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Toplantr Tarihi:05/10/2016 Toplantr Saynr: 528
KARAR 10. "Mulla Srtkr Koqman Universitesi Trp Faktiltesi Elitim-Ofretim ve Srnav

Y6nergesi"nin yiiriirliikten kaldrrrlmastnrn ve Ydnergenin yeni halinin gdrtgtilmesi ele ahndr.

Yaprlan gdrtgmeler sonucunda;

"Mulla Srtkr Kogman Universitesi Trp Faktiltesi Efiitim-Ofretim ve Srnav Ydnergesi"nin yiiriirliikten

kaldrnlmasrnrn ve iiniversitemiz Mevzuat Komisyonu tarahndan yaprlan diizenlenreler sonucuncla

gdriigiilmek iizcre Senato Gtindemine sunulan "Mufla Srtkr Kogman Universitesi Tip Fakiiltesi Egitim-

Ofretim ve Srnav Ycinergesi"nin-p!!]!9 ( l2 sayfa) belirtildigi gekilde kabultiniin uygun olduluna oy

birli[i ile karar verildi.

iBiDiR



Er-q

tli.crzrib
^^ r. a )^\

vtuGu srrKr KocMAx t.rxivrnsirssi ' 'Ls l t<'

rrp paxULresi rGiriu-o<;Herinl vE srNAv vonencBsi

siRiNci sOr-0N{
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amaq
MADDE I - ( I ) Bu Ydnergenin amacr; Mulla Srtkr Kogman Universitesi '[ rp

Fakiiltesinde kayrt. egitim- dgretim ve srnavlarda uygulanacak esaslan diizenlemektir.

Kapsam
MADDE, 2 - (1) Bu Y6nerge; Mufla Srtkr Kogman Universitesi 'frp Faktiltesinde

yiiriitiilen trp doktorlulu dtizeyindeki elitim-dfiretime iliqkin hiiktimleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (l ) Bu Ydnerge; 411111981 tarihli ve 2547 sayfi Yiiksekdlretim

Kanunu'nun 14 iincii maddesi ile MuEla Srtkr Kocman Universitesi On Lisans ve Lisans
Egitim-Ogretim Ydnetmeligi'nin I inci maddlsinin iigiincii fikrasrna dayanrlar*
hazrrlanmrgtrr.

Tanlmlar
MADDE 4 - (l) Bu Ydnergede gegen;

a) Aday Hckimlik (lntdrnliik) Drinemi: Dcinem VI'da klinik, poliklinik ve gerekli
Iaboratuvar uygulamalannr igeren stajlardan oluqan on iki ayhk bir e!itim-dlretim siirecinr,

b) Akademik damgman: Bir <igrencinin iiniversiteye giriqinden itibaren iiniversite ile
iligkisini kesene kadar gegen stire igerisinde kaylt, egitim-dgretim gahgmalarr ve dlrencinin
tiniversitedeki yagamr ile ilgili sorunlarrnda danrgmanhk ve rehberlik yapmak tizere Dekanlrk
taraflndan gdrevlendirilen dgretim elemanrgr,

c) Anabilim Dah Aday tlekimlik D<ineminden Sorumlu Olretim Uyesi: Faktiltenin
Aday Hekimlik uygulamast yaprlan anabilim dallarrnda bu ddnemin egitim-dlretiminin
diizenli bir qekilde yiiriitiilmcsi ve koordinasyonu igin anabilim dah baqkanr tarafindan
gdrer Iendirilen 0pretim tiyesin i.

c) Baqkoordinat<ir: Egitim-dlretimin dtjzenli bir qekilde yiiriitiilmesi ve koordinasyonu
ile gcirer lendirilmi5 dgrctim tiyesini.

d) Dekan: 1rp Fakiiltesi Dekamnr,

e.) Dekanhk: Trp Fakiiltesi Dekanhfrnr.
f) Ders kredisi: Bir dersin bagalyla tamamlanabilmesi igin, dlrencinin yapmasr gereken

gahgmalarrn tiimiinij. teorik dersler. uygulama, seminer, bireysel gahqma, srnavlar, 6devler.

ktitiiphane gahqmalan. proje ve stajlara dayah olarak belirlenen deleri,
g) Ders Kurulu: 1., Il. ve III. ddnernde uygulanmakta olan entegre sistem igerisinde yer

alan biiyiik grup derslerinden olugan organ ve/veya sistem temelli her bir kuramsal yaptyr,
g) Ders Kurulu Bagkanr: I., II. ve III. ddnemlerde uygulanmakta olan entegre sistem

igerisindc yer alan biiyiik grup derslerinden olugan organ velveya sistem temelli her bir
kurumsal yapryr,



h) t)ers Kurulu Srnavr: Ders Kurulu sonunda yaprlan srnavr,
r) Dtinem: En az otuz iki haftahk zaman dilimini kapsayan bir egitim-dlretim yrhnr,
i) Entegre Sistem: Ddnem I. II ve Ill'te f'arkh derslerin benzer konulanmn bir arada

iqlendigi egitim-<igretim modelini.

.l) liakiilte: 1 rp Faktiltesini.

k) Fakiilte Kurulu: Trp Fakiiltesi Fakiilte Kurulunu,
l) Koordinatdr: Her bir drjnemin egitim-dgretiminin diizenli bir gekilde yiiriitiilmcsi ve

koordinasyonu ile gdrevlendirilmig <ilretim tiyesini,
m) Koordinatdrler Kurulu: Faktiltede anabilim dallanmn gdriigii dolrultusunda

egitim-tllretim ve stnavlattn genel planlanmastnl yapan, konular arasrnda koordinasyonu
sa!lamakla yiikiirnlii kurulu,

n) oSYM: olgme, Segme ve ycrleqtirme Merkezini,
o) Segmeli Staj: Ddnem Vl rilrencilerinin bir ayhk siire igin ddnem koordrnatdriiniin

. onayrnl alarak yapacalr stajr,

6) Senato: Mulla Srtkr Kogman Universilesi Senatosunu,
p) Staj: Drinem IV ve V'de klinik bilimlere balh anabilim dallannda uygulama| ve

teorik yaprlan e!itim-dgretimi.
r) Slaj srnavr: Staj sonunda yaprlan srnavr.
s) Staj Sorumlusu: Fakiiltede ilgili stajrn yiiriitiilmesi igin anabilim da| bagkanr

tarallndan g<irevlendirilen 6lretim tiyesini.
g; Universite: Mulla Srtkr Kogman Univcrsitesini.
t) Yonetim Kurulu: Trp Fakiiltesi ycjnetim Kurulunu,
u) Yonetmclik: Mugla Srtkr Koqman Unirersitcsi 0n Lisans ve Lisans Egilim-Ogretim

Ycinetmcligini

ilade eder.

iriNci BOLUM
O6renci Kabul ve Kayrt $artlarr, Kayrt yenileme ve yatay Gegig

Ogrenci kabul ve kayrt gartlarr
MADDE 5 - ( I ) Fakiilteye. Yiiksek6gretim Kurulu tarafindan belirlenen esaslar

' gerqevesinde sadece tam zamanh rilrenci kabul edilir. Rektdrliikge belirlenen giinlerde ve
istenen belgelerle kayrt yaplv. zamanrnda baqvurmayan veya kayrt igin gerekli belgeleri
iamamlamayan <ilrenciler kaylt hakkrnr kaybeder.

Kayrt yenileme
MADDE 6 - (l) Ogrencilerin. dgrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanabilmeleri ve

stnaviara gircbilmeleri igin; her ddnem bagrnda, ilan edilen tarihler arasrnda Universite Ydnetim
Kurulu kararlarr qergevesinde 6!renci kayrtlar yenilenir. Kayrt yenileme sorumlulu!u
<igrenciye aittir.

Yatay gegiq
MADDE 7 - (1) Fakulteye eqdeler egitim programr uygulayan diger Trp

Fakiiltelerinden yaprlaczrk yatay geqigler "Ytksek<igretim Kurumlalnda On Lisans ve Lisans
Diizeyindeki Progrzi.mlar Arasrnda Ge9i9. Qift Anadal, yandal ile Kurumlar Arasr Kredi
Transferi Yaprlmast Esaslanna ilitkin Ydnetmelik" htiktimleri ve Senato tarafindan belirlenen



esaslar gergcvesinde Ydnetim Kurulu Kara ile yaprlrr. Adaylar yatay geqig baqvurulannt

akademik takvimde belirtilen stire iginde yapmak zorundadtr.

(2.) Fakiiltenin ingilizce Ttp programtna yatay gegig yapabilmek igin adayrn Ingilizce

egitim yaprlan bir 'rrp Faki.iltesi tilrencisi olmast gerekir.

(3) Yatay gegig uygulamasr, sadece fiili olarak e[itim-dlretim faaliyeti yiiriitiilen

donem iqin sdz konusudur.

MuafiYet
MADDE 8 - (1) Daha 6nce bagka bir yiiksekOgretim kurumuna kayrth iken Fakiilteye

yata;- gegiq yapan dlrenciler, aynldrklim yiiksektilretim kurumturda alml$ ve bagarmtg
' olduklan dersler igin muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu dlrenciler muafiyete esas olacak

, belgeleri dilekgelerine ekli oliuak. kayrt iglemleri srrasrnda eksiksiz olarak Dekanhla verirler.

Muafiyet iglemleri. Ydnetim Kurulu tarafrndan karara ballarur.

t-rcUNcU BOLUM
Efitim-Ofretimle Ilgili Hiikiimler

E[itim-iifretime baglama tarihi
MADDE 9 - (l) Akademik takvim Faktilte Kurulunca gdriiqiilerek. Senatonun onayrna

sunulur. Bir egitim-rigretim yrh en az 32 haftadan olugur. Zorunlu durumlann ortaya gtkmast
halinde Fakiilte Kurulu efitim siirelerinde. srnav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders
programlarrnda de!igiklik ve diizenlemeler yapmak iizere Senatoya teklifte bulunabilir.

Egitim-ii!retim siiresi ve diizeyleri
MADDE l0 - (1) Fakiiltenin elitim-dgretim siiresi alh yrldrr ve birbirini izleyen iig

ciiizeyden olugur. Bunlardan;
a)'l'emel trp bilimleri <in lisans dtizeyi: l. ve II. ddnemlere,
b) Klinik bilimleri lisans ve yiiksek lisans diizeyi: IIl.,lV. ve V. ddnemlere,
c) Aile hekimliii diizeyi: VI. dtjneme kargrhk gelir.
(2) Fakiilte igin azami egitim-dgretim siiresi dokuz yrldr.

ingilizce hazrrhk srnlfr
MADDE If - (I) Fakiiltenin Tiirkge Trp programrnda bir yrlhk yabancr dil haztrhk

egitimi iste!e ballrdrr. Hazrrhk e!itimi, cgitim-6gretim siiresine dahil edilmez.
(2) Fakiiltenin ingilizce Trp programrnrn birinci ddnemine kayrt yaptrrabilmek igin

adaylarrn Trp Faktiltesine girig gartlannr ve Mulla Srtkr Kogman Universitesi Yabancr Dil
Egitim-Ogretim ve Srnav Ydnetmeli[inin 1 3. rnaddesindeki yabancr dil muafiyet kogullannr
sa!lamalan gerekmektedir.

Egitim-tiIretim esaslan
MADDE 12 - (1) Bgitim-dlretim dili; Fakiiltenin Tiirkge Trp programrnda Tiirkge.

ingilizce Trp programrnda ingilizce'dir.
(2) Fakilltede elitim-dlretim. ders konu ve saatleri entegre sisteme g6re koordine edilir.

Bu koordinasyon I.- ll. ve Ill. dcinemlerde ders kurulLur (dn garlh dersler ve 6n Sartslz dersler),

donem IV ve V'de staj. ddnem VI'da aday hekirnlik qeklinde uygulanrr.
(3) Entegre sistemde probleme dayah <igrenim ve mesleki beceri elitimleri de verilir.



(4) 1.. II.. ve lll. ddnemlerde, cin gartsrz dersler harig yrl bir biitiindiir ve tek ders olarak

kabul edilir.
(5) IV ve V. d<inemlerde her staj bir derstir.

Dersler
MADDE l3 - (l) I., II. ve lll. d<inemlerdeki ders kurullan ile IV., V.. Vt.

dcinemlerdeki staj lar cin qarth derslerdir.
(2) Fakiiltenin elitim-cifretim programrnda yer alan agaprdaki dersler dn qartsrzdrr'
a) Atatiirk Ilkeleri ve Inkrldp Tarihi
b) fiirk Dili ve Edebiyatr

c) Yabancr Dil
9) Temel Bilgi Teknolojisi Kullanrmr
d I Sccmeli ders/dersler

DORDUNCU BOLUM
Devam ZorunluluIu, Mazeretler ve izinli Ayrrlma ile ilgiti Hiikiimler

Devam zorunlululu
MADDE 14 - (l) Olrencilerin derslere devam gartrna iligkin esaslar gunlardr:
a) Donern I. II ve III' de yer alan her ders kurulunun smavlna girebilmek icin

<ifrencilerin. o ders kurulunda yer alan tiim teorik derslerin en az %o70'ine ve tiim uygulama.
laboratuvar ve klinik gahqmalann cn az 'r/o80'ine. kurul iginde yer alan her dersin uygulama
krsmrnrn en az %o50'sine katrlmalan zorunludur.

b) Dcinem IV ve V'de, her staj igin, teorik derslerde Yo70, uygulamah derslerde % 80
devam zoruniululu vardrr.

c; Olrencilerin, Dcinem VI'da her bir staj igin %100 devam zorunlululu vardrr.
Yrinetim Kurulu kararlart ile mazereti kabul edilen Ogrencilerin, mazeretli giinlerini staj/ddnem
sonunda tamamlamalan zorunludur.

q) Uygulamalr velveya teorik derslerden devamsrzhk srnrrlalmr agan dfirenciler, ilgili
srnavrn en geg I (bir) giin dncesinde ilan edilir.

d) Uygulamah velveya teorik derslerden devamsrzhk srnrrlannr aqan dlrenciler, ilgili
dcrs kurulunun veya stajlerrn higbir srnavrna giremezler.

Mazeretler
MADDE 15 - (1) Senato tarafrndan belirlenmig haklr ve gegerli sebepleri veya salhk

nedenil'le mazereti Ytjnetim Kurulunca kabul edilen iilrenciler. rapor siiresince derslere devam
edemez. srnavlara giremez, girmiglcr ise srnavlarr gegersiz sayrlrr.

(2) Ogrencinin salhk sorunu nedeniyle rapor almasr durumunda, salhk kurumuna
bagvuru saati esas alrnrr.

(3) Mazeretlerle ilgili her tiirlii mtjracaatrn, mazerelin ortaya grktrgr tarihten itibaren 3 iq
giinii igerisinde yazrh olarak Dekanh!a bildirilmesi gerekir.

izinli aynlma
MADDE 16 - (1) Ytinetim Kurulu taraftndan kabul edilen hakh ve gegerli bir mazeret

nedeni ile dfrenimine ara vermek zorunda kalan bir dfrenciye. izin verilmesine dair bir dilekge
ile bagl urmalart ve bagvurusunun dayandrlr mazeretin varh$mr belgelendirmeleri kaydr ile



Yonetim Kurulu tarafrndan I., Il. ve lll. D<jnemler igin her defasrnda bir d6nem siiresi kadar'

lV.. V. r,e Vl. Donemler igin bir ya da birden fazla staj siiresi kadar dlrenime ara. verme izni

verilebilir. Bu izin egitim-dfretim yrh baglamadan en az 15 giin 6nce istenir, izin siiresi 9'

. maddecieki s relerin hesabrnda dikkate altnmaz

BESINCi BOLUM
Koordinatiirler Kurulu, Ba$koordinatiir, Koordinatiirler,

Dcrs Kurulu Baqkanlarl ve Giirevleri

Koordinatiirler Kurulu
MADDEI?-(l)KoordinatdrlerKurulu;Dekan,egitimdensorumluDekan

yardrmcrsr. Baskoordinator ve koordinatdrler. Trp ligitimi Anabilim Dah temsilcisi ve Fakiilte

dfrenci temsilcisinden olugur. Dekan kurulun baqkanrdrr. Kurul; teorik ve uygulamah ders

konuiarrnrn yatay ve dikey entegrasyonunu sallamak. birbiriyle uyumlu ve koordineli dgretim

programlan hazrrlayarak ilgili kurullara sunmakla sorumludur.

(2) Ba$koordinator ve koordinatcirler. Dekanrn gdsterecegi adaylar arasrndan Fakiilte

Kurulunca i.ig yrl igin segilir. Her koordinat<ir kendisine iki yardrmcr atanmaslnr teklif eder ve

bunlar Dekanrn onayr ile atanrrlar. Yardrmcrlar, koordinatcirtin gahgmalartnda yardtm ederler ve

davet edilmeleri halinde kurul toplantrlarrna kattlrrlar.
(3) Kurul yrlda en az ddrt kez toplanrr.

Koordinatiirler Kurulunun giirevleri
' MADDE f8 -(I) Koordinatdrler Kurulunutr gdrevleri gunlardtr:

a) Fakiiltede efiitim-dgretimin akademik takvime dayah olarak diizenli ve uyumlu bir

gekilde yiiriitiilmesini sallamak ve bu konuda Fakiilte Kuruluna bilgi sunmak,

b) Bir sonraki elitim-dpretim drjneminin akademik takvim teklifini Fakiilte Kuruluna

sunmak.

c) I:akiiltede yaptlzm srnavlartn sonuglannl incelemek, bagart veya baqansrzltk

nedenlerini tcspit etmek ve bunlart Dekanhga sunmak,

c) E[itim-ogretim yrhnrn bitimini izleyen bir ay iginde o yrla ait delerlendirmeleri

yapmak ve sonuglart Dekanhga sunmak.

d) Z-orunlu durumlarda egitim-6gretimdeki aksamalarr <inlemek iizere programda

degi;iiklik tjnerisini Dekanhgrn onayrna sunma.li,

e) Egitim-dgretimin kalitesini ytikseltmek igin gereken deliEiklikler ve ders e[itim

araglarr ile bunlartn alt yaprsr hakkrndaki dnerileri Dekanhla sunmak,

f.y Epitim-dlretime iligkin mevzuaLra yaprlmasr gereken degi$iklikler konusunda gdriig

ve oncrileri l"akiilte Kuruluna sunmak,

g1 Ogrenci danrgmanltk hizmetlerini izlemek. incelemek ve degerlendirmek,

!) Dekanrn egitim-dEretim ile ilgili olarak KoordinatOrler Kurulundan talep ettili difer
, gahgmalarr yapmak.

h) Egitim-6gretim gereksinirnleri ve s<jzii edilen tiim faaliyetlerle ilgili inceleme.

ara$tlrma planlanmasr, proje geligtirilmesi ile ilgili dnerileri Dekanhf,a iletmek.



BaSkoordinatiir
uionr lg _ (l) Bagkoordinatcir. Fakiilrede tiim egitim-dgretimin amag ve dlrenrm

hedefleri <logrultusunda. progiamlarrn uygun qekilde haztrlanmastnt, uygulanmastnt saflar ve

rienetler.

Koordinattirler ve Yardlmcllarl
MADDE20_(1)Donemkoordinatcirleritrinveyardtmctlarlnlngdrevlerigunlardtr:
a) Egitim-6gretim programlarrnrn geligtirilmesi ve giincellenmesine katkrda bulunmak.

b) Sorumlu oldulu ddnemin ders programtnt hazrrlamak,

c) Sorumlu oldugu dcinemin ders progranunrn bntiinliigiint, entegrasyonunu ve duzenli

bir gekilde yiiriitiilmesinin saglamak.

c) Sorumlu oldugu d6nemin 6frenci devam gizelgelerini denetleyerek Bagkoordinatdre

bilgi vermek.

d) Dijnem l. II ve III'te sorumlu oldulu dorremin ders kurulu slnavlarlnln ders kurulu

bagkanlarr ile iqbirli[i iginde yaprlmasrnr ve degerlendirilmesini saglamak,

e) Dcinem l, ll ve III'te sorumlu oldugu ddnemin d<jnem sonu ve biitiinleme srnavlannln

yaprlmasrnt ve degerlendirilmesini saglamak.

i) Sorumlu olduflu drinemin dlrencilerinin egitim-dgletimle ilgili sorunlanmn

qciziimlenmesinde yardrmct olmak,
j) Ders Kurulu delerlendirme toplanlsrna katrlmak.

k) D6nem IV ve V'de sorumlu olclulu ddnemin srnavlarrntn anabilim dah bagkanlart

tarafindan hazlrlanmastnt ve uygulanmastnr denetlemek,

Ders Kurulu Baqkanlarr
MADDE 2l - (1) Her ders kurulunun bir bagkant olur. Ders Kurulu Bagkanlan,

Koordinatorler Kurulunun <inerdi[i adaylar arastndan Dekan tarafindan d<inem baqrnda

gorcvlendirilir.
(2) Ders Kurulu Bagkznl, ders kurulu srnavlanntn haztrhk aqamastrun yi.ir"iitiilmesinden

ye srnavlaln yaprlmasrndan dolrudan sorumludur. Ders kurulu stnavlartyla ilgili ttim

i glemlerde I)<jnem Koordinatdrliigii ile i gbirli!i yapmahdrr.

ALTINCI tsoLUM
Slnavlar, Puan, Harf Notu, Katsayr ve I)ereceler

Slnavlar
MADDE 22 - (l) Srnav tarihleri ilan edildikten sonra deligtirilemez'

(2) olrenciler srnavlara ilan edilen giin ve saatte girmek zorundadrlar. Smava

zamanrnda ya da srnavrn teorik ya da pratik krsrmlarmdan herhangi birine girmeyen 5lrenciye

o srnavdan stfir verilir.
(3) Srnavlarda kopya geken ya da gekme giriqiminde bulunan cilrenciye o srnavdan srfir

r, erilir ve aynca hakktnda disiplin soruqturmast agtltr.

(4) Gerekli gttriildiiEii hailerde ulusal ve dini bayramlar harig, mesai saatleri drqtnda ve

latil giinlerinde srnav yaprlabilir.



Puan, harf notu, katsayr ve dereceler
MADDE 23 - (1) Stnav sonuglannrn degerlendirilmesinde kullamlan puan, harf notu.

bagan derecesi ve katsayrlan a$aglda gdsterilmi;tir:

Puan

90- 100

80-8e

70-79

65-69

60-64

0-59

Katsavrsr

4,00

3,50

3,00

, sn

2,00

0,00

Harf Notu Basan Derecesi

AA Pekiyi

tsA Iyi - Pekiyi

BB Iyi

CB Orta

CC Geqer

F I' Baganstz

'fT notu. teorik ve/veya uygulamah dersler ile staj lara devam yiiktimli.ili.igiinii
mazeretsiz olarak yerine getirmeyen dlrenciye verilen nottur. Bu notu alan 6lrencinin ddnem
sonu genel ve biiti.inleme srnavlerrna girme hakkr yoktur.

GG notu. Aday Hekimlik dcineminde baqarrh olan ri[rencilere verilir.

KK notu. Aday Hekimlik ddneminde bagaursrz olan cigrencilere verilir.

Mazeret srnavr
MADDE 24 - (l) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir ders kurulu ya da staj srnavrna

glrcmcyen ve mazeretleri Ydnetim Kurulunca kabul edilen <ilrenciler igin ders kurulu veya staj
malcrel srnavl agtlrr- Her bir ders kurulu veya staj iqin mazeret srnavr Y<jnetim Kurulunca
saptanan tarihte bir kez yaprlrr.

(2) Biitiinlerne srnavlart ile staj biitiinleme srnavlarr igin ayrrca mazeret srnavl aqrlmaz.

Srnav sonu glarna itiraz
MADDE 25 - ( I ) Olrenciler stnav sonuglan hakkrndaki itirazlalm sonuElar ilan

edildikten sonra en geg yedi giin igerisinde Dekanhla yaparlar. Bu itirazlar bekanrn
gdrevlendireccgi bir dekan yardtmcrsr baqkarhlrnda iig dgretim tiyesinden olu$an Maddi Hata
Inceleme Konrisyonu tarafindan incelenir. Madcli hata tespit edilirse gerekli not dt.izeltmesi
komisyonun verece!i rapor dolrultusunda ydnetim Kurulu Karan ile yaprhr.

C)n qart ve diinem tekrarl
MADDE 26 - (l) Fakiiltede ddnem gegme esasr uygulanrr. 'l'rp Doktorlulu elitiminde

her cidnem bir sonraki drinemin 6n gartrdrr. Bu nedenle l3 iincii maddede tanrmlanan 6n $artslz
dersler dtqrnda. bir ddnemin biittin dersleri, uygulamalan ve stajlan baqarrlmadan bir iist
doneme gegilemez. olrenci d<inem l. Il ve lll'de kaldrlr d6nemi, ddnem IV. V ve vl'da
kaldrlr staj ya da stajlarr aynen tekrarlar.



YEDINCI BOLUM
Diinem l, ll ve lll ile llgili Hilkiimler

Slnavlar
MADDE 27 - (1) Srnavlar teorik (yazrh. sdzlti ya da hem yazrh hem de sdzlii) ve/veya

u.v-gulamalr (yazrh. sdzlii ya da hem yazrl hem de sdzlii) oltuak yaprlabilir.
(2) Ders Kurulu Stnavt: I, ll ve III. dcinemlerde dersler, ders kurullan qeklinde verilir.

Her ders kurulunun sonunda yaptlan stnava ders kurulu srnavr denir ve bu srnav itra slnav
yerine geger.

(3) Dcinem Sonu Final stnavt: Her dcjnem sonunda son ders kurulu srnavrmn bitiminden
en erken 15 giin sonra ttim ders kurullarrnr kapsayan Ddnem Sonu Final srnavr adryla tek bir
stnal yapt lrr.

(4) Donem Sonu Biiti.inleme stnavr: Bu srnav D<jnem Sonu Final slnavlnln bitiminden
en erkcn l5 giin sonra yaprLr. Dcinem Sonu Biitiinleme slnavrna, srnav hakkr k:zandrlr halde
Drincm Sonu Final srnavrna herhangi bir nedenle giremeyen veya D<inem Sonu Final
srnar. rnda baganlr olaunayan d!renciler katrlrr.

Slnavlarda puanlama
MADDE 28 - ( I ) Bir stnavdaki ti.im derslerden ahnan puanlann toplamr, o slnavln

baqart puantnt belirler. Ancak Ders Kurulu. Donem Sonu Final ve D6nem Sonu Biitiinleme
Srnavlannda <igrenciler. o srnav igerilindeki derslerin bir ya da birden fazlasrndan % 50,nin
altlnda puan alrrsa. o dalda elde ettigi puan ile o dahn puiur toplamrrun o% 50'si arasrnda kalan
puan larkr. srnav toplam puanlanndan drigUliir.

Notlar
MADDE 29 - (1) Ders kurulu notu: Ders kurulu srnavrndan ahnan nottur. Bir ders

kuruiu stnavtnda, o kurulda yer alan tiim znabilim ve bilim dallanndan elde edilen puanlann
toplaml. o ders kurulu srnav notunu belirler. O ders kurullannda yer alan anabilim, bilim
dailan. e[itim-iilretimde kendilerine diigen pay oranrnda soru ve not alrrlgrna sahiptir.

(2) Ogrencinin ders kurulu stnavlarrnda elde ettigi notlann toplamrnrn o ddnemin ders
kurullarr sayrsrna bdliinmesiyle hesaplanan rakam "ders kurullarr ortalama notu" adrnr ahr.

(3) I)dnem Sonu Final srnav notu: Ddnem Sonu Final srnavrndan ahnan nottur.
(4) I)iinern Sonu Biitiinleme slnavl notu: Ddnem Sonu Biitiinleme srnavrndan ahnan

nottur.
(5) Ddnem Sonu F inal stnavt ve/veya Drjnem Sonu Biitiinleme srnavrndan en az 50

puan almak zorunludur.
(6) Ddnem sonu baqart notu: I)ers kurullan ortalama notunun %o 60't lle Dcinem Sonu

Final stnav notunun Yo 40'mn toplamrna kargrhk gelen nottur. Biitiinlemeye kalan dlrencilerin
donem sonu ba$arl notu hesaplanrrken. l)dnem Sonu Final srnavrnda ahnan no1 yerine D6nem
Sonu Biirtinleme stnar tnda altnan not esas alrnrr. Ogrencilerin bir tist dcineme gegebitmesi igin
d6ncm sonu baqart notunun en az 60 (altmrg) olmasr farttlr. Ders kurullan notlarr ortalamasrnrn
ve d<jnem sonu bagarr notunun hesaplanmasrnda AKTS kedileri 962 dniine altnlr.

(7) Ders Kurullart Ortalama Notu 85 ve tizerinde olan ve her bir ders kurulundan 60 ve
iizerinde not alan tilrencilerin Dtinem Sonu Final Srnavrna girme zorunluluklan yoktur. D6nem
Sonu Final Stnavtndan mualiyet hakkr elde eden rigrencilerin ders kurullan ortalamasr d6nem
sonu baqan notu olarak kabul edilir.



(8) Dcinem Sonu Final Srnavrndan muafiyet hakkr elde etmig olmasrna ralmen sdz

konusu stnava katrlmak isteyen tigrenciler, bu isteklerini srnav tarihinden en az 7 giin dnce

lazrh olarak Dekanlrga bildirmek zorundadrr. Not yiikseltmek amacryla final srnavrna giren

dfrencilcr igin d(inem sonu bagart notu hesaplanrrken son aldrklarr puan degerlendirmeye ahnrr.
(9) Srnavlarda 100 iizerinden ahnan puanlar, 23 iincn maddedeki esaslara gdre harf

notu. katsayl ve dereceye gevrilir.

Diinem tekrarl
MADDE 30 - (1) Dcinem Sonu Final srnavrna girmesi gerektiSi halde girmeyen

cilrenciler. dcinem sonu bi.itiinleme slnavrna da girmemeleri halinde o drinem bagansrz
sayrlrrlar.

(2) Final ve Biitiinleme srnavlarrna girmiq olmakla birlikte d6nem sonu baqan notu
60'rn altrnda olan dlrenciler de o d<jnem igin "Bagansrz" sayrlrrlar.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fikrasrnda tanlmlanan dErenciler o ddnemi bir defa
daha tekrarlar ve srnavlara yeniden girerler.

SEKiZiNCi B6LUM
Diinem IV ve V ile ilgili Hiikiimler

Stajlara devam
MADDE 3l - (l) Slajlarda devam durumu ilgili anabilim dah tarafrndan takip edilir ve

staj sonunda Anabilim Dah Baqkanhgrnca Dekanh!a bildirilir.
(2) Stajlardaki teorik derslerde devamsrzhlr %o30 velveya pratik derslerde devamsrzh[r

vo2}'yt alan cifrenciler, staj sonu ya da staj btitiinleme srnavlna girebilmek igin staj r
tekrarlamak zorundadrrlar

Staj sonu srnavr
MADDE 32 - (1) D<jnem .lV ve V'te her stajrn sonunda staj sonu slnavr yaprlrr. Bu

srnav yazrh ve pratik (hasta ve olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulamasr, hasta baqr
g6riifme. scizlii vb. gibi uygulamalar) olmak iizere qok agirmahdrr. Pratik srnavlar igin Anabilim
Dallartnca belirlenmig olan notlandtrma ve bagan kiterleri dnceden belgelendirilmiq ve
gcrektiginde sunulabilir olmahdrr.

(2) iki veya d'aha fazla dgretim uyesi bulunan anabilim dallarrnda staj sonu pratik srnavr
anabilim dah tarafrndan olugturulacak kurul tarafrndan yaprlrr.

(3) Staj srnavlarrnda pratik srnavlan'a girebilmek igin yazrh srnavdan en az 60 puan
almak zorunludur. Staj srnavlarrnrn her agamasrnda en az 60 puan almrg olmak ;artr ile staj
sonu baqan notu her agamanrn aritmetik ortalamasl geklinde hesaplanrr.

Stai biitiinleme slnavl
MADDE 33 - (l) IV. ve V, doncmlerdeki stajlarrn bir veya daha fazlasrndan ba;iansrz

oJan dlrenciler. bu stajlartn biitiirrleme stnavlanna o ddnem programrnda yer alan tiim stajlannr
tamzimlamadan giremezler. Biitiinleme srnavlarr 6lrencinin son stajrnrn bitiminden en az l0 i5
Siinii sonra yaprllr.

(2) Staj sonunda baqanstz olan dlrenciler staj biitiinleme slnavlnln tiim agamalalna
1-eniden girmek zorundadrr.



Stajlann tekrarl
MADDII 34 - (l) Biitiinleme srnavlannda baganh olamayan dfrenoilere, bu stajlannr

bir sonraki akademik yrlda tekarlama hakkr verilir. Bu tekrarlarda devam zorunlululu vardrr.
Ogrenciler tekrar ettili stajtn sonunda srnava ahnrr. Bagarrsrz olan 6grenciler. ayru stajrn bir
sonraki staj sonu srnavl giiniinde biittinleme srnavrna ahnrr.

(2) IV. ve V. dcinemlerde o dcinem programrnda yer alan ttim stajlar baqarr ile
tamamlanmadan bir iist ddneme kayrt yaprlmaz. Tekrarlanan staj veya staj larr bagarr ile
tamamlavan cilrenciler. yeni dtinemin baqlamasrm beklemeden uygun bir 

-tarihte 
bir iist

dcinemin programrna kaylt yapttrabilir.

Staj notu
MADDE 35 - (l) Staj notu; staj sonu srnavrnda ya da staj biitiinleme srnavrnda alman

nottur.

Diinem notu
MADDE 36 - (l) lV. ve V. ddnem dgrencilerinin d<jnem notlan, o dcinemdeki staj

notlart ve AK'I-S kredileri gtiz tiniine almarak hesaplantr. D<inem notlal 23 iincri maddede
grtsterildigi ;ekilde harf notu. katsayr ve dereceye gevrilir.

DOKUZUNCU BOLTJM
Diinem VI ite ilgiti Hiikiimler

Aday hekimlik (intiirnliik) diinemi efitim esaslarr
MADDE 37 - (1) Trp egitiminin altrncr yrrrndaki aday hekimlik ddnemi eliriminin

amacr: dlrencilere daha cinceki ddnemlerde edindili bilgilerin klinik uygulamala'nr
.v-aptlrarak. hekimlik sanatrnln uygulanmasrnda deneyim ve beceri kazandrrmak ve hekim
adayrnr hekimlik sanatlnl en iyi uygulayabileceli <iiizeye getirmektir.

(2) Aday hekimlik dtinemi kesintisiz bir ddnemdir. Aday hekimlik dcinemi elitimiyle
ilgili esaslar qunlardrr:

a) Bu donemde <ifrenci. acil servis, klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane,
yolun bakrm- saha gahgmararr, v.b. alanlarda dlretim elemanr kontloliinde qarrgrr.

b) Aday hekimlik dlrencileri. egitim gcirdiikleri anabilim ve bilim dallarrnrn gartlerrna
uymak- ncibet tutmak. ameliyat, laboratuvar gahgmasr. vaka takdimi, konferans, seminer ve
diger bilimsel laaliyetlere katrlmzrk zorundadrr.

c) Bu dcinemde her anabilim dahnda yaprlan gahqma sonunda <rfrencinin baga'
durumu: hasta ve hasta sahipleri ile iligkisi. gcirevine balrrrrk derecesi. mesleki birgisi,
iqbirligi yetenegi, iqe ilgisi, devamr, toplantlara katrhmr gdz dniinde bulundurularak basanh
roa ba;ansrz olarak takdir edilir. olrencilerin bir uygulama diliminde baganh olarak
degerlcndirilebilmesi igin. deveun gartla'nr sallamrg ve ilgili anabilim dah tarafrndan
belirlenen uygulama kamesinden yeterlilik almrg olmalan esastrr.

9,) Aday hekimlik d<jnemi Faktjltenin anabilim,rbilim dallarrnda yaprlrr. Segmeli staj
Faktilte Ycinetinr Kurulunun onayr ile yurt igi veya yurt drgrnda elitim veren hp fakiiltesi
hastanelerinde de yaprlabilir. Scqmeli staj gahgmasr aday hekimlik d6neminde zorunlu olarak
yaptlan klinik dallarda uygulanmaz. Segmeli staj alanlan Fakiilte Kurulu tarafindan belirlenir.
olrenciler segmeli staj tercihlerini programrn baqlamasrndan en az iki hafta 6nce Dekanhla
dilckge ile bildirmek zorundadrr. Olrencilerin segmeri staj lara daprrrmr, tercihleri ve
anabilim,/bilim dah kontenjanlarr 96z dniinde tutularak, gerekli durumlarda kura gekimi yolu
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ile koordinat6rltik tarafindan belirienir.

d) Aday hekimlik ddneminde baqarrh olan tilrencilere "GG"

ogrencilere "KK" notu verilir

e) Aday hekimlik ddneminde baqanstz olmalan halinde dlrenciler, bu

ile tekar ederler. Segmeli stailarda bagartstz olan d[renciler, baqanstz

degigtirmek isterlcrse yeni stajlara tam siire ile devam ederler.

bagartstz olan

staj lan tam si.ire

olduklarr stajlarr

ONUNCU BOLUM
Qeqitli ve Son Hiikiimler

Mezuniyet genel not ortalamast
MADDE 38 - (l ) Ogrencilerin mezuniyet genel not ortalamalanntn saptanmasl igin'

aday hckimlik d<inemi harig, ilk beg d<lnem okuduklarr tiim ddnemlerin notlannm ortalamasr

gdz ciniine altntr.
(2) Ogrenimleri ni 2547 sayrh Kanunda belirtilen siireler igerisinde tamamlayan ve

disiplin cczast almayan, mezuniyet genel not ortalamasl 3.00-3.49 arastnda olan dlrenciler
geref Ogrencisi. 3.50 ve iizerinde olan 6lrenciler ise Ytiksek $eref Olrencisi olarak

degerlendirilirler- Bu 6lrencilerin geref ve yiiksek peref belgeleri diploma ile birlikte bir defaya

mahsus olmak iizere verilir-

Diploma
MADDE 39 - (1) Faktiltede aqagrdaki diplomalar verilir'
a) Temel Trp Bilimleri On Lisans Diplomasr: Yiiksekdlretim Kurulu taraftndan

belirlenen ydnetmelik esaslanna gcire "On Lisans Diplomast" verilir. Bu diplomayr belinilen
ko$ullarla alanlar, herhangi bir yolla tekrar programa ddndiikleri takdirde aldrklan dn lisans

diplomasrnr kayrt srrasrnda [iniversiteye geri vermek zorundadrrlar.

b.y Trp doktorlugu diplomasr: -frp doktorlulu igin dngdriilen altr yrlhk elilim siiresini

baqanyla tamtunlayanlara trp doktoru diplomast verilir.

Ofirencilerin genel.giiriinii$ii ve giyinigi
MADDE 40 - (1) Olrencilerin genel gdriiniig ve giyiniqleri Trp Faki.iltesi ile hekimlik

meslelinin ilzel gartlanna uygun olmaldrr.

Yiinergede hiikiim bulunmayan haller
MADDE 41 - (1) Bu Ycinergede hiikiim bulunmayan hallerde; Mulla Srtkr Kogman

Universitesi On Lisans ve Lisans Egitim-Ofretim Ydnetmelili, Mulla Sttkr Kogman

Unii,:rsitcsi Yabancr Dil tgilinl-Ogrctim vc Srnar Ydnetmeligi ile Universite Senatosunca

ahnan kararlar uvgulantr.

Yiiriirliikten kaldrrma
MADDE 42 - (1) 2910712015 tarihli ve 510/2 sayrh Senato Karart ile yiiriirliile giren

"Mugla Srtkr Kogman Universitesi Trp Fakiiltesi Elitim-Olretim ve Stnav Ycinergesi''

yiiriirl iikten kaldrnlmrEtrr

Yiiriirliik
MAI)DE 43 - (1) Elu Y<inerge 2016-2017 Egitim-Ofretim YIh bagrndan itibaren

viiriirli.iEe sirer.
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Yiiriitme
MADDE 44 - (1) Bu Ycinerge hiiktimlerini Mugla Srtkr Kogman Universitesi Rektdrii

ytiriitiir.

Ytinergenin Kabul Edildifi Senato Kararrnrn
Tarihi Sayrsr

05t10/20t6 528/10
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