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m ve Öğret�m Süres�, Esasları ve Dönemler�n�n Düzenlenmes�

Öğren�m d�l�
MADDE 12 – (1) Fakültede öğren�m d�l� Türkçe’d�r.
Eğ�t�m ve öğret�me başlama tar�h�
MADDE 13 – (1) Fakültede akadem�k takv�m Fakülte Kurulunca bel�rlen�r ve Senatonun onayı �le

uygulamaya konulur. B�r akadem�k eğ�t�m ve öğret�m yılı  en az otuz �k� haftadır. Yılsonu ve bütünleme sınavları bu
süren�n dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması hal�nde Fakülte Kurulu eğ�t�m süreler�nde, sınav tar�hler�nde ve
bunlarla �lg�l� ders programlarında değ�ş�kl�k ve düzenlemeler yapar.

Eğ�t�m süres�
MADDE 14 – (1) Fakültede eğ�t�m ve öğren�m süres� altı yıldır ve b�rb�r�n� �zleyen üç dönemden oluşur.

Bunlardan;
a) Temel tıp b�l�mler� ön l�sans dönem�; b�r�nc� ve �k�nc� sınıfları,
b) Kl�n�k b�l�mler� l�sans dönem�; üçüncü, dördüncü ve beş�nc� sınıfları,
c) A�le hek�ml�ğ� dönem�; altıncı sınıfı,
kapsar.
(2) Azam� öğren�m süres� dokuz yıldır ve azam� öğren�m süres� sonunda mezun olamayan öğrenc�ler hakkında

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes� hükümler� uygulanır.
Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Fakültede eğ�t�m, tam zamanlı ve devam şartı �le yapılır, derslere devamın tak�b� ve �lanı

Dekanlıkça yapılır. Sağlık raporu, öğrenc�n�n devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(2) B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü sınıflarda öğrenc�n�n devam durumu, �lg�l� ders kurulu sonunda düzenlenen

devam belges�nde bel�rlen�r. Öğrenc�ler, teor�k dersler�n %70’�ne veya laboratuvar, uygulama, meslek� becer�ler,
probleme dayalı öğret�m oturumları g�b� prat�k dersler�n en az %80’�ne katılmadıkları takd�rde o ders kurulunun teor�k
ve prat�k sınavlarına alınmaz ve kurul notu sıfır olarak ver�l�r. B�r eğ�t�m öğret�m yılı �ç�nde teor�k ders toplam
devamsızlığı %30’u veya prat�k ders toplam devamsızlığı %20’y� aşan öğrenc�ler yılsonu ve bütünleme sınavlarına
alınmaz ve bu öğrenc�ler�n ders notu DZ olarak ver�l�r.

(3) Dördüncü ve beş�nc� sınıflarda staj, teor�k ders ve uygulamalı çalışmalardan oluşur. Dördüncü ve beş�nc�
sınıflarda stajlara devam etmek zorunlu olup, stajın teor�k ders ve uygulamalı çalışmalarının yoklamaları b�rl�kte
değerlend�r�l�r. Teor�k dersler�n ve uygulamalı çalışmaların %80’�ne devam etmek zorunludur. Devamsızlığı %20’y�
aşan öğrenc�ler sınavlara alınmaz ve stajı tekrar ederler. Her stajın devam durumu kend� �ç�nde değerlend�r�l�r. Öğrenc�
yoklamaları anab�l�m dalı tarafından alınır ve Dekanlığa b�ld�r�l�r. 
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(4) A�le hek�ml�ğ� dönem� öğrenc�ler� bulundukları stajda,  staj sures�n�n %90’ına devam etmek zorundadırlar
aks� halde o stajdan devamsız kabul ed�l�rler ve stajı tekrar ederler.

Mazeret sınav hakkı
MADDE 16 – (1) Senato tarafından bel�rlenen haklı ve geçerl� sebepler� olan ve mazeret� Fakülte Yönet�m

Kurulunca kabul ed�len öğrenc�ler, mazeretler� süres�nce derslere devam edemez ve sınavlara g�remez. Bu öğrenc�ler�n
sınavlara g�rm�ş olması hal�nde o sınavları geçers�z sayılır.

(2) Öğrenc�n�n sağlıkla �lg�l� mazeretler�n� sağlık raporu �le belgelemes� gerek�r. Ancak sınav günü alınan
sağlık raporlarında raporun tar�h� �le b�rl�kte saat�n�n de bel�rt�lm�ş olması gerek�r.         

(3) Mazeretlerle �lg�l� müracaatın, mazeret�n b�t�m tar�h�nden �t�baren en geç beş �ş günü �çer�s�nde Dekanlığa
yapılması gerek�r. Bu süre dışında yapılan başvurular kabul ed�lmez.

(4) Mazeret� kabul ed�len öğrenc�lere Fakülte Yönet�m Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı ver�l�r.
Akadem�k �z�n
MADDE 17 – (1) Öğrenc�ler�n, öğren�m ve eğ�t�mler�ne katkıda bulunacağını kanıtlayacakları burs, staj ve

araştırma g�b� �mkânların doğması hal�nde Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le b�r defaya mahsus olmak üzere b�r yıla
kadar �z�n ver�leb�l�r. Bu �z�n akadem�k eğ�t�m ve öğret�m yılı başlamadan �sten�r, �z�n süres� 14 üncü maddedek�
süreler�n hesabında d�kkate alınmaz.

(2) Senato tarafından bel�rlenen haklı ve geçerl� sebepler� olan ve mazeret� Fakülte Yönet�m Kurulunca kabul
ed�len öğrenc�ler, derslere devam edemez, sınavlara g�remez, sınavlara g�rm�ş �se sınavı geçers�z sayılır, öğrenc�l�k
haklarından yararlanamaz. Bu durumdak� öğrenc�ler�n o yılk� ders kayıtları s�l�n�r. Öğrenc�, Fakülte Yönet�m Kurulu
kararı �le öğren�m� süres�nce en fazla �k� yıl akadem�k �z�nl� sayılab�l�r, ancak sürekl� sağlık sorunları dolayısıyla
alınan sağlık raporu �le durumunu belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır.  Mazeret� kabul ed�len devamsız
öğrenc�, sınıfta kalmakla b�rl�kte devam etmed�ğ� yıl, 14 üncü maddede bel�rt�len süreler�n hesabında d�kkate alınmaz.

Sınıf geçme
MADDE 18 – (1) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzey�nde akadem�k eğ�t�m�n her b�r

yılı, b�r sonrak� yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı tesp�t ed�len tıp dışı zorunlu dersler dışında, b�r
sınıfın bütün dersler� ve uygulamaları ve stajları başarılmadan b�r üst sınıfa geç�lemez.

(2) Tıp dışı zorunlu dersler �le seçmel� dersler YÖK kararları çerçeves�nde okutulur. B�r�nc� sınıfta yer alan tıp
dışı zorunlu dersler �le b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü sınıfta yer alan seçmel� dersler�n üçüncü sınıfın sonuna kadar
başarılması gerek�r. Üçüncü sınıfın sonuna kadar bu dersler� başaramayan öğrenc�ler dördüncü sınıfa başlayamaz.
Öğrenc�ler �lk üç sınıfta �k� seçmel� ders almak ve başarmakla sorumludur.

Eğ�t�m ve öğret�m�n düzenlenmes�
MADDE 19 – (1) Fakültede eğ�t�m ve öğret�m programı; Fakülte Kurulu ve Senatonun onayı �le uygulamaya

konulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlend�rme Esasları
Sınavlar
MADDE 20 – (1) Fakültedek� eğ�t�m�n ölçme ve değerlend�rmes� �ç�n yapılacak sınavlar; b�r�nc�, �k�nc� ve

üçüncü sınıflarda sınavlar, ders kurulu sınavı, mazeret sınavı, yılsonu genel sınavı, yılsonu genel bütünleme
sınavı; dördüncü ve beş�nc� sınıflarda staj sınavı ve staj bütünleme sınavından oluşur.

(2) Sınavlar klas�k, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı,  yapılandırılmış kl�n�k sınav veya bu
usullerden b�r veya b�rkaçı b�r arada uygulanmak üzere yapılır.

(3) M�ll� ve d�n� bayram günler�nde sınav yapılmaz, cumartes� ve pazar günler� ders programı gereğ�nce
Fakülte Yönet�m Kurulu Kararı �le sınav yapılab�l�r.

(4) Sınav tar�hler� Senato tarafından onaylanan ders programı �le �lan ed�l�r. İlan ed�len sınav tar�hler�nde
yapılan değ�ş�kl�kler Dekanlıkça duyurulur.

Sınavların değerlend�r�lmes�

MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 tam not üzer�nden değerlend�r�l�r. Sonuçlar tam sayı olarak �lan ed�l�r.
Değerlend�rmede v�rgülden sonrak� kes�r 50 ve 50’n�n üzer�nde �se not b�r üst tam sayıya yükselt�l�r, 50’n�n altında �se
b�r alt tam sayıya �nd�r�l�r.

(2) Yılsonu başarı notu, harf notu, başarı dereces� ve katsayıları aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r:
        Başarı notu                Harf notu          Başarı dereces�             Katsayısı
           90-100                        AA                     Pek�y�                        4,00
            85-89                         BA                   İy�-Pek�y�                     3,50
            75-84                         BB                         İy�                           3,00
            66-74                         CB                    Orta-İy�                       2,50
            60-65                         CC                  Geçer-Orta                    2,00
            00-59                         FF                    Başarısız                      0,00
(3)  Ayrıca, not ortalamalarına katılmayan ve katsayı �le bağlantılı olmayan dersler�n değerlend�rmeler�

aşağıdak� g�b� yapılır:
a) DZ (Devamsız) notu: B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü sınıflarda ders kurulunun devam yükümlülükler�n� yer�ne

get�rmeyen öğrenc�lere sıfır, dördüncü, beş�nc� ve altıncı sınıflarda stajların devam yükümlülükler�n� yer�ne
get�rmeyen öğrenc�lere DZ notu ver�l�r.

b) İZ (Akadem�k �z�nl�) notu: Akadem�k �z�nl� olduğu �ç�n derse devam yükümlülükler�n� veya ders
uygulamalarına a�t koşulları yer�ne get�rmeyen öğrenc�ye ver�l�r. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenc� İZ notu aldığı
ders� tekrar eder.         
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c) MU (Muaf) notu: Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le muaf�yet sınavı yapılan ve başarılı olunan ders�n
notudur.

ç) GM (G�rmed�) notu: Öğrenc�n�n g�rmed�ğ� sınavlara ver�l�r.
d) YT (Yeterl�) notu: Fakülte Kurulu Kararı ve Senatonun onayı �le not ortalamasına katılmayan kred�s�z

derslerde başarılı olan öğrenc�ye ver�l�r.
e) YZ (Yeters�z) notu: Fakülte Kurulu Kararı ve Senatonun onayı �le not ortalamasına katılmayan kred�s�z

derslerde başarısız olan öğrenc�ye ver�l�r.
Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 22 – (1) Öğrenc�ler, sınav sonuçları �lan ed�ld�kten sonra, en geç beş �ş günü �çer�s�nde sınav

sonuçlarına �t�raz edeb�l�r. İt�raz başvurusu d�lekçe �le Dekanlığa yapılır. İt�raz Dekanlıkça değerlend�r�l�r. B�l�msel ya
da madd� hata tesp�t ed�l�rse not düzelt�lmes� Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le yapılır. Başka b�r nedenle not
değ�şt�r�lemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
B�r�nc�, İk�nc� ve Üçüncü Sınıflar �le İlg�l� Esaslar

Sınavlar, not hesaplanması,  yıl tekrarı ve zorunlu yaz stajı
MADDE 23 – (1) İlk üç sınıfta Fakültede yapılan sınavlara �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Ders kurulu ve sınavına �l�şk�n esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
1) B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü sınıflarda dersler, ders kurulları şekl�nde ver�l�r ve her ders kurulunun sonunda

yapılan sınava ders kurulu sınavı den�r. Ders kurulu sınav notu kurulu oluşturan dersler�n ağırlıklarına göre bel�rlen�r
ve ders kurul notu olarak adlandırılır.  Öğrenc�n�n,  her b�r ders kurulu notu en az 60 olmak kaydı �le ve ağırlıklı ders
kurul notlarının ortalamasının,  Fakülte Kurulu tarafından bel�rlenen yılsonu genel sınavı muaf�yet notuna eş�t veya
üzer�nde olması hal�nde, yılsonu genel sınavından muaf tutulur.

2) Her ders kurulu �ç�n başkan ve yardımcısı,  öğret�m üyeler� arasından Fakülte Kurulu tarafından atanır. Ders
kurulu başkanı, sınıf koord�natörü �le b�rl�kte ders kurulu sınavlarının yapılması �le �lg�l� koord�nasyonu ve sınav
sonuçlarının değerlend�r�lmes�n� sağlar. Yılsonu genel ve bütünleme sınavlarını sınıf koord�natörü ve yardımcısı yapar.

 3) B�r ders kurulu sınavında, o kurulda yer alan tüm anab�l�m ve b�l�m dallarından elde ed�len puanların
toplamı ve varsa probleme dayalı öğret�m (PDÖ) değerlend�rme notu toplamı o ders kurulu sınav notunu bel�rler. O
ders kurullarında yer alan anab�l�m, b�l�m dalları öğret�mde, kend�ler�ne düşen pay oranında soru ve not ağırlığına
sah�pt�r. Ayrıca Fakülte Kurulu her yılın başında PDÖ değerlend�rme notunun ders kurulu sınav notu �çer�s�ndek�
ağırlığını bel�rler. Ders kurulu sınavı, yılsonu genel sınavı ya da yılsonu bütünleme sınavlarında öğrenc� sınav
dallarından b�r veya b�rkaçından % 50’n�n altında puan alırsa o dalda elde ett�ğ� puan �le o dalın toplam puanının
%50’s� arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.

4) Ders kurulları ağırlıklı ortalama notu, Fakülte Kurulu tarafından bel�rlenen yılsonu genel sınavı muaf�yet
notunun altında olan öğrenc�ler, yılsonunda son ders kurulu sınavının b�t�m�nden en erken on beş gün sonra tüm ders
kurullarını kapsayan ve adına yılsonu genel sınavı den�len sınava katılmak zorundadır. Muaf�yet hakkı kazanan
öğrenc�ler bu sınava g�rmek zorunda değ�ld�r.

b) Yılsonu genel sınavı muaf�yet notu; her eğ�t�m ve öğret�m yılı başında Fakülte Kurulu tarafından 75’�n
altında olmayacak şek�lde bel�rlenen nottur.

c) Yılsonu genel bütünleme sınavı, yılsonu genel sınavının b�t�m�nden en erken on beş gün sonra yapılır.
Yılsonu bütünleme sınavına yılsonu genel sınavında başarılı olamayan veya sınav hakkı kazandığı halde yılsonu genel
sınavına herhang� b�r nedenle g�remeyen öğrenc�ler katılır.

ç) Yılsonu genel sınavından muaf olan öğrenc�ler�n yılsonu başarı notu, ağırlıklı ders kurulu notlarının
toplamından oluşur.  Muaf�yet kazanamayan öğrenc�ler �le muaf olduğu halde yılsonu sınavına g�ren öğrenc�ler�n
yılsonu başarı notu;   ağırlıklı ders kurulları ortalama notunun % 60’ı �le yılsonu genel sınavında alınan notun  %
40’ının toplamının verd�ğ� rakama karşılık olan nottur. Bütünlemeye kalan öğrenc�ler�n yılsonu başarı notu
hesaplanırken, yılsonu genel sınavından alınan not yer�ne yılsonu bütünleme sınavından alınan not esas kabul ed�l�r.
Öğrenc�n�n b�r üst sınıfa geçeb�lmes� �ç�n yılsonu başarı notunun en az 60 olması şarttır.

d) Yılsonu bütünleme sınavı sonunda, yılsonu başarı notu FF olan öğrenc�ler, o yılın tüm ders kurullarını b�r
kez daha tekrarlar ve sınavlara yen�den g�rerler.

e)  Mazeretler� neden�yle ders kurulu sınavına g�rmeyen ve Fakülte Yönet�m Kurulunca mazeretler� kabul
ed�len öğrenc�ler �ç�n mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavlarında, hang� ders kurulu sınavı �se o ders kurulunda
öğrenc�n�n ders kurulu  �çer�s�nde almış olduğu PDÖ notu mazeret sınav değerlend�rmes�ne aynı şek�lde yansır.
Mazeret sınavına katılmayan öğrenc� �ç�n �k�nc� kez mazeret sınavı yapılmaz. Yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları
�ç�n mazeret sınavı yapılmaz.

(2) B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü sınıflarda öğrenc� hang� kuruldan devamsız �se o ders kurul notu ortalamaya sıfır
olarak yansır. Öğrenc� f�nal bütünleme sınavlarına devamsızlık neden�yle g�rme hakkını kaybetm�ş �se başarı notu DZ
olur.

(3) B�r�nc� sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenc�ler on �ş günü süre �le b�r�nc� basamak sağlık kuruluşunda;
�k�nc� sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenc�ler on �ş günü süre �le �k�nc� ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşunda
zorunlu yaz stajı yaparlar, yaz stajlarını tamamlamış olmak üçüncü sınıfa başlamak �ç�n ön koşuldur.

ALTINCI BÖLÜM
Dördüncü ve Beş�nc� Sınıflar �le İlg�l� Esaslar

Stajlar
MADDE 24 – (1) Dördüncü ve beş�nc� sınıflarda eğ�t�mde staj s�stem� uygulanır. Stajlar her eğ�t�m öğret�m

yılı �ç�n Senatonun kabul ett�ğ� ders programında bel�rt�len sürelerde yapılır. Dördüncü sınıflarda staj sınavları teor�k
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sözlü/uygulamalı ve yapılandırılmış kl�n�k sınav olarak yapılır. Beş�nc� sınıflarda staj sınavları teor�k ve
sözlü/uygulamalı olarak yapılır.

(2) Dördüncü sınıfta teor�k sınav ağırlığı %40 ve sözlü uygulama sınav ağırlığı %40, yapılandırılmış kl�n�k
sınav ağırlığı %10 ve performans değerlend�rmes� %10’dur. Beş�nc� sınıfta teor�k sınav ağırlığı %50 ve
sözlü/uygulama sınav ağırlığı %40 ve performans değerlend�rmes� %10’dur. Stajda başarısız olan öğrenc�ler
yılsonunda bütünleme sınavına alınır.

(3) Bütünleme sınavları tüm stajların b�t�m�nden en erken on gün sonra yapılır. Bütünlemeye kalan öğrenc�n�n
başarı durumu hesap ed�l�rken staj �çer�s�nde bel�rlenen ağırlıklar kullanılır. Bütünleme sınavında, öğrenc�n�n
performans değerlend�rme notu, yıl �çer�s�nde aldığı performans değerlend�rme notudur.

(4) Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenc�lere, başarısız oldukları stajları b�r sonrak� akadem�k
yılda tekrarlama hakkı ver�l�r. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(5) Beş�nc� sınıflarda seçmel� stajlar, Fakülte Yönet�m Kurulunun onayı �le yurt �ç� veya yurt dışında eğ�t�m
veren sağlık kuruluşlarında yapılab�l�r. Ün�vers�te dışında yapılan stajların denkl�ğ�ne Fakülte Yönet�m Kurulunca
karar ver�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Altıncı Sınıf A�le Hek�ml�ğ� Dönem� �le İlg�l� Esaslar

A�le hek�ml�ğ� dönem� eğ�t�m esasları
MADDE 25 – (1) Tıp eğ�t�m�n�n altıncı yılındak� a�le hek�ml�ğ� dönem� eğ�t�m�n�n amacı; öğrenc�n�n daha

öncek� dönemlerde ed�nd�ğ� b�lg�ler�n kl�n�k uygulamalarını yaptırarak, hek�ml�k mesleğ�n�n uygulanmasında deney�m
ve becer� kazandırmak ve en �y� uygulayab�leceğ� düzeye get�rmekt�r.

(2) A�le hek�ml�ğ� dönem� eğ�t�m�yle �lg�l� esaslar şunlardır:
a) Bu dönemde öğrenc�, kl�n�k, pol�kl�n�k, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğret�m üyes� ve öğret�m

görevl�s� kontrolünde çalışır.
b) A�le hek�ml�ğ� öğrenc�ler�, eğ�t�m gördüğü anab�l�m ve b�l�m dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak,

amel�yat, laboratuvar çalışması, vaka takd�m�, konferans, sem�ner ve d�ğer b�l�msel akt�v�telere katılmak zorundadır.
c) Bu dönemde öğrenc�n�n başarı durumu, her anab�l�m dalında yapılan çalışma sonunda; hasta ve hasta

sah�pler� �le �l�şk�s�, görev�ne bağlılık dereces�, meslek� b�lg�s�, �şb�rl�ğ� yeteneğ�, �şe �lg�s�, devamı, toplantılara
katılımı ve �lg�s� göz önünde tutularak 21 �nc� maddedek� notlar üzer�nden değerlend�r�l�r.

ç) A�le hek�ml�ğ� dönem� aralıksız on �k� ayı kapsayan b�r dönemd�r. Bu dönem Fakülte Kurulu kararı �le
bel�rlenecek d�l�mlere ayrılarak yapılır.

d) A�le hek�ml�ğ� dönem� Fakülten�n anab�l�m/b�l�m dallarında yapılır. Yurt �ç�ndek� tıp fakülteler�n�n a�le
hek�ml�ğ� dönem� öğrenc�ler�, fakülteler�n�n �zn� ve Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le eğ�t�m d�l�mler�nden b�r� veya
b�r kaçını Fakültede yapab�l�r. A�le Hek�ml�ğ� Dönem�nde Fakülte öğrenc�ler� ancak değ�ş�m programları kapsamında,
Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le başka b�r yükseköğret�m kurumunda bel�rlenen sürelerde staj yapılab�l�r.

e) A�le hek�ml�ğ� dönem�nde başarılı olmak �ç�n bu dönemdek� d�l�mlerde Fakülte Kurulunca bel�rt�len
sürelerde b�lf��l çalışmış olmaları ve sürey� tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla eks�k kalan çalışmalarını da
başarıyla tamamlamaları gerek�r. Başarısız olmaları hal�nde öğrenc�ler, bu d�l�mler� normal süres�n�n yarısı kadar
süreyle tekrar ederler. B�r d�l�m�n %10’una mazerets�z devam etmeyenler o d�l�m� tam süre �le tekrar eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Öğrenc� Değ�ş�m�, Mezun�yet ve D�plomalar

Öğrenc� değ�ş�m� programları
MADDE 26 – (1) Fakültede Erasmus, Farab� ve Mevlana değ�ş�m programları Rektörlüğün bel�rled�ğ� şek�lde

Ün�vers�ten�n Uluslararası İl�şk�ler B�r�m�n�n ve Fakülte Koord�natörünün koord�nasyonu �le gerçekleşt�r�l�r.
Mezun�yet
MADDE 27 – (1) B�r öğrenc�n�n kayıtlı olduğu programı b�t�reb�lmes� ve d�ploma alab�lmes� �ç�n genel not

ortalamasının en az 2,00 olması yanında eğ�t�m planındak� tüm derslerden en az CC veya YT notu alması ve
360 AKTS’y� tamamlaması gerek�r.

Mezun�yet dereces�
MADDE 28 – (1) Normal öğren�m süres�nde eğ�t�m-öğret�m programındak� dersler�n�n tümünden başarılı olan

öğrenc�ler�n genel not ortalamasına göre mezun�yet dereceler� bel�rlen�r ve bu öğrenc�lerden �lk üçe g�renlere
mezun�yet dereceler�n� bel�rten b�r belge ver�l�r.  

(2) Mezunların başarı sıralaması; d�s�pl�n cezası almamış ve yıl kaybı olmayan öğrenc�ler arasından bel�rlen�r.
Geç�c� mezun�yet belges�
MADDE 29 – (1) Tıp eğ�t�m�n� başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğrenc�lere, d�ploma

hazırlanıp Sağlık Bakanlığınca tasd�k ed�l�nceye kadar b�r defaya mahsus olmak üzere geç�c� mezun�yet belges� ver�l�r.
D�plomalar
MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdak� d�plomalar ver�l�r:
a) B�r�nc� ve �k�nc� sınıfı başarı �le tamamlayanlara Fakülteden ayrıldıkları takd�rde temel tıp b�l�mler� ön

l�sans d�ploması ver�l�r. Bu d�plomayı bel�rt�len koşullarla alanlar, herhang� b�r yolla tekrar programa döndükler�
takd�rde kayıt sırasında, aldıkları bu d�plomayı Ün�vers�teye ger� vermek zorundadır.

b) Tıp doktorluğu �ç�n öngörülen altı yıllık eğ�t�m süres�n� başarıyla tamamlayanlara tıp doktoru d�ploması
ver�l�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
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MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve
Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 32 – (1) 25/11/2010 tar�hl� ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esk�şeh�r Osmangaz�

Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
İnt�bak
GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce Fakülteye kayıtlı olan öğrenc�lere

uygulanacak müfredat programı değ�ş�kl�kler� öğrenc�ler�n hak kayıplarına neden olmayacak şek�lde Fakülte Kurulu
ve Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre karara bağlanır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�k 2017-2018 eğ�t�m-öğret�m yılı başında yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 


