T.C.
ĠZMĠR KÂTĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
TIP FAKÜLTESĠ
LĠSANS EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Öğretim Düzeyi
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu yönerge İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime,
öğrenci kayıt ve kabulüne ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönerge, “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
(a) Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesini,
(b) Fakülte Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
(c) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim
Kurulunu,
(d) (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı) Danışman: Öğrencilerin
eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, eğitim koordinatörünün önerisi ve Dekan
onayı ile görevlendirilen öğretim elemanını,
(e) (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı) Mezuniyet Öncesi Tıp
Eğitimi Kurulu: Başkoordinatör başkanlığında her bir dönemin eğitim ve öğretiminin düzenli
bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş “Koordinatör” adı ile anılan
öğretim üyelerinden oluşturulan ve eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve
koordinasyonunu sağlamakla görevli kurulu,
(f) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,
(g) Entegre Sistem: Dönem I, II ve III’ de farklı derslerin benzer konularının bir arada
işlendiği eğitim-öğretim modelini,
(ğ) Ders Kurulu: Dönem I, II ve III’ deki her bir dönemde entegre sisteme göre bir arada
öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,
(h) Ders Kurulu Sınavı: Ders Kurulu sonunda yapılan sınavı,
(ı) Staj: Dönem IV, V ve VI’ da klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik
(uygulamalı) ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,
(i) İntörnlük-aile hekimliği: Dönem VI’ da klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar
uygulamalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini,
(j) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ve Yükseköğretim Yürütme
Kurulunca öngörülen (Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri)
Bilgisayar derslerini,
(k) Seçmeli dersler/stajlar: Tıp Fakültesi Dönem I, II, III, IV, V ve VI. da öğrencilerin
eğilimleri ile belirlenen, Tıp Fakültesi eğitim programında ya da İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi seçmeli dersler havuzunda yer alan, kuramsal ya da uygulamalı dersleri/stajları,
(l) Ara Sınav: Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler için İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılan sınavı,

(m) Final Sınavı: Ders Kurulları, ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler için Dönem
sonu veya yarıyıl sonunda “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği” ne göre yapılan sınavı,
(n) Ders Kurulu Sınavı: Entegre sistemde her ders kurulunun sonunda o ders kurulunu
kapsayan konulardan yapılan sınavı,
(o) Ders Kredisi: Bir dersin kredisi, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik
veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma
saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanan sayısal değeri,
ifade eder.
Öğretim düzeyi
MADDE4- (1) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 6 yıllık bir eğitimöğretim programı uygulanır ve mezunlarına “Tıp Doktoru” unvan ve yetkisi verilir. “Tıp
Doktorluğu” eğitimi üç kademeden oluşur:
(2) Temel Tıp Bilimlerinde Ön Lisans Kademesi: Bu kademe, her biri bir ders yılını
kapsayan iki dönemden oluşur.
(3) Klinik Bilimlerinde Yüksek Lisans Kademesi: Bu kademe, bazı Temel Tıp Bilimleri
ile klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içine alan ve
her
biri
bir
ders
yılını
kapsayan
toplam
son
iki
dönemden
oluşur.
(4) İntörnlük-Aile Hekimliği Kademesi: Bu kademe, klinik ve poliklinik çalışmaları ile
uygulamalarını kapsayan 12 (on iki) aylık bir dönemden oluşur.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kayıt-Kabul ġartları, Kayıt Yenileme ve Mazeret Beyanı, Öğrenime Ara Verme
Ġzni,
Kayıt Silme, Yatay ve Dikey GeçiĢ Yoluyla Kabul ve Ġntibaklar
Kayıt-kabul Ģartları
MADDE 5- (1) Üniversiteye, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi ve Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle, kesin
kayıt yaptırılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise aday öğrencinin yazılı beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar
kayıt haklarını kaybeder.
(2) Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı ve dinleyici
öğrenci kabul edilmez.
Yeterlik sınavı
MADDE 6- (1) Her eğitim-öğretim yılı başında Önlisans ve Lisans Akademik
Takvimi’nde belirtilen tarihlerde yeni kayıt olan öğrenciler ile önceki yıllarda alıp da başarısız
olan öğrenciler için yabancı dil dersi ve Temel Bilgi Teknolojileri Dersi yeterlik sınavı yapılır.
(2) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt olan yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe
yeterlik belgesi istenir.
Kayıt yenileme ve mazeret beyanı
MADDE 7- (1) Öğrencilerin; öğretimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve
öğretim sonunda diploma alabilmek için ilgili mevzuatla belirlenen şartları yerine getirmeleri
gerekir. Kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri her öğretim yılının
akademik takviminde belirtilir.
(2) Belirlenen şartları yerine getirmeyen veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul

edilen bir mazereti olmadan dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yılda öğretime devam
edemez, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin
kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeret beyanı, eğitim-öğretim yılının ilk 15
(on beş) günü içinde yapılır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabul edilen öğrencilerin
kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk 3 (üç) iş günü içinde
tamamlanır.
(3) (Mülga Senato: 29.12.2015 tarih ve 2015/30-02 sayı)
Öğrenime ara verme izni
MADDE 8- (1) Öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve
geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem
öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenci, izin verilen zaman dilimindeki derslere devam edemez,
öğrenci kimliği alamaz ve sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin
toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.
(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar
dışında izin başvurusu yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi
tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin
verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği
süreler için izinli sayılmasına yönetim kurulu karar verebilir.
(3) Öğrencilere, belgeleyecekleri haklı ve önemli nedenleri bulunması veya eğitimöğretime katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânı doğması halinde, Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile eğitim-öğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere bir
yıla kadar izin verilebilir. İzinli olunan süre, öğretim süresinden sayılmaz.
Kayıt silme
MADDE 9 (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı) (1) Bir öğrencinin;
a) Bir başka yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki programında asli öğrenci olarak
kaydının bulunduğunun tespit edilmesi,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
alması,
c) Yazılı olarak başvurarak kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi,
ç) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süreler içinde mezun
olamayıp, aynı fıkrada tanınan ek sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitimöğretim yılı hiç girmeyerek sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılması halinde kaydı silinir.
(2) Öğrenciler, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın azami dokuz yıl içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.
Azami süre içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi
nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Fakülte yönetim kurulunun karar vermesi ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
Yatay geçiĢ yoluyla kabul ve intibaklar
MADDE 10- (1) Üniversitede yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş ile ilgili diğer
hususlar Senato tarafından belirlenir. Kurumlar arası yatay geçişler, yıl esasına dayalı eğitim
öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında gerçekleştirilir. Yatay geçiş
yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin tespitinde, öğrencinin geldiği kurumda geçirmiş olduğu
süreler de hesaba katılır.

(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nin I. sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce izlemiş ve başarmış
oldukları öğrenim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliği, fakülte intibak komisyonu
görüşleri dikkate alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabul edildiği takdirde ve öğrenimine
başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde başvurmaları halinde, ders ve yıl
intibakları yapılır.
(3) Öğrencinin devam ettiği dönemin ders planının değişmesi durumunda öğrencinin
başarısız olduğu veya hiç almadığı dersler yerine alması gereken dersler fakülte intibak
komisyonu görüşleri alınarak Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu önerisi ve Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretime BaĢlama, Öğretim ġekli, Öğretim Süresi ve Ders Yılı, Dersler
Öğretime baĢlama
MADDE 11- (1) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim ve öğretim,
bir önceki eğitim-öğretim yılı sonunda Fakülte Kurulunca kabul edilen ve Üniversite
Senatosunca onaylanan Akademik takvime göre yürütülür.
(2) Akademik takvim, öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Eğitim ve öğretim
başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt
yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir.
Öğretim Ģekli
MADDE 12- (1) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dönem I, Dönem II,
Dönem III' te entegre sistemde, ders kurulları ile öğretim yapılır ve bu dönemlerde sınıf geçme
esası uygulanır. Dönem IV ve Dönem V' te ise staj eğitimi yapılır. Her staj bir ders
niteliğindedir, staj süreleri yıllık programlarla birlikte Fakülte Kurulunca belirlenir. Dönem VI'
da intörnlük-aile hekimliği stajı esasına göre yapılır. Ders kurulu, uygulama ve staj programları
eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci, o yıl
programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait zorunlu derslerin birinden
dahi başarısız olursa, ertesi yıl, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz. 2547 sayılı Kanunda yer alan
zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısız/devamsız olması öğrencinin üst sınıftan ders
almasına engel değildir.
(2) Her yıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Senatoca belirlenen seçmeli dersler açılır.
Fakülte seçmeli dersleri (programa bağlı seçmeli dersler) öğrencinin mezun olabilmesi için
önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken
derslerdir. Öğrenci o yarıyıl açılan Fakülte seçmeli dersleri içerisinden tercihlerini sıralayarak
yarıyılın ilk haftası içinde ilgili dönem koordinatörlüğüne bildirir. Dönem I, II, III deki
öğrenciler Fakülte Kurulu tarafından belirlenen kredi kadar seçmeli dersler seçmek zorundadır.
Yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer ders ya da derslere oranla
fazlalık olması durumunda seçmeli dersler koordinatörlüğü tarafından öğrenciler daha alt
tercihlerine yerleştirilebilir. Bu derslerde eğitim yarıyıl esasına göre düzenlenir ve akademik yıl
güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Ayrıca öğrenciler açılan Üniversite seçmeli
derslerinden de seçimini yapar.
(3) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Yaşam Boyu öğrenim
Programları (ECTS/Socrates) ile yurt dışına giden veya Farabi gibi programlar ile yurt içine
giden Dönem IV, V ve VI sınıf öğrencileri, eşdeğer öğretim uygulamayan yerlere gidecek
olurlarsa, dönüşlerinde öncelikle eksik olan stajlarını tamamlarlar, sonra bir üst sınıfa intibak
ettirilirler. Aldıkları bir üst sınıfa ait ders varsa, o derslerden muaf tutulurlar. Dönem II ve III.

sınıf öğrencileri, 1 (bir) yıl süreyle ve sadece eşdeğer öğretim veren eğitim kurumlarına
gönderilebilirler.
(4) Stajların ve derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci Aile Hekimliği
(intörnlük) kademesine başlar. Aile Hekimliği programı eksiksiz olarak tamamlanır.
Öğretim süresi ve ders yılı
MADDE 13- (1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı
dönemden ibarettir.
(2) (Mülga Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı)
(3) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders yılı cumartesi, pazar ve resmi
tatil günleri hariç en az 140 iş günü olacak şekilde hesaplanır. İntörnlük-aile hekimliği dönemi
ise kesintisiz olarak bir yıl sürer. Öğretim yılı Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli önerisi
üzerine Senato kararı ile uzatılabilir. Bu süre teorik, uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile ara
sınavları içerir. Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.
(4) Gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dersler ve bunların sınavları
cumartesi ve pazar günleri yapılabilir.
Dersler
MADDE 14- (1) Ders programları; Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulunun önerisi,
Fakülte kurulun kararı, Senatonun onayı ile kesinleşir. Her anabilim dalı “Mezuniyet Öncesi
Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” nı dikkate alarak eğitim programını belirler.
Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi 2547 sayılı Kanuna göre belirlenen kredi
esasına göre yapılır. Not ortalamalarına katılmayan dersler ders programında belirtilir. Bu
derslerin notları sadece geçti veya kaldı olarak verilir. Mezun olabilmek için program için
öngörülen her eğitim yılı için 60 kredi olmak üzere toplam kredinin tamamlanması gerekir.
Kredi sayıları seçmeli dersler nedeni ile aşılabilir. Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu
dersler, seçmeli dersler, önkoşullu dersler ve önkoşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlardan;
(2) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi
için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Seçmeli dersler/ stajlar: Eğitim ve Öğretim planında yer alması şartıyla tek tek veya
belirlenmiş ders grupları halinde, öğrencilerin eğilimleri ile belirlenen, fakülte seçmeli dersleri
havuzu ve üniversite seçmeli dersleri havuzundan alınan derslerdir. Söz konusu dersler;
(a) Fakülte seçmeli dersleri, programa bağlı seçmeli derslerdir ve Fakülte öğretim
programlarında yer alan, mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları
arasından seçerek alıp başarılı olunması gereken derslerdir. Başarısızlık ve devamsızlık
durumunda öğrenci aynı kredi değerinde başka bir fakülte seçmeli dersi alabilir.
(b) Üniversite seçmeli dersleri “Üniversite Seçmeli Havuz Dersleri Hazırlama ve Uygulama
Esasları” ile düzenlenir. Başarısızlık ve devamsızlık durumunda öğrenci aynı kredi değerinde
başka bir üniversite seçmeli dersi alabilir.
(c) Seçmeli staj dersleri: Dönem IV, V ve VI da öğrencilerin ilgisi ile seçtiği, Fakülte öğretim
programlarında yer alan belirli stajlar arasından seçerek, alıp başarılı olunması gereken
derslerdir. Başarısızlık ve devamsızlık durumunda öğrenci aynı kredi değerinde başka bir
Seçmeli staj dersi alabilir.
(4) Her eğitim ve öğretim yılının başında açılacak “fakülte seçmeli dersleri” Mezuniyet
Öncesi Tıp Eğitimi Kurulunun teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile karara bağlanır. İsteğe
bağlı olarak alınan Üniversite seçmeli dersleri fakülte seçmeli dersleri yerine saydırılamaz.
(5) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı)
fıkrasında belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile YÖK
tarafından öngörülen bilgisayar dersleridir.
(6) Önkoşullu dersler/önkoşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer

alan önkoşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine
getirilmesi gereken derslere ön koşullu dersler denir. Tıp doktorluğu eğitimi düzeyinde her
dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen (seçmeli ve ortak
zorunlu dersler hariç) öğrenci bir üst döneme devam edemez ve kaldığı dönemi yineler.
(7) Fakülte ders programlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders,
laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri ders türleri yer
alabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Durumu, Mazeretler
Devam durumu
MADDE 15- (1) Pratik (laboratuvar çalışması, tartışma, saha ve klinik çalışmaları) ve
teorik derslere devam zorunludur. Pratik derslerin % 20'sinden, teorik derslerin %30'undan
fazlasına devam etmeyen öğrenciler, o ders/derslerin hiç bir sınavına alınmazlar.
(2) Her ders kurulunun sınavına girebilmek için, o ders kurulundaki her bir ders için o
ders saatinin toplamının, teorik derslerin % 70'ine, pratiklerin %80'ine katılma zorunluluğu
vardır. Kurul sınavında bir dersten devamsız olan öğrenci o dersin sınavlarına giremez ve o
dersten Madde 23'de belirtilen “baraj” uygulamasına tabi olur. Kurul sınavlarından birine
giremeyen öğrenciler o ders kurulu sınavından GM notu alırlar. DZ notu, derse devam
yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir ve not ortalaması hesabında (FF) notu
gibi işlem görür.
(3) Dönem IV ve V stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz
olarak devam etmeyen öğrenci, o staj sonu ve bütünleme sınavına alınmaz ve DZ notu alır.
Dönem IV ve V stajlarında staj süresinin %20’sine devam etmeyen ve mazereti Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o staj sınavına ve o stajın bütünleme sınavına da
alınmaz, mazeretli olarak kalır ve MZ notu alır.
(4) Dönem VI intörnlük stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına
mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci DZ notu alır. Dönem VI intörnlük stajlarında her bir
staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilen öğrenci MZ notu alır.
(5) Dönem IV, V ve VI stajlarında devamsızlık % 20'yi geçmediği takdirde, öğrenci
devam edemediği pratik çalışmaları, Anabilim Dallarının imkânları ölçüsünde belirtilecek gün
ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders/derslerin hiç bir
sınavına alınmaz ve DZ notu alır.
Mazeretler
MADDE 16- (1) Öğrencinin eğitimi süresinde sağlık nedeni ile mazeretli sayılabilmesi
için hastalığını, öğretimin devam ettiği süre içerisinde öncelikle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde herhangi bir
tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve mazeretin Tıp Fakültesi Yönetim
Kurulunca kabul edilmesi gerekir.
(2) Birinci derecedeki akrabaların hastalıkları, kazalar, doğal afetler, tutuklanma,
yargılanma ailevi ve ekonomik nedenlerin mazeret sayılabilmesi için resmi belgelere
dayandırılması gerekir.
(3) Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı
etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler
devamsızlıktan sayılmaz, ancak bu süreler devam süresinin 1/3’ini geçemez (uygulamalı dersler
dışında). Bu öğrenciler izin süresi içinde yapılan sınavlara girmediklerinde bu mazeretlerinin
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde mazeret sınavına girerler.

(4) (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı) Disiplin suçu nedeniyle
verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz. Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin
bitim tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde Tıp Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak
yapılması gerekir. Daha sonra yapılan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.
Süresi içinde ve istenen tüm belgelerle birlikte yapılan başvurular Fakülte Yönetim Kurulunda
görüşülerek karara bağlanır. Rapor veya mazeret (bütünleme sınavı hariç) yıl içi veya kurul
sınavları ile yılsonu sınavları için geçerlidir. Raporlu süreler devamsızlıktan sayılır.
(5) Öğrenciler, sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle rapor aldıkları takdirde, bu süre
içinde sınavlara giremezler ve bu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz
sayılır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Not sistemi
Not sistemi
MADDE 17- (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı) (1) Sınav
sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan dönem notu ve başarı durumu aşağıdaki esaslar
çerçevesinde belirlenir:
a) (DeğiĢik Senato: 29.12.2015 tarih ve 2015/30-02 sayı) Fakültede zorunlu derslerin sınav
sonuçlarının değerlendirilmesinde dönem notu ve başarı durumu ile ilgili olarak mutlak
değerlendirme sistemi uygulanır. YÖK dersleri ve üniversite havuz seçmeli dersleri için 18 ve
26 maddenin ilgili hükümleri geçerlidir.
b) Dönem 1, 2 ve 3’te entegre dersin kurullar ortalaması hesaplanırken, kurulların kredi
değerleri ile orantılı olarak toplamı alınmak suretiyle belirlenir.
c) Puan aralığı, harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Puanlar
90-100
82-89
74-81
67-73
60-66
53-59
46-52
39-45
0-38

Notlar
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF

Katsayılar
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

(2) (Mülga Senato: 29.12.2015 tarih ve 2015/30-02 sayı)
(3) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini almış olan bir öğrenci; o dersi
başarmış sayılır.
(4) Seçmeli staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere K (kaldı) notu verilir.
(5) DZ (devamsız), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DZ,
not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.
(6) MZ (Mazeretli), mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve
mazereti İlgili Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciye verilir.
(7) Geçmez notlar: K, DZ, MZ, GM, DC, DD, FD ve FF notlarıdır.
(8) MF (Muaf), daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu
önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan derslere verilir
(9) GM (Girmedi), sınava girmeyen öğrenciyi ifade eder.
(10) Normal öğrenim süresi sonunda GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-

4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar. Başarı ve Üstün
Başarı öğrencilerinin listesi her yılsonunda Dekanlıkta ilan edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, Dönem II ve Dönem III Ġle Ġlgili Hükümler
Ortak zorunlu dersler
MADDE 18- (1) “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, “Yabancı Dil” ve “Türk Dili”
dersleri ile “Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı” dersleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Ortak Zorunlu Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen şekil ve sürelere uygun
olarak okutulur. Ortak Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılır.
Bu sınavda başarısız olan öğrenciler borçlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Ancak;
Dönem VI’ya (aile hekimliği/intörnlük) başlamadan önce bu derslerden başarılı olmak
zorundadırlar.
(2) Ortak zorunlu dersler uzaktan eğitim ile verilebilir. Uzaktan Eğitimin esasları Senato
tarafından belirlenir.
Ders kurulu sınavları
MADDE 19- (1) Entegre sistemde her ders kurulunun sonunda o ders kurulunu
kapsayan “ Ders Kurulu Sınavı" yapılır. Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi
derslerden oluşacağı, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders
kurulu sınav tarihleri eğitim-öğretim yılının başladığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde
öğrencilere duyurulur. İlgili yılın sınav programında zorunlu değişiklik varsa sınav tarihinden
en az 7 (yedi) gün önce Dekanlık tarafından belirlenir ve duyurulur. Ancak Dönem I, II ve III.
sınıfların sadece uygulama sınavlarında gerekirse bir hafta öncesinden ilgili kurul üyesinin
önerisi ve Dekanın onayı ile değişiklik yapılabilir. Ders kurulu sınavı ara sınavlar şeklinde olup,
sınavlarda tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm yöntemler (yazılı, sözlü, yazılı-sözlü,
yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı, objektif yapılandırılmış klinik veya preklinik sınavlar,
ödevler ) kullanılabilir. Sınav soruları, kurulda dersi olan her Anabilim Dalının, teorik ve pratik
olarak verdiği toplam ders saati dikkate alınarak hazırlanır. Pratik sınavın şekli ilgili Anabilim
Dalı tarafından belirlenir.
(2) (DeğiĢik Senato: 29.12.2015 tarih ve 2015/30-02 sayı) Tüm ders kurullarında
devam şartını sağlamak ve her bir ders kurulu sınavından en az 60 ve üzeri puan almak
koşuluyla, ders kurulu sınavları puanlarının ağırlıklı ortalaması 85 ve üstü olan Dönem I, II ve
III öğrencileri dönem sonu sınavlarına girmeyebilirler. Bu öğrencilerin yıl içi ders kurulu sınav
puanlarının ağırlıklı ortalaması harf notuna çevrilerek dönem başarı notu olarak alınır. Dönem
başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ilgili koordinatörlüğe yazılı başvuruları halinde
dönem sonu sınavına girebilirler. Bu takdirde sınava giren öğrencinin sınavdan aldığı not
dönem başarı notu olarak hesaplanmasında esas alınır.
Mazeret sınavı
MADDE 20- (1) Ara sınav ve yılsonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen ve
mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için açılan bir sınavdır. Bütünleme
sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Mazeret sınavı teorik ve pratik, sözlü veya yazılı (test
veya klasik ) veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir.
Yılsonu sınavı
MADDE 21- (1) Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken
15 (on beş) gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan “Yıl Sonu Sınavı” yapılır. Bu sınav
teorik ve/veya pratik şeklindedir. Soruların anabilim dallarına dağılımı, ders kurulu sınavlarında

olduğu gibidir.
Bütünleme sınavı
MADDE 22- (1) Bu sınav, yarıyıl sonu/yılsonu genel sınavının bitiminden en erken 15
(on beş) gün sonra yapılır. Sınav teorik ve/veya pratik şeklindedir. Kurul sorularının anabilim
dallarına dağılımı ders kurulu sınavında olduğu gibidir. Yılsonu sınavından başarılı olan
öğrenciler Bütünleme Sınavına alınmazlar.
Ders kurulu sınavı puanı, değerlendirme ve baraj sistemi
MADDE 23- (1) “Ders Kurulu Sınavı Puanı” ders kurulu sınavı sonunda belirlenen
puandır. “Ders Kurulu Sınavı Puanı” ders kurulundaki derslerin her birinden o derse ait teorik
ve pratik puanlarının en az %50'si alınması durumunda, dersin teorik ve pratik sınavlarından
alınan puanlar toplanarak belirlenir. Ancak derslerden biri veya bir kaçından o ders/derslere ait
teorik ve/veya pratik tam puanlarının %50'sinin altında puan alınması durumunda; o
ders/derslerin teorik ve/veya pratik puanlarının %50'si ile bu puan arasındaki fark eksi puan
olarak değerlendirilir ve eksi puanlar öğrencinin o ders/derslerden teorik ve/veya pratik
puanından düşülerek Ders Kurulu Sınavı Puanı belirlenir. Ders Kurulu Sınavlarının sonuçları
Dekanlıkça ilan edilir.
Dönem notu, yılsonu ve bütünleme sınavlarında değerlendirme
MADDE 24 - (1) Dönemi başarmak için dönem notunun en az CC olması gerekir.
Yılsonu sınavı ile yılsonu bütünleme sınavında, pratik sınavlar, teorik sınavlardan ayrı olarak
sözlü ve/veya yazılı yapılır. Bunun için programda yeterli gün ayrılır. Sınavlarda bir derse
ayrılan teorik ve pratik sınav puanları, ders saatleri oranı göz önüne alınarak belirlenir. Yılsonu
sınavı ve bütünleme sınavında puan hesaplaması Madde 19 ve 23'de belirtilen “Ders Kurulu
Sınavı Puanı” hesabı gibidir.
(2) Pratik sınavı yapılmayan derslerde sadece teorik sınava ait puan hesabı yapılır.
(3) Sınavla ilgili değişiklikler, sınav tarihinden en az bir hafta önce öğrencilere
duyurulmak üzere ilan edilir.
BaĢarı durumu
MADDE 25- (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yılsonunda hesaplanan “Dönem Not
Ortalaması” (DNO) ve almış oldukları tüm dersler, ders kurulları ve stajlar için “Genel Not
Ortalaması” (GNO) ile belirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yılın ağırlıklı not
ortalamasıdır. GNO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, ders kurulları ve stajların tümü
göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO hesaplamasında bir dersten son
alınan not dikkate alınır. Ağırlıklı ortalamaların hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra
iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, K ve MF notu aldığı dersler ortalama hesaplarında
dikkate alınmaz.
(2) (DeğiĢik Senato: 29.12.2015 tarih ve 2015/30-02 sayı) (a) Öğrencinin ara sınav
notu veya notlarının ortalaması dikkate alınmaksızın, bir dersten başarılı olabilmesi için, 100
tam puan üzerinden alması gereken yılsonu ve bütünleme sınav notu 60 veya üzerinde
olmalıdır.
(b) Yılsonu başarı notu, kurul sınavları not ortalamasının % 60'ı, yılsonu final ve bütünleme
sınavı notunun % 40'ının toplanması ile belirlenir.
(3) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır.
a) Ders kurulları final sınavına girmeyen öğrencinin ders kurulları bütünleme sınavına da
girmemesi halinde dönem notu FF olur. Bu durumdaki öğrencinin dönem içi notu dikkate
alınmaz ve öğrenci o dönemi tekrarlar. b) Ders kurulları bütünleme sınavı sonunda da başarısız
olan öğrenci, o dönemi tekrarlar. c) Dönem tekrarı yapan öğrenciden devam aranır.

Seçmeli dersler
MADDE 26- (1) Üniversite seçmeli dersleri ve Fakülte seçmeli dersleri (seçmeli stajlar
hariç) için üniversite akademik takvimine uyulur ve “Üniversite Seçmeli Havuz Dersleri
Hazırlama ve Uygulama Esasları” hükümlerine göre işlem yapılır. Dönem I, II, III, IV ve V teki
seçmeli ders/staj derslerinden başarılı olamayan öğrenci Dönem VI’ya başlayamaz.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Dönem IV ve Dönem V Ġle Ġlgili Hükümler
Stajlara devam zorunluluğu
MADDE 27- (1) Stajlara devam zorunludur. Devamsızlık oranı Madde 15 te belirtildiği
şekilde %20 dir. Devamsızlık halinde staj sonu sınavlarına alınmaz. Devamsızlık durumda
mazeret geçerli değildir ve öğrenci tamamlamakla mükellef olduğu akademik yıldaki tüm
stajların sınavlarının bitiminden sonra devamsızlıktan kaldığı staj veya stajları tekrarlar.
Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz %20’ nin altında devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava
girebilmek için, devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadır.
(2) Dönem IV ve Dönem V'te olan dönüşümlü stajlar sadece akademik takvimle
belirtilen eğitim-öğretim döneminde yapılır. Öğrenciler staj kaybı nedeniyle bir üst sınıfa
geçemedikleri durumda, içinde bulundukları akademik yılın programı bir önceki yılın
programından farklı olur ise, almadıkları stajları almakla yükümlüdürler.
Staj sınavı
MADDE 28- (1) Dönem IV ve V stajlarında her staj sonunda Staj Sonu Sınavı yapılır.
Staj sınavlarında mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Staj sınavları anabilim dalı akademik
kurul kararı ve fakülte kurulunun onayı ile yazılı sınav sözlü sınav (hem yazılı hem sözlü) ve
pratik/uygulamalı (hem yazılı hem sözlü) olacak şekilde yapılabilir. Bu sınavların şekilleri ve
ağırlıkları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından eğitim öğretim yılının başında açıklanır. Staj
sonu başarılı kabul edilme notu 60 ve üzeridir. Sözlü ve pratik sınavlar, zorunlu durumlar
dışında, en az iki öğretim üyesi/görevlisi tarafından yapılır. İlgili Anabilim Dalı akademik kurul
kararıyla ara sınav yapılabilir.
(2) (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı) Anabilim Dalı Başkanlıkları
Staj Sorumlusu aracılığıyla staj sınavı sonuçlarını öğrenci bilgi sistemine kaydedilmesini
sağlarlar. Sınav sonuç listeleri Dekanlığa bildirilir, sonuçlar Dekanlıkça ilan edilir.
Staj bütünleme sınavı
MADDE 29- (1) Stajların bütünleme sınavları, öğrencinin bulunduğu dönemin en son
stajının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra başlar ve 30 (otuz) günlük süre içerisinde
tamamlanır. Bütünleme sınavı ya da sınavlarında başarılı olamayan öğrenci bu staj ya da
stajları, takip eden akademik yılda devam zorunluluğu aranarak tekrarlar. Yine başarı
gösteremeyen öğrenci bu staj veya stajların bütünleme sınavlarına o akademik yıl için
tamamlamakla mükellef olduğu stajların bitimi sonrasında öğrencinin tercih ettiği staj grubunun
staj sonu sınavlarında kullanır. Ancak yine de başarısız olan öğrenciye ikinci bir bütünleme
hakkı daha verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci bu staj veya stajlarını daha sonraki
akademik yılda tekrar eder. İki bütünleme hakkının kullanılması için mükellef olduğu akademik
yıldaki tüm stajların alınmış olması gereklidir.
(2) Staj bütünleme sınav sonuçları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Dekanlığa
bildirilir. Sınav sonuçları Dekanlıkça ilan edilir.
Bir üst sınıfa intibak
MADDE 30- (1) Dönem IV ve Dönem V' in bütün stajlarını akademik yıl içinde

başarıyla tamamlayan öğrenciler yeni akademik yılın başlamasını beklemeden, uygun bir
zamanda bir üst sınıfa intibak ettirilirler.
Dönem baĢarı notu
MADDE 31- (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı) (1) Dönem başarı
notu, Dönem IV ve Dönem V'te başarılı olan öğrencilerin puanlarının ortalaması alınıp, bu
yönergenin 17. Maddesinde belirtildiği şekilde nota çevrilerek belirlenir.
Seçmeli stajlar
MADDE 32- (1) Seçmeli Stajlar: Dönem IV ve V’de her yıl Mezuniyet Öncesi Tıp
Eğitimi Kurulunun teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Öğrenci o yıl açılan
seçmeli stajlar içerisinden tercihlerini sıralayarak yarıyılın ilk haftası içinde ilgili dönem
koordinatörlüğüne bildirir. Öğrenci her yıl değişik alanlarda açılan seçmeli stajlarda fakülte
kurulunun belirlediği miktarda seçmek zorundadır. Yapılan tercihlere göre seçilen stajlardaki
öğrenci sayısında diğer staj ya da stajlara oranla fazlalık olması durumunda öğrenciler ilgili
dönem koordinatörlüğü tarafından daha alt tercihlerine yerleştirilebilir.
(2) Seçmeli stajlarda öğrencilerin başarısı klinik içerisindeki çalışmalarına, hasta başı
vizit, seminer, makale saati uygulamaları sırasında göstermiş olduğu katkı üzerinden ve öğretim
üyesinin kanaati ile değerlendirilir. Geçme notu 60 ve üzeridir. Devamsızlık sınırı diğer
stajların uygulamaları ile aynı hükümlere tabidir. Seçmeli staj bütünleme sınavında Madde 29’
daki hükümler uygulanır.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
Dönem VI (Ġntörnlük-Aile Hekimliği Kademesi) Ġle Ġlgili Hükümler
Ġntörnlük-Aile hekimliği kademesi
MADDE 33- (1) (DeğiĢik Senato: 29.12.2015 tarih ve 2015/30-02 sayı) Dönem V' in
tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler intörnlüğe ayın ilk günü veya on altıncı günü
başlatılır. İntörnlük süresi zorunlu ve seçmeli stajlardan oluşan on iki aylık bir dönemi kapsar.
Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik,
poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, takip ettikleri hasta, hasta müşahedeleri ve
epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları vb. gibi hususlar ayrı ayrı göz önüne alınarak bu yönergenin
17. Maddesi'nde belirtilen puan ve notlarla değerlendirilir. İntörnlük-Aile Hekimliği
kademesinde sınav yoktur. Anabilim Dalı Başkanlığı, intörn doktor hakkında başarı puanı ve
sonucunu stajın bitiminden en geç 1 hafta sonraya kadar Dekanlığa iletir ve öğrenciye başarı
durumu puan ve not olarak bildirilir.
(2) İntörnlük-aile hekimliği kademesinde %80 devam zorunludur. Devamsız olan veya
mazereti nedeniyle devam etmeyenler devamsız oldukları süreyi tamamlarlar, aksi halde
yeterlilik belgesi alamazlar.
(3) İntörnlük-Aile Hekimliği kademesindeki seçmeli stajların süresi ve hangi anabilim
ya da bilim dallarında seçmeli staj gruplarının oluşturulacağı, her yılın başında ilgili dönem
koordinatörünün önerisi ile Eğitim koordinatörlüğünce düzenlenerek, Fakülte Kurulunun
onayından sonra ilan edilir. Dönem koordinatörlüğü, öğrencilerin seçmeli staj grup
dağılımlarını, başvuru dilekçelerinde belirttikleri tercihlerini göz önünde bulundurarak tespit ve
ilan eder.
(4) (Ek Senato: 29.12.2015 tarih ve 2015/30-02 sayı) Dönem VI öğrencilerinin (intörn
doktor) eğitimleri, Fakülte Çekirdek Eğitim Programı ile Fakültenin hedeflerine uyumlu
biçimde yürütülmesini sağlayan, uygulama esaslarını ve intörn doktorların haklarını ve
yükümlülüklerini belirleyen, Fakülte Kurulunun onayladığı “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Tıp Fakültesi İntörn Doktorluk Uygulama Usul ve Esasları” na göre yürütülür.
Aile hekimliği baĢarı notu
MADDE 34- (1) (DeğiĢik Senato: 29.12.2015 tarih ve 2015/30-02 sayı) Bu kademede
başarılı olan öğrencilerin, dönem başarı notu, staj puanlarının ortalaması alınıp, bu yönergenin
17. maddesinde gösterildiği şekilde belirlenir. İntörnlük-Aile Hekimliği kademesindeki stajların
bir veya bir kaçında başarısız olan öğrenci, mezun olabilmek için, o stajlarda aynı süre çalışmak
ve başarı sağlamak zorundadır.
DOKUZUNCU BÖLÜM (Mülga Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı)
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu teĢkili
MADDE 35- (Mülga Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı)
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulunun görevleri
MADDE 36- (Mülga Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı)
Dönem Koordinatörünün görevleri
MADDE 37- (Mülga Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı)
Seçmeli dersler ve stajlar koordinatörünün görevleri
MADDE 38- (Mülga Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı)
Ders sorumlusu ve ders kurulu sorumlusu
MADDE 39- (Mülga Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı)
Staj sorumlusu
MADDE 40- (Mülga Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı)
ONUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler
DanıĢmanlık hizmetleri
MADDE 41- (1) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptıran her
öğrenciye akademik ve sosyal alanlarda yardımcı olmak üzere Dekanlık tarafından, bir öğretim
üyesi veya öğretim görevlisi “danışman” olarak görevlendirilir. Danışmanlar, ilgili öğrencilerle
diyalog kurarlar, akademik çalışmalarında yol gösterirler, sosyal ve kişisel problemlerine
yardımcı olurlar, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerini teşvik ederler.
(2) Altı ayı aşan görevlendirme, izin, mazeret gibi nedenlerle görevden ayrı kaldığı
süreler için yeni danışman atanır. Danışmanın altı ayı aşmayan görevlendirme, izin, mazeret
gibi nedenlerle görevden ayrı kaldığı süreler için geçici danışman atanır. Görev verilen
danışmanlar, Üniversite “Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi” hükümlerine uyarlar.
Eğitim-öğretim denetlenmesi
MADDE 42- (1) Her bir dersin veya stajın verilmesinden, uygulamaların yapılmasından
ve sınavların değerlendirilmesinden veya dersin başarısından ilgili Anabilim Dalı veya Bilim
Dalı Başkanı sorumludur.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 43- (1) Her türlü sınav kâğıtları, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu’nun

tespit edeceği esaslara göre öğrencinin mezun olmasına kadar, fakülte ile ilişkisi kesilenlerin
sınav kâğıtları ise 2 (iki) yıl süreyle saklanır.
Sınav notuna itiraz
MADDE 44- (1) Kurul, staj veya yılsonu sınav sonuçları sınavın bitiş tarihinden sonra
beş iş günü içerisinde ilan edilir. Sınav sonuç belgesinin ilgili birime verilmesinden sonra
maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilemez.
(2) Öğrenci sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının
ilanından itibaren yazılı olarak bir hafta içerisinde Dekanlığa yapabilir. Dekanlığın isteği
üzerine Dönem koordinatörlüğü veya ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kâğıdını veya
sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve anabilim dalı
başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri Dönem koordinatörlüğünce değerlendirilerek karar
verilir, maddi hata belirlenirse öğrencinin notu düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç üç gün
içerisinde Dönem koordinatörlüğünce sonuçlandırılır, sonuç hakkında Dekanlığa bilgi verilir ve
öğrenciye duyurulur.
Kopya çekmek
MADDE 45- (1) Sınavlarda kopya alan, veren ve kopyaya teşebbüs eden öğrenci o
sınavdan sıfır (FF) almış sayılır. Sınavda görevli öğretim elemanları kopya olayını bir tutanakla
tespit ederler ve tutanağı Dekanlığa teslim ederler. Kopya çeken öğrenci hakkında
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem yapılır.
Disiplin iĢleri
MADDE 46- (1) Disiplin soruşturması ve cezaları Yüksek Öğretim Kanunu'nun 54.
Maddesi'nde belirtilen hükümler ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre
yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde hiçbir
eğitim öğretim ve sosyal faaliyete katılamazlar ve Tıp Fakültesi tesislerine giremezler.
Tebligat-adres bildirme
MADDE 47- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Yükseköğretim kurumuna kayıt
esnasında bildirdiği adrese yazılı yapılmak veya ilgili Yükseköğretim kurumunda ilan edilmek
suretiyle tamamlanmış sayılır. Adres değişikliğinin öğrenci tarafından derhal öğrenci işleri
bürosuna yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Adres değişikliğinin bildirilmemesi veya eksik
bildirilmesi halinde sorumluluk öğrenciye aittir.
Katkı payı (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı)
MADDE 48- (1) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nde öğrenciler
her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek
zorundadırlar. Kayıt silme veya sildirme halinde alınan katkı payı veya öğrenim ücreti iade
edilmez.
Mezuniyet
MADDE 49- (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı) (1) Bir öğrencinin
Tıp Fakültesinden mezun olabilmesi için; mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu
derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile
tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
Diploma
MADDE 50- (1) (DeğiĢik Senato: 26.05.2015 tarih ve 2015/14-01 sayı) İsteği halinde

öğrenciye, ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olması ve GNO’ sunun en az 2.00 olması
kaydıyla ön lisans diploması verilebilir.
(2) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim
süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Kararları, “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, Üniversite Senatosu, Üniversite
Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 52- (1) 20/09/2011 tarih ve 2011/10 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 53- (1) Bu Yönerge İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunca onaylandığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54- (1) Bu yönerge hükümlerini, Dekan yürütür.

