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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE KOMİSYON LAR 

 

Amaç ve kapsam 

Madde - (1) Bu uygulama esaslarının amacı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

yapılan mezuniyet öncesi tıp eğitim ve öğrerimi ile sınavlar hakkında '"İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’”nde açıklanmış olan hususlara 

ilişkin hükümleri düzenlemektir. Bu uygulama esasları sadece Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim 

Öğretim Programını kapsar. Lisansüstü Eğitm-Öğretiın ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi bu uygularna 

esaslarının kapsamı dışındadır. 

Dayanak 

Madde 2 - ( l ) Bu uygulama esasları 10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren " İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği’”ne dayanılarak yapılmıştır.  

Kurullar 

Madde 3 - ( l ) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim ve Öğretimi Programının planlanması, yürütülmesi 

ve değerlendirilmesinde aşağıdaki kurullar görev alır. Kurul üyelerinin görev süresi 2 yıldır.  

Görev süresi dolan bir üye tekrar görevlendirilebilir.r Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir.Kurullar Fakülte Kurulu veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma 

esasları çerçevesinde yetkilendirilerek görev ve sorum1uluklarını yerine getirir.  

a..) Müfredat Kurulu: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim ve Öğretimi Program öncelikli olarak bu 

kurul tarafından hazırlanır ve yürütülür. Tıp Fakültesi Dekanıı başkanlığında eğitimden sorumlu 

Dekan Yardımcısı ile her öğretim yılı başında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilen baş 

koordinatör, baş koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörleri ve dönem koordinatör 

yardımcıları ile Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği cerrahi tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri 

ve temel tıp bilimlerinin herbirinden en az birer öğretim üyelerinden oluşur. Fakülte öğrenci 

temsi1cisi toplantılara oy hakkı olmaksızın katılır.  

b )  Ölçme-Değerlendirme Kurulu (ÖDK): Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim ve Öğretimi 

Programında yer alan sınav ve değerlendirmeler ile etkinlik ve uygulamaların planlannası, 

önerilmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu komisyondur. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve 

Koordinatörler Komisyonu üyelerinden oluşur. 
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c )  Koordinatörler Kurulu: Mezuniyet öncesi eğitim-öğretim programının uygulama sürecini 

koordine etmek amacıyla Dekan, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, baş koordinatör, dönem 

koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Bu kurul, Fakültede gerçekleştirilen rnezuniyet öncesi 

eğitim ve öğretime ilişkin tüm uygulamaların genel planlamasını yapar ve koordinasyonunu 

sağlar.  

Gerek görülürse Dönem 1, 2 ve 3 Ders Kurulu Başkanları, Dönem 4 ve 5  Staj sorumluları ve 

Dönem 6 İntörn Eğitimi Sorumluları da toplantıya davet edilir.   

d) Öğrenci Danışmanlığı Kurulu: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi sırasında öğrencilere verilen 

danışmanlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu ve geliştirilmesinden 

sorumludur.Danışmanlar öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçları ile ilgili soru ve 

sorunlarında rehberlik yaparlar.  

e) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Kurulu: Bu kurul Probleme Dayalı Öğretim ile ilgili eğitim 

almış olan öğretim üyelerinden seçilen en az üç öğretim üyesinden oluşur. 

 f) Seçmeli Ders Kurulu: Seçmeli ders kurulu en az üç öğretim üyesinden oluşur. Hangi 

dönemlerde seçmeli ders açılacağını, fakültedeki öğretim üyelerinin görüşü alındıktan sonra 

belirler. 

g) Muafiyet ve İntibak Kurulu: Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve ders muafiyetleri ile ilgili 

konular hakkında faaliyet gösterir. 

h) Klinik Beceri Kurulu: Klinik beceri uygulamaları programını hazırlar ve Klinik Beceri 

Laboratuvarının kullanım planını oluşturarak takibini yapar. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ,, EGİTİM-ÖĞRETİM DİLİ VE ŞEKLİ 

Eğitim-Öğretim Süresi 

Madde -4 (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan a1tı 

dönemden ibarettir. Her dönem en az otuz iki hafta sürelidir. Tıp Fakültesine kayıt yaptıran 

öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim süre ve süreleri altı yıllık eğitim-öğretim dönemlerine 

dahil değildir.  

(2) Öğrenciler eğitim-öğretimlerini, 2547 sayılı Kanun’un 44. maddesinde belirtilen süreler içinde 

tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerin hesaplanmasında öğrencilerin Fakülte Yönetim 

Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, normal 

öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesinde 

öngörülen şartları yerine getirmeleri koşulu ile öğrenci1ikleri devam eder. 
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(3) Seçmeli derslerde ve Senato tarafından belirlenen zorunlu ortak derslerde eğitim-öğretim 

yarıyıl esasına göre yapılır. 

Eğitim - Öğretim Dili ve Şekli 

Madde 5 - (1) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde entegre eğitim sistemi      

uygulanır. Hem yatay hem de dikey entegrasyonun birlikte sağlandığı eğitim sisteminde, 

vücuttaki organ sistemlerinin dersleri (bilgi ve beceriler) ilgjli disiplinlerce topluca verilir ve 

derslerin orgaoizasyonu Ders Kurulu veya Staj Programı bazında e1e alınır. Entegre tıp eğitimi 

sisteminin gereği olarak, her bir Ders Kurulu veya Staj Programında yapılan tüm ölçme ve 

değerlendirme etkinlikleri kendi içlerinde birlikte hesaplanarak her bir Ders Kurulu ve Staj 

Programı için 100 üzerinden tek bir başarı notu olarak belirlenir. 

  (2) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim dili 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren 

Türkçedir. 

(3) Eğitim-öğretim -Dönem I, II ve III'te temel olarak ders   kurulları,  Dönem IV   ve V'te staj,  

Dönem VI'da intörnlük esasına göre yapılır. 

(4) Öğrenciler Dönem I, II, III, IV, V ve VI’da açılan yarıyıllık seçmeli dersler içerisinden her 

yarıyıl  en az bir dersi almak zorundadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DEVAM ZORUNLULUĞU, MAZERETLER, İZİNLER, KAYlT DONDURMA ULUSAL 

VE 

ULUSLARARASI ÖGRENCİ DEGiŞiMi 

 

Devam Zorunluluğu 

Madde 6 - (1) Dönem I, II ve III’deki her bir ders kurulunda yer alan derslerde %70, PDÖ ve 

uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Her bir Anabilim Dalı’na ait uygulamalarda 

en az %50 devam şartı aranır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, 

uygulamalı derslerde devamsızlığı toplamı %20’yi geçmediği takdirde, devam etmediği 

uygulamalı çalışmaları Anabilim Dalının öğretim üyesinin belirlediği gün ve saate telafi etmek 

zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz. 

Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınav ve değerlendirmelere alınmaz ve F1 notu alır. 

Mazereti Fakülte Yünetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli olarak kalır ve E Notu alır. 
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(2) Bir eğitim-ögretim yılında tüm ders kurul1arında, toplam devarnsızlığı %30’u geçen 

öğrenci F1 notu alır. Final ve bütünleme sınavlarına alınmaz. 

(3)  Dönem IV, V tam devam şartı aranır, devamsızlığı %20’nin üzerinde olanlar sınavlara 

alınmaz ve F1 notu alır. Devamsızlığı %20’den daha az olup mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca 

kabul edilen öğrenciler anabilim dalının belirlediği gün ve saatte eksikleri telafi etmek 

zorundadırlar. 

(4)  Dönem VI’da tam devam şartı aranır.  Devamsızlığı %20’den daha az olup mazereti 

Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler anabilim dalının belirlediği gün ve saatte 

eksikleri telafi etmek zorundadırlar. 

Mazeretler 

Madde 7 - (1)  Mazereti nedeniyle devamsızlık gösterenlerin mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından değer1endirilir, Öğrencinin eğitim, öğretim süresinde sağlık nedeni ile mazeretli 

sayılabilmesi için hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim 

Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen 

öğrenci rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Ancak bu öğrenciler rapor 

süresi dolmadan derslere ve sınavlara girmek isterlerse dilekçe ile Dekanlığa başvurur ve 

dekanlıkça durumu değerlendirilerek üniversite hastanemizde yapılacak tıbbi muayenesinde engel 

olmayan durum belgelenirse derslere devam edebilir ve sınava girebilir. 

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat mazeret bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde 

Tıp Fakültesi Dekanlığına yapılır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar ve yalnız 

sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz. 

 

İzinler 

Madde 8 - (l ) Ögrencilere, eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, 

araştırma gibi imkanların veva katılanılacak olan önemli nedenlerin olması halinde. Fakülte 

Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl 

başlamadan önce istenmesi gerekir. 

Kayıt Dondurma 

Madde 9- (1)  Kayıt dondurma ile ilgili hususlarda 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi 

Gazete'de tanımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisan Eğitim_Öğretim Sınav Yönetmeliği 

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri  uygulanır. 
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Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi 

Madde 10- (1) Üniversite ile yurtiçi veya yurtdışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan 

anlaşmalar uyannca üniversitelerarası öğrenci değişim programına alınabilir. Bu programlar 

çerçevesinde öğrenciler en fazla bir dönem süreyle bu Üniversitelere gönderilebilir. Ders 

programları ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda 

uygulanır. 

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders uygulamaları, staj ve 

benzeri faaliyetlerinin öğrencinin kendi eğitim-öğretimı programındaki ders uygu1aması, staj ve 

benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, dönem koordinatörünün önerisi üzerine 

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin bire bir örtüşmesi gerekmez. 

Ancak içerik öğrenme çıktıları ve Avrupa Kredi Transfer Sistem (AKTS) kredileri açısından yakın 

derslerin seçilmesine özen gösterilir. 

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı ve başanlı 

olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilir ve kredileri de gösterilmek suretiyle bu dersler 

orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin öğrenim belgesine işlenir. 

(4) Yurtdışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi' ne eğitim amacıyla gelen üğrencilerin işlemleri ikili anlaşmalar ve ilgili mevzuat 

hükümlerine göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu’nun kararı ile 

yürütülür. Bu öğrencilere seçtikleri dersleri ve başarı durumlarını gösterir öğreniın belgesi verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SINAVLAR 

 

Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Puan, Notlar ve Katsayılar 

Madde 11 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve 

katsayılar aşağıda gösterilmiştir: 

a) 

 Puanlar  Notlar Puanlar 

 90-100  A1 4,00 

 85-89  A2 3,50 

 75-84  B1 3,00 

 70-74  B2 2,50 

 60-69  C1 2,00 

 50-59  C2 1,50 
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b) Ayrıca, harf notlarından; 

1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok, 

2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, 

3) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında, 

4) E: Mazeretli, geçmez, olarak tanımlanır. 

Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar ve Değerlendirme  

Madde 12-(1) Dönem I, II ve III'te aşağıdaki sınavlar yapılır: 

a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda pratik ve teorik olarak 

yapılan sınavdır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu olarak işlenir. 

b) Final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümünü içeren final 

sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav notu olarak işlenir. 

c) Bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te final sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme 

sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not bütünleme sınav notu olarak işlenir. 

d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 

mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defa ve Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Final ve bütünleme sınavları ile staj sınavı ve 

staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 

Sınavların Uygulanması 

Madde 13– (1) Sınav ve değerlendirmeler öğrencilerin başarısını belirleyici ve geçme kalma 

durumuna karar verilmesinin yanı sıra bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin geri bildirim verilmesi 

fakülte mezuniyet hedeflerine göre gelişimlerinin değerlendirilmesi için yapılır. Sınavların 

uygulanmasında ve değerlendirilmesinde eşitlik ve tarafsızlık ilkesi esas alınır. 

(2) Teorik ve pratik soru sayısı ve dağılımı, uygulama çalışmalarının ders kurulu geçme sınavına 

ya da notuna yüzde (%) olarak katkısı; eğitim-öğretim yılının başında ÖDK tarafından belirlenir. 

Her kurul sınavı öncesinde koordinatörler tarafından öğrencilere ilan edilir. Ders Kurulu sınavları 

dönem koordinatörleri sorumluluğunda ders kurulu başkanları tarafından düzenlenir ve yürütülür. 

(3) Ders kurulu sınavları, dönem I, II ve III’te ilan edilen tarihlerde her ders kurulunun sonunda 

yapılır. 

(4) Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken  3, 

en geç 21 sonra ders kurulları final sınavı yapılır. 

(5) Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken 3 gün, en geç 21 gün 

sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır. 
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(6) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin ara sınav tarihleri ile her yarıyılın sonunda 

yapılacak final ve bütünleme sınav tarihleri Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. 

(7) İlk üç dönemdeki ders kurulları sonunda, kurulda yürütülen uygulama, çalışmaların notu 

dönem koordinatörü tarafından belirlenecek yöntemle (uygulama sınavları, ödev, klinik 

laboratuvar çalışmaları vb) değerlendirilir. 

(8) Uygulama çalışmalarının ders kurulu geçme notuna yüzde (%) olarak katkısı dönem 

koordinatörü ve ilgili ana bilim dalı başkanları tarafından belirlenir. Her ders kurulu başında 

uygulama çalışmalarının değerlendirme yöntemi ve ders kurulu geçme notuna yüzde (%) olarak 

katkısı belirlenerek Baş Koordinatörlüğe yazılı olarak bildirilir. Baş Koordinatörlük ders kurulu 

bazında bu oranı ilan eder. 

(9) Mazeret Sınavı, ilk üç dönemdeki kurul sınavları mazeretli olarak katılamayan öğrenciler için 

düzenlenir. Sınav şekli ve uygulaması ile ilgili kararı ÖDK önerisiyle fakülte Yönetinı Kurulu 

tarafından belirlenr. Final sınavı ile bütünleme sınavı içinmazeret sınavı açılmaz. 

(10) Final Sınavı yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır·. Uygulama sınavı 

teorik sınavdan bir gün önce bitecek şekilde ilgili anabilim dalı öğretim elemanları tarafından 

yapılır.. 

(11) Bütünleme Sınavı Dönem I, II ve III’te final sınavlarına katılmayan öğrenciler veva sınıf 

geçme notu 60’ın altında olan öğrenciler ve başvurmaları halinde sınıf geçme notunu yükseltmek 

isteyen öğrenciler için düzenlenir. Sınav yöntemi ve not hesaplaması final sınavıyla aynıdır. 

(12) Ders kuruluna ait ara sınavlar yılsonu genel sınavları ve yılsonu bütünleme sınavları çoktan 

seçmeli sınavlardan oluşur. Bir öğrenci herhangi bir sınavda bir branştan %50’nin altında not 

alırsa, o branşta elde ettiği puan ile o branşa ilişkin toplam puanın %50’si arasında kalan puan 

farkı sınav toplam puanından düşülür. İlgili Dönem koordinatörü baraj sisteminin uygulanabilmesi 

için kuruldaki ders ağırlığının %5'i altındaki derslere ait sınav sorularını en yakın branş sorularıyla 

gruplandırır. 

(13) Sınıf geçme Notu, ders kurulu ara sınavlan not ortalamasının %60’ı ve final sınavının (veya 

bütünleme sınavının) %50’sinin toplamından oluşur. Sınıf geçme Notu, ders kurulu ara sınavları 

ağırlıklı not ortalamasının %60’ı ve final sınavının (veya bütünleme sınavının) %40’ının 

toplamından oluşur. 

(14) Genel Zorunlu ve Seçmeli Dersler: Ders geçme esasına göre okutulan .seçmeli dersler ortak 

seçmeli dersler, ileri İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkı1ap Tarihi ile Türk Dili ve Edebiyatı 

dersleridir. Bu derslerin ara sınavları, final ve bütünleme sınavlarının şekli ve tarihi her yıl eğitim- 
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öğretim dönemi başında duyurulur. 

(15) Kurul sınavları ağırlıklı not ortalaması  80 ve üzerinde olan öğrenciler başvurmaları halinde 

final sınavından muaf tutulurlar ve kurul sınavları ağırlıklı not ortalamaları sınıf geçme notları 

olarak kabul edilir. 

Sınavlardaki Başarının Değerlendirilmesi 

Madde 14 – (1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için devam ettiği dönemin final veya 

bütünleme notunun en az  50, dönem notunun da en az 60 olması gerekir. 

(2) Final sınav notu F2 veya F3 olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bu öğrenciler bütünleme 

sınavına alınırlar.Sınıf geçme notun yüksletmek isteyen öğrenciler yazılı talepleri halinde 

bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda dönem notunun hesaplanmasında bütünlemede 

aldıkları not geçerlidir. 

(3) Seçmeli dersler, zorunlu seçmeli dersler, ileri İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ara sınavlarının final ve bütünleme sınavlarının şekli ve tarihi 

her eğitim- öğretim dönemi başında duyurulur. Bu derslerle ilgili başarı değerlendirmesi “İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'' hükümleri doğrultusunda 

yapılır. 

Dönemin Tekrarı 

Madde 15 - (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır: 

a) 22. maddedeki başarı şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler o dönemi tekrarlarlar. 

b) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin final ve bütünleme sınavında başarısız olan 

öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi programına almak 

ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem V’in sonuna kadar seçmeli ve ortak zorunlu 

derslerden başarılı olamayan öğrenci dönem VI’ya başlayamaz. 

Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Esaslar 

Stajların Tekrarı 

Madde 16 – (1) Stajlara devam zorunludur ve mazeretli devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava 

girebilmek için devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar. 

Staj Sınavı 

Madde 17– (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda o staj eğitim ve öğretim içeriğini kapsayan 

staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. 

Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Yazılı 

sınavının, staj sonu notuna katkısı en az %40’tır. Staj sınavından öğrencinjn başarılı 
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sayılabilınmesi için staj sınavı notunun en az 60 olması zorunludur. Staj sınavları ve staj 

bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. 

(2) Dönem IV ve V’te sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir. 

Staj Bütünleme Sınavı ve Stajların Tekrarı 

Madde 18 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci 

bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken  üç, en geç yirmi bir 

gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj bütünleme 

sınav notunun en az 60 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı 

olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Tekrar 

başarı gösterememesi halinde, öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken  üç, en geç yirmi 

bir gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır. 

(2) Stajlara devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde, yıl içi ve yıl sonu yükümlülüklerini bu 

Uygulama Esasları hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği için başarısız olanlara 

başvuruları üzerine yıl içinde bu stajları her defasında tekrarlamak kaydıyla, sınav hakkı verilir. 

Bütün stajların sınavlarından başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. 

Dönem VI’ya İlişkin Esaslar 

Madde 19 – (1) Dönem VI (intörnlük dönemi) öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında yapılan 

çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, 

epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik 

patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu uygulama esaslarının 12 inci 

maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her anabilim 

dalındaki çalışmalarından en az 60 alması gerekir. 

(2) Dönem VI’da başarısız olunan stajlar için mevzuatla tanımlanan süre çerçevesinde  staj tekrarı 

hakkı verilir. (3) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu sadece not olarak bildirilir. 

 

BEŞiNCİ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

 

Sınavların Uygulanması 

Madde 20 - (1) a) Sınavlar eğitim-öğretim programının özelliğine uygun olarak yazılı ya da 

sözlü/uygulamalı olarak yapılır. 

b) İlan edilmiş olan sınav tarihleri zorunlu hallerde Fakülte Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 
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c) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen 

öğrencinin notu F2 olur. 

ç) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye, F3 notu verilir ve ayrıca söz 

konusu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

d) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda, ayrıca ortak zorunlu dersleri 

almak ve başarmak zorundadırlar. 

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Madde 21 - (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra 

en geç beş iş günü içerisinde Tıp Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili 

öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi 

yapılır. 

 

Ön Şart ve Dönem Tekrarı 

Madde 22 - (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretiminde her dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu 

nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve 

III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı intörnlük 

çalışmalarını aynı şekilde tekrarlar. Ancak ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler bu hükümlerin 

dışındadır. Bu derslerle ilgili olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav 

Yönetmeliği”nin 20’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır. 

Tıp Eğitimi Mezuniyet Başarı Derecesi 

Madde 23 - (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için okudukları 

bütün dönemlerin notlarının ortalamasından oluşan genel akademik başarı not ortalaması aşağıda 

gösterildiği şekilde derecelendirilir: 

 

         Genel Akademik Başarı Not Ortalaması                       Başarı Derecesi 

A1 Üstün başarı 

A2 Pekiyi 

B1 İyi 

B2 Orta 

C1 Geçer 
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Onur ve Yüksek Onur Öğrencisi 

Madde  24- (1) Tıp eğitimini altı yıllık eğitim-öğretim süresi içinde tamamlayan, disiplin cezası 

almayan ve genel akademik başarı not ortalaması A2 olan öğrenci onur öğrencisi; A1 olan öğrenci 

ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. 

 

Uygulama Esasalarında Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde  25– (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Y'önetme1iği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile djğer ilgili mevzuat hüküm leri uygulanır. 

 

Geçici Madde 1: 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler % 30 

ingilizce eğitime tabidir. 

 

Yürürlük ve Yürütme 

Madde  26- (1) Bu uygulama esasları yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.  

(2) Bu uygulama esaslarının  hüküınleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 

yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Üniversitemiz Senatosunun 21.11.2018 tarihli ve 2018/20-01 sayılı toplantısında alınan kararla yürürlüğe girmiştir. 


