SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimöğretim ile ölçme ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 -(1) Bu Yönerge, Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim programlarının
nasıl düzenleneceğine, ölçme ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına, diploma ve ünvanlar
ile staj, bitirme ve diğer eğitim öğretim çalışmalarına ilişkin ortak hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönerge, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim
Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen;
Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
Rektörlük: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü,
Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,
Entegre Sistem: Konuların, ilgili bilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp sunulmasını,
Ders Kurulu: Fakültede ilk 3 yılında konu bütünlüğü esas alınmak suretiyle birbirini
tamamlayan derslerden oluşan gurubu,
Staj Kurulu (Bloğu): Birbiri ile ilişkili olan stajların bir arada ve birbirini tamamlayacak
şekilde verildiği stajlardan oluşan grubu,
Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu dışındaki zorunlu dersleri,
Ders Yılı/sınıf: 2 yarıyıldan oluşan eğitim öğretim yılını,
Ders/staj kurulu başkanı: Ders veya staj kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından
başkan olarak görevlendirilen öğretim üyesini,
Sınıf koordinatörü: Eğitim öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu olarak
görevlendirilen öğretim üyesini,
Baş koordinatör: Sınıf koordinatörleri arasından seçilen öğretim üyesini,
Diagnostik Sınav: Ders kuruluna başlamadan önce öğrencilerin sahip oldukları bilgi
seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan sınavı,
Formatif Sınav: Bir ders kurulu süresince biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik
değerlendirme amacıyla yapılan sınavları,
Summatif Sınav: Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için ders ve staj kurulu
sonunda yapılan sınavları ifade eder.
İkinci Bölüm: Eğitim Süresi, Öğretim Dili, Eğitim Modeli
Eğitim Süresi
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. Her yıl 2 yarıyıldan oluşur ve her
yarıyıl en az 14 hafta sürelidir.
Öğretim Dili
MADDE 6-(1) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim dili Türkçedir.

Eğitim Modeli
MADDE 7- (1) Tıp fakültesinde eğitim, yeterlik/çıktı odaklı ve tam entegre olarak
düzenlenmiş I, II ve III üncü yıllarda ders kurulları, IV, V inci yıllarda staj kurulları ve VI ıncı
yılda intörnlük esasına göre yapılır. Ayrıca öğrencilere tercih edebilecekleri seçmeli dersler
sunulmaktadır. Seçim yapılan dersin yoğunluğu durumunda öğrenciler daha alt tercihlerine
yerleştirilebilir. Seçmeli derslere devam zorunluluğunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğinin ilgili maddesindeki hükümler geçerlidir.
Seçmeli derslerde bu Yönergenin ilgili maddesinde belirtilen ders sonu sınavı ve bütünleme
sınavları yapılır.
Üçüncü Bölüm: Görevler
Sınıf Koordinatörü ve Görevleri
MADDE 8 – (1) Eğitim öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu olarak
görevlendirilen öğretim üyesidir.
a) Sınıf Koordinatörü her eğitim öğretim yılı başında dekan tarafından görevlendirilir.
b) Sorumlu olduğu sınıfın akademik takvimini ders ve staj kurulu başkanları ile birlikte
hazırlar.
c) Sorumlu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini
sağlar.
d) Sorumlu olduğu sınıfın yoklamalarını denetleyerek Dekanlığa bilgi iletir.
e) Ders Kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, final ve bütünleme sınavlarının
hazırlanmasında ders ve staj kurulu başkanları ile işbirliği yapar, uygulamayı sağlar.
f) Sınav sonuçlarının hesaplanıp açıklanmasını sağlar.
Ders Kurulu Komisyonu
MADDE 9 – (1) Ders Kurulu Komisyonu sınıf koordinatörü ve yardımcısı, ilgili ders kurulu
başkanı ve yardımcısı ile bu kurulda görevli öğretim üyelerinden oluşur.
Ders Kurulu Başkanı ve Görevleri
MADDE 10 – (1) Ders Kurulu Başkanı Dekan tarafından görevlendirilir.
a) Ders Kurulu programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini
sağlar.
b) Ders Kurulunda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde
yapılmasını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler.
c) Ders Kurulu sınavı ile ilgili soruların toplanması ve soru kitapçıklarının bastırılması ile
sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasından ve sınav sonuçlarının
doğru olarak hesaplanarak açıklanmasından birinci dereceden sorumludur.
Dördüncü Bölüm: Puan, Not, Derece Ve Katsayılar
Puan, Not, Derece ve Katsayılar
MADDE 11 - (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve
katsayılar aşağıdadır.
Başarı Notu Katsayısı
Puanı Açıklaması (100 Puan Üzerinden Karşılığı)
AA
4,0
90-100
BA
3,5
80-89
BB
3,0
70-79
CB
2,5
65-69
CC
2,0
60-64
F
0
0-59
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır.
b) (F) harf notu sınavdan başarılı olunamadığı anlamına gelir.
c) MU(Muaf notu): Muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey geçiş ile gelenler ve
daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan derslere verilir. Bu
derslere ait notlar ve AKST kredileri aynı şekilde GANO hesabında kullanılır.
d) DZ (Devamsız notu): Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen, devamsızlık sınırını aşan
öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir.
Bu öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavına alınmazlar. Değerlendirmelerde F notu gibi işlem
görür.
e) GR (Girmedi): Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına
bakılmadan GR notu verilir.
f) Ayrıca, öğrencilerin not çizelgelerinde ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağıdaki
kısaltmalar ya da açıklamalar da kullanılabilir:
S: Kredisiz dersler için “geçer” (Satisfactory),
U: Kredisiz dersler için “geçmez” (Unsatisfactory)
Beşinci Bölüm: I, II ve III üncü Sınıflar İle İlgili Hükümler
Ders Kurulu ve Final Sınavları
MADDE 12 - (1) Ders kurulu sınavları I, II ve III üncü sınıflarda her ders kurulu süresince ve
sonunda yapılan sınavlardır. Final sınavları ise yıl sonunda yapılan ve tüm ders kurullarını
içeren sınavlardır.
Ders Kurulu Notu Hesaplama
MADDE 13 - (1) Ders Kurulu Notu; Diagnostik sınavların (yapıldığı takdirde) %5’i, formatif
sınavların %15’ i ve summatif sınavın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik sınav
yapılmadığı takdirde, formatif sınavların %20’si, summatif sınavının %80’i toplanarak
hesaplanır. Ders kurulu notu hesaplamada kurulun özelliğine göre baraj sistemi uygulanır.
Sınıf Geçme Notu Hesaplama
Madde 14 - (1) Tıp fakültesinde ilk üç yılda sınıf geçmek için yıl içindeki ders kurullarından
alınan notların ağırlıklı ortalamasının % 50’ı ile final sınavının % 50’ ı toplanarak sınıf geçme
notu hesaplanır.
(2) Seçmeli derslerden başarılı sayılmak için; öğrenci, seçmeli derse ait genel veya bütünleme
sınavında tam notun en az %60'ını almak zorundadır.
(3) Ortak zorunlu derslerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmenliğinin ilgili maddesindeki hükümler geçerlidir.
Bütünleme Sınavları
MADDE 15 – (1) Bütünleme sınavları; fakültenin resmi internet sitesinde ilan edilen yer,
tarih ve saatlerde yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan final sınavı puanı olarak
değerlendirilir.
Seçmeli ve Ortak zorunlu ders sınavları
Madde16- (1) Mesleki İngilizce, seçmeli ve ortak zorunlu derslerin bütünleme sınavı bir defa
olmak kaydı ile derslerin bitmesinden sonra dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte
yapılır.
(2) Mesleki İngilizce, seçmeli ve ortak zorunlu derslerden mezun olana kadar başarılı olmak
şarttır.
Altıncı Bölüm: IV ve V inci Sınıflar İle İlgili Hükümler

Stajların Tamamlanması
MADDE 17 - (1) Stajlarda mazeret şartı aranmaksızın devamlılık zorunludur, mazeret kabul
edilmez. Devamsızlık süresini aşan öğrenciler stajı tekrarlarlar.
Staj Sınavları ve Geçme Notu
MADDE 18 - (1) Staj Sınavları; diagnostik sınav, formatif sınav ve summatif sınavlardan
(kuramsal ve OSCE) oluşur. Stajdan başarılı sayılmak için sınavların ağırlıklı ortalamasından
60 puan almak gerekir. Diagnostik sınavların (yapıldığı takdirde) %5’i, formatif sınavların
%15’ i ve summatif sınavların %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik sınav yapılmadığı
takdirde formatif Sınavların %20’si, summatif sınavların %80’i toplanarak staj geçme notu
hesaplanır. Stajda summatif sınavlar kuramsal ve OSCE sınavlarının toplamından oluşur. Her
bir sınavın summatif sınava etkisi %50’dir.
Staj Bütünleme Sınavı ve Stajların Tekrarı
MADDE 19 – (1) IV ve V inci sınıflarda stajların bir veya birden fazlasından başarısız olan
öğrenci yılsonunda stajlar için yapılan bütünleme sınavına alınır. Staj bütünleme sınavı en
fazla iki kere yapılır. Başarısız olan öğrenci staj tekrarı yapmak zorundadır. Bütünleme
sınavları akademik takvimde belirtilen zamanlarda dekanlık tarafından ilan edilen yer ve
saatte yapılır.
Staj Notu Hesaplama
MADDE 20 - (1) IV ve V inci sınıflarda staj notlarının ağırlıklı ortalamaları 11. Maddede
gösterildiği şekilde başarı notuna çevrilerek dönem notları olarak tespit edilir.
Bilimsellik Kurulu ile Profesyonellik-Tıp Hukuku Kurulu Değerlendirmesi
Madde 21 – (1) Bilimsellik Kurulu ile Profesyonellik-Tıp Hukuku Kurulu değerlendirmesi
için sınav yapılmaz. Bu kurullarda, öğrencinin kurul süresince hazırladığı proje, ödev, rapor
vb. çalışmalar kurulacak komisyon tarafından yeterli ya da yetersiz olarak değerlendirilir. Bu
kurullardan alınan “yetersiz” değerlendirme sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak mezuniyet için
bu iki kuruldan da “yeterli” olma şartı aranır.
Yedinci Bölüm: VI ıncı Sınıf (İntörnlük) İle İlgili Hükümler
İntörnlük Değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Altıncı sınıfta (intörnlük) öğrencilerin başarısı, her Anabilim Dalındaki
klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hastaya
yaklaşımları, nöbetler, seminer ve benzeri aktivitelerdeki başarıları dikkate alınarak
değerlendirilir. İntörnlük değerlendirilmesi karne ile takip edilir.
Sekizinci Bölüm: Diplomalar
MADDE 23 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir.
a-Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayanların veya
mevzuattaki kurallar çerçevesinde belgelerle tamamlayamayacakları anlaşılanların, ilk iki
yılın bütün derslerini başarmış olanlara, lise üstü iki yıllık yükseköğrenim gördüğünü belirten
Ön Lisans Diploması Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik esaslarına göre
düzenlenir.
b-Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için hazırlık sınıfı hariç, her biri bir ders yılını
kapsayan 6 yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması”
verilir.
Dokuzuncü Bölüm: Çeşitli Hükümler

Yürürlük
MADDE 24– (1) Bu yönerge Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu yönerge hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
yürütür.

