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YÖNETMELİK

N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes�nden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�n eğ�t�m-öğret�m

ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�nde öğrenc� kabulü,

eğ�t�m‐öğret�m programlarının düzenlenmes�, sınavlar, d�ploma ve ayrılma �şlemler�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 44

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) A�le hek�ml�ğ� dönem� (İntörnlük): Öğrenc�n�n, tıp eğ�t�m�n�n altıncı yılında, daha öncek� dönemlerde aldığı

eğ�t�m�n kl�n�k ortamda ve sahada uygulamalarının yaptırılması, hek�ml�k sanatının uygulanmasında deney�m ve
becer� kazandırılması ve hek�m adayı olarak hek�ml�k sanatını en �y� uygulayab�leceğ� düzeye get�r�lmes� amacıyla
aldığı eğ�t�m�,

b) Akadem�k danışman: Öğrenc�n�n Ün�vers�teye g�r�ş�nden �l�ş�ğ�n� kesene kadar geçen süre �çer�s�nde,
eğ�t�m-öğret�m çalışmaları ve öğrenc�n�n Ün�vers�tedek� eğ�t�m hayatı �le �lg�l� problemler�nde rehberl�k yapmak üzere
Dekanlık tarafından görevlend�r�len öğret�m üyes�n�,

c) Başkoord�natör: Dönem koord�natörler�n�n hazırladığı yıllık eğ�t�m ve sınav programlarının organ�ze
ed�lmes�nden sorumlu, Dekan tarafından görevlend�r�len dekan yardımcısını,

ç) Bütünleş�k kl�n�k değerlend�rme (BKD): Kl�n�k/pol�kl�n�k/amel�yathane/laboratuvar/saha çalışmaları, olgu
ve sem�ner sunumları, ek�p ve hasta yakınları �le �let�ş�m konusunda, �lg�l� uygulama eğ�t�m� anab�l�m dalının
akadem�k kurulu kararıyla bel�rlenen, öğret�m elemanı/öğret�m elemanları tarafından uygulama eğ�t�m� sırasında
öğrenc�ye ver�len puanı,

d) Dekan: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dekanını,
e) Dekanlık: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dekanlığını,
f) Ders kurulu: Fakültede b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü dönemlerde dersler�n konu bütünlüğü esas alınarak veya

konunun b�rb�rler�yle bağlantılı olarak tüm tıp alanlarını bütünleşt�ren b�r düzen �çer�s�nde öğrenc�ye ver�len teor�k
öğret�m ve prat�k uygulamaları,

g) Ders kurulu sorumlusu: İlg�l� ders kurulunun eğ�t�m programının bütünlüğünün ve sınavlarının düzenl� b�r
şek�lde yürütülmes�n� sağlamak üzere dönem koord�natörüne bağlı olarak çalışan ve �lg�l� dönem�n koord�natörü
tarafından öner�len, Dekan tarafından görevlend�r�len öğret�m üyes�n�/görevl�s�n�,

ğ) Dönem: Fakültede altı yıllık eğ�t�m süres�n�n, güz ve bahar yarıyılını kapsayan, her b�r eğ�t�m-öğret�m
yılını,

h) Dönem koord�natörü: Sorumlu olduğu dönem�n eğ�t�m programının bütünlüğü ve düzenl� b�r şek�lde
yürütülmes� �le dersler�n ve sınavların koord�nasyonundan; Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 �ç�n sınav sonuçlarının
öğrenc� otomasyon s�stem�ne g�r�lmes�nden sorumlu, başkoord�natör tarafından öner�len, Dekan tarafından her b�r
dönem �ç�n görevlend�r�len Fakülte öğret�m üyes�n�/görevl�s�n�,

ı) Dönem koord�natörü yardımcısı: Fakültede her b�r dönem �ç�n, dönem koord�natörüne faal�yetler�nde
yardımcı olan, dönem koord�natörünün �z�nl� olduğu zamanlarda, ona vekalet eden ve �lg�l� dönem koord�natörünün
öner�s� �le Dekan tarafından görevlend�r�len, dönem koord�natörünün görev� sona erd�ğ�nde görev� sona eren öğret�m
üyes�n�/görevl�s�n�,

�) Eğ�t�m-Öğret�m Kal�te Kom�syonu: Fakülten�n eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n� planlayan ve gel�şt�r�lmes�n�
sağlamak �ç�n öner�lerde bulunan kom�syonu,

j) Fakülte: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,
k) Fakülte Kurulu: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Kurulunu,
l) Fakülte Yönet�m Kurulu: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Yönet�m Kurulunu,
m) Kred�: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n� (AKTS),



n) Öğrenc�: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�nde öğren�m görmeye hak kazanan ve kayıtlı
bulunan öğrenc�y�,

o) Rektör: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Rektörünü,
ö) Rektörlük: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
p) Seçmel� ders: Fakülte eğ�t�m-öğret�m programında yer alan, öğrenc�ler tarafından �lg� alanları d�kkate

alınarak seç�len ders�,
r) Seçmel� uygulama eğ�t�m�: Fakültede ver�len zorunlu uygulama eğ�t�m� dışında öğrenc�n�n �steğ�

doğrultusunda seçerek aldığı uygulama eğ�t�m�n�,
s) Senato: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Senatosunu,
ş) Uygulama eğ�t�m�: Süres�, Fakülten�n öğret�m programı kapsamında bel�rlenen; Dönem 4, Dönem 5 ve

Dönem 6’da �lg�l� anab�l�m dalı/dalları tarafından, ağırlıklı olarak kl�n�k öğrenme ortamlarında veya sahada
gerçekleşt�r�len; sağlık, sağlığın korunması durumları �le kl�n�k durumlar, hasta ve yakınlarının yönet�m� bakımından
öğrenc�ler�n b�lg� ve becer�ler�n� gel�şt�rd�kler� kuramsal ve uygulamalı dersler� ve sem�nerler�,

t) Uygulama eğ�t�m� sorumlusu: İlg�l� uygulama eğ�t�m�n�n eğ�t�m-öğret�m programının bütünlüğünden,
sınavlarının düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden, uygulama eğ�t�m� sınav sonuçlarını öğrenc� otomasyon s�stem�ne
g�rmekten sorumlu olan ve dönem koord�natörüne bağlı çalışan, �lg�l� anab�l�m dalı başkanının öner�s� üzer�ne Dekan
tarafından görevlend�r�len öğret�m üyes�n�/görevl�s�n�,

u) Uygulamalı ders: Laboratuvar / prat�k çalışmaları, tartışma, sem�ner, saha, kl�n�k / pol�kl�n�k ve benzer�
çalışmaları,

ü) Ün�vers�te: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes�n�,
v) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ün�vers�teye Kayıt, Kayıt Yen�leme ve Yatay Geç�şler

Kayıt
MADDE 5- (1) Tıp Fakültes�nde öğren�m görecek olan öğrenc�ler�n kayıt �şlemler�, Rektörlükçe bel�rlenen ve

�lan ed�len süre �ç�nde �stenen belgeler�n tamamlanmasıyla yapılır. Süres� �ç�nde kaydını yaptırmayan aday kayıt
hakkını kaybeder.

(2) Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Askerl�k durumu ve
adl� s�c�l kaydına �l�şk�n olarak öğrenc� adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır. Ancak, geçerl� mazeret�n�
belgelend�ren adayların kes�n kayıtları, �lg�l� mevzuat hükümler�ne uymak koşuluyla kanun� tems�lc�ler� tarafından
yaptırılab�l�r.

(3) Kes�n kaydını yaptıran öğrenc�, akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �ç�nde Fakülten�n eğ�t�m-öğret�m
planındak� dersler� alarak ders kayıt �şlemler�n� tamamlamak zorundadır.

Kayıt yen�leme
MADDE 6- (1) Öğrenc�n�n; öğrenc�l�k haklarının devam etmes�, eğ�t�m ve öğret�m�n�n sürdürülmes� ve

sınavlara g�reb�lmes� �ç�n akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hler arasında ders kaydını yen�lemes� gerek�r.
(2) Süres� �ç�nde kaydını yen�lemeyen öğrenc�, o döneme devam hakkını kaybeder ve �zleyen dönem başında

kaydını yen�ler. Bu şek�lde kaybed�len süre eğ�t�m-öğret�m süres�nden sayılır.
(3) Kayıt yen�leme �şlemler�n�n tümünden öğrenc� sorumludur.
(4) Katkı payı ve öğren�m ücret� ödemes� gereken öğrenc�ler, her dönem başında akadem�k takv�mde bel�rt�len

süre �ç�nde, katkı payını/öğren�m ücret�n� ödemekle yükümlüdürler.
(5) Katkı payını yatırmayan öğrenc� �lg�l� dönemdek� ders, laboratuvar ve stajlara devam edemez. A�le

hek�ml�ğ� (�ntörnlük) dönem� çalışmalarına katılamaz ve sınavlara g�remez.
Yatay geç�şler
MADDE 7- (1) Yatay geç�şe �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Fakülteye eşdeğer eğ�t�m yapan tıp fakülteler�nden yapılacak yatay geç�şler, 24/4/2010 tar�hl� ve 27561

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve L�sans Düzey�ndek� Programlar
Arasında Geç�ş, Ç�ft Anadal, Yan Dal �le Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k
hükümler� ve Senato tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yapılır. Bu öğrenc�ler�n Fakülten�n eğ�t�m programına
�nt�bakları Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

b) Yatay geç�şle Fakülteye kabul ed�len öğrenc�ler, Fakülte müfredatında yer alan ancak almadıkları uygulama
eğ�t�mler�n� �nt�bak kom�syonu kararı �le b�r alt dönem veya b�r üst dönemden alab�l�rler.

c) Yatay geç�şle Fakülteye kabul ed�len öğrenc�n�n öğren�m süres�, b�r öncek� yükseköğret�m kurumunda
geçen süre �le b�rl�kte değerlend�r�l�r ve dokuz yıllık azam� süreye tab�d�r.

ç) Fakültede yatay geç�ş başvuruları sadece dönem başında kabul ed�l�r.
Ders muaf�yetler�
MADDE 8- (1) Ders muaf�yetler� �le �lg�l� esaslar şunlardır:



a) Muaf�yet sınavları, Senato tarafından bel�rlenen dersler �ç�n açılır ve Senato tarafından bel�rlenen esaslar
çerçeves�nde yürütülür. Öğrenc�ler bu sınavlara, dersler� �lk kez alacakları yarıyıl başında g�reb�l�rler. Öğrenc�ler bu
haktan her ders �ç�n b�r kez yararlanab�l�r. Muaf�yet sınavlarında başarılı sayılmak �ç�n 100 üzer�nden en az 70 puan
alınması gerek�r. Muaf�yet sınavlarından alınan notlar EX �le göster�l�r ve akadem�k ortalamaya dah�l ed�lmez.

b) Ün�vers�teye kayıt yaptıran öğrenc�, �lk kayıt yaptırdığı eğ�t�m-öğret�m dönem�n�n �lk �k� haftası �ç�nde daha
önce öğren�m gördüğü yükseköğret�m kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler �ç�n b�r defaya mahsus olmak
üzere muaf olma �steğ�yle Dekanlığa başvurab�l�r. Fakülte Yönet�m Kurulunca muaf�yet� uygun görülen derslerden
alınan notlar, 22 nc� maddede bel�rt�len başarı notlarına dönüştürülerek transkr�ptte göster�l�r.

c) Yatay geç�şle gelen öğrenc�ler �ç�n muaf�yet başarı değerlend�rmes�, geld�ğ� yükseköğret�m kurumunun
başarı değerlend�rmes�ne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m ve Öğret�me İl�şk�n Esaslar

Öğret�m d�l�
MADDE 9- (1) Fakültede öğret�m d�l� Türkçed�r.
Eğ�t�m-öğret�me başlama tar�h�
MADDE 10- (1) Fakültede akadem�k takv�m Fakülte Kurulunun tekl�f� ve Senatonun onayı �le uygulamaya

konulur. B�r akadem�k eğ�t�m-öğret�m yılı en az 32 (otuz �k�) haftadan oluşur. Genel sınav ve bütünleme sınavları bu
süren�n dışındadır.

(2) Dönem 6 dışında, her dönemde en az 1 (b�r) hafta yarıyıl tat�l� ver�l�r.
Eğ�t�m süres� ve kred� değer�
MADDE 11- (1) Eğ�t�m - öğret�m süres�, her b�r� b�r ders yılını kapsayan 6 dönemden �baret olup her dönem

60 kred� olmak üzere toplam 360 kred�d�r. Bunlardan;
a) Temel tıp b�l�mler� ön l�sans dönem�; b�r�nc� ve �k�nc� dönemler�,
b) Kl�n�k b�l�mler� l�sans dönem�; üçüncü, dördüncü ve beş�nc� dönemler�,
c) A�le hek�ml�ğ� (İntörnlük) dönem�; altıncı dönem�,
kapsar.
(2) Altı yıllık tıp eğ�t�m� programının azam� eğ�t�m süres� dokuz yıldır.
(3) Uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ler�n bu süreler� azam� eğ�t�m-öğret�m süres�ne dah�ld�r.
Derslere devam
MADDE 12- (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Teor�k, prat�k ve uygulamalı eğ�t�mler �le uygulama eğ�t�m� dersler�ne devam zorunludur.
b) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te b�r ders kurulu veya seçmel� teor�k dersler�n %30’undan fazlasına

mazerets�z olarak katılmayan öğrenc�, �lg�l� ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve �lg�l� ders kurulu
sınavından sıfır almış olarak değerlend�r�l�r. B�r ders kurulunda, Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından kabul ed�lm�ş b�r
mazeret� neden�yle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenc�ler, dönem sonunda �lg�l� ders kurulunun mazeret sınavına
alınır.

c) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te b�r dönem �ç�ndek� tüm teor�k derslerde toplam devamsızlığı %30’u
aşan öğrenc�ler, dönem sonu sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

ç) Uygulama eğ�t�m�, ders kurulu veya seçmel� prat�k dersler� veya uygulamalı derslerde, öğrenc�n�n
devamsızlığı %20’y� geçmem�ş �se, öğrenc� sınavdan önce devam etmed�ğ� süre kadar, telaf� çalışması yapmak
kaydıyla, �lg�l� ders�n prat�k/uygulama sınavına veya uygulama eğ�t�m� sınavına g�reb�l�r. Telaf� çalışmaları, �lg�l�
anab�l�m dalının olanakları çerçeves�nde, bel�rlenen gün ve saatte yapılab�l�r. Geçerl� b�r mazeret� olsun ya da olmasın,
�lg�l� ders kurulunun prat�k/uygulamalı dersler�nde veya uygulama eğ�t�m� �ç�n devamsızlık süres� %20’y� aşanlar �lg�l�
ders kurulunun veya uygulama eğ�t�m�n�n sınavlarına alınmazlar ve FF notu alırlar.

d) B�r dönem �ç�nde, Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından kabul ed�lm�ş b�r mazeret� neden�yle devamsızlık
sınırını aşmış olan öğrenc�ler, o dönem �ç�n FH notu alırlar.

Haklı ve geçerl� mazeretler
MADDE 13- (1) Haklı ve geçerl� mazeretler şunlardır:
a) Öğrenc�n�n Ün�vers�te/resm�/özel sağlık kuruluşları tarafından ver�len raporla belgelenm�ş sağlıkla �lg�l�

mazeret�.
b) Öğren�me YÖK kararı �le ara ver�lmes�.
c) Mahall�n en büyük mülk� am�r�nce ver�lecek b�r belge �le belgelenm�ş olması şartıyla doğal afetler

neden�yle öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda kalması.
ç) Öğrenc�n�n b�r�nc� dereceden kan ve sıhr� hısımlarının ağır hastalığı hal�nde bakacak başka k�msen�n

bulunmaması neden�yle öğren�m�ne ara vermek zorunda olduğunu belgelemes� ve Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından
kabul ed�lmes�.

d) Ekonom�k sebeplerle öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda olduğunu resm� belgelerle �spatlaması.
e) Öğrenc�l�k sıfatını kaldırmayan veya �hracını gerekt�rmeyen mahkûm�yet veya tutukluluk hal�.



f) Öğrenc�n�n hang� sıfatla bulunursa bulunsun tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n�n kaldırılması suret�yle
askere alınması.

g) Öğrenc�n�n eğ�t�m-öğret�m�ne katkıda bulunacak Ün�vers�te dışı burs, staj, araştırma ve benzer� �mkânların
ortaya çıkması neden�yle öğren�m�ne b�r süre ara verme durumunda kalması.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında Ün�vers�tey� ya da Türk�ye’y� tems�l etmes�, ün�vers�teler arası spor
karşılaşmalarında Ün�vers�te takımlarında yer alması, Fakültey� veya Ün�vers�tey� b�l�msel toplantılarda tems�l etmes�.

h) Fakülte Yönet�m Kurulunun kabul edeceğ� d�ğer mazeretler.
Mazeretle �lg�l� �şlemler
MADDE 14- (1) Haklı ve geçerl� nedenler�n varlığı hal�nde, öğrenc�n�n mazeretl� sayılmasına Fakülte

Yönet�m Kurulu tarafından karar ver�l�r. Mazeretler, mazeret�n sona ermes�nden �t�baren en geç b�r hafta �ç�nde
Dekanlığa b�ld�r�l�r. Zamanında yapılmayan müracaatlar �şleme alınmaz. Mazeret� kabul ed�len öğrenc�ler�n Fakülte
Yönet�m Kurulu kararı �le faydalanab�lecekler� haklar, mazeret sınavına katılma ve kayıt dondurmadır.

(2) Kayıt yen�leme süres� �ç�nde müracaat etmek kaydıyla her defasında b�r yılı geçmemek üzere normal
öğret�m süres�n�n yarısı kadar kayıt dondurulab�l�r. Kayıt dondurma süres� azam� öğren�m süres�ne dâh�l değ�ld�r.
Öğrenc�, kayıt dondurma süres� sonunda gerekl� �şlemler� yaparak öğren�m�ne devam eder. Öğrenc�ler mazeretl�
oldukları süre �ç�nde sınava g�remezler. Mazeretl� olunan sürede sınava g�ren öğrenc�n�n sınavı geçers�z sayılır.

Eğ�t�m-öğret�m�n düzenlenmes�
MADDE 15- (1) Fakültede eğ�t�m-öğret�m, Dekanlık tarafından görevlend�r�len Eğ�t�m-Öğret�m ve Kal�te

Kom�syonu �le koord�natörler tarafından düzenlen�r. Eğ�t�m-öğret�m�n yürütülmes� �le �lg�l� organlar ve görevler�
şunlardır:

a) Eğ�t�m-Öğret�m ve Kal�te Kom�syonu: Başkoord�natör, bölüm başkanları, dönem koord�natörler�, Tıp
Eğ�t�m� Anab�l�m Dalı Başkanı �le öğrenc� tems�lc�s�nden oluşur. Kom�syona başkoord�natör başkanlık eder.
Kom�syon, başkanın çağrısı üzer�ne toplanır ve çalışma ve toplantı düzen�n� kend�s� bel�rler. Kom�syon, kararlarını oy
çokluğu �le alır. Eş�tl�k hal�nde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul ed�l�r. Kom�syon, b�r sonrak� yılın
eğ�t�m-öğret�m programını oluşturmak �ç�n anab�l�m dallarından gelen müfredat öner�ler�n� değerlend�r�r ve
oluşturulan müfredat öner�s�n� Fakülte Kuruluna sunar. Kom�syon tıp eğ�t�m�n�n amacı, hedefler�, planlanması,
uygulanması ve gel�şt�r�lmes� konularında f�k�r alışver�ş� yaparak rapor ve öner�ler hazırlar; öğret�m üyeler� ve
öğrenc�lerden alınan ger� b�ld�r�mler� değerlend�rerek Fakülte Kuruluna görüşler�n� sunar. Eğ�t�m-öğret�m�n Fakülte
Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akadem�k takv�me dayalı olarak düzenl� ve dersler�n b�rb�rler�yle uyumlu b�r
şek�lde yürümes�n�n sağlanması �ç�n Fakülte Kurulunu b�lg�lend�r�r. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğ�t�mle �l�ş�ğ�
kes�lme durumuna gelen öğrenc�ler hakkında Dekanlığa b�lg� ver�r.

b) Dönem koord�natörünün görevler� şunlardır:
1) Akadem�k takv�m taslağını �lg�l� anab�l�m dallarının görüşünü alarak Eğ�t�m-Öğret�m ve Kal�te

Kom�syonuna sunmak.
2) Dönem programının düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�n� sağlamak.
3) Devam ç�zelgeler�n� denetlemek ve devamsızlık neden� �le sınavlara g�remeyecek öğrenc�ler� Dekanlığa

b�ld�rmek.
4) Tüm sınavların anab�l�m dalı başkanları �le �şb�rl�ğ� �ç�nde yürütülmes�n� sağlamak.
5) Sınav sonuçlarının değerlend�r�lmes�n� ve sınavın �stat�st�ksel değerlend�rmes�n� sağlayarak sonuçlarını

açıklamak.
6) Öğrenc�ler�n sorunlarının çözümünde ve danışman öğret�m üyeler� �le �l�şk�ler�n�n düzenl� yürütülmes�nde

yardımcı olmak.
7) Her yarıyılda en az b�r kez �lg�l� dönem öğrenc�ler�n�n sorunları ve çözüm yolları �ç�n genel görüşme

oturumu düzenlemek ve tesp�tler� b�r rapor hal�nde Eğ�t�m-Öğret�m ve Kal�te Kom�syonuna sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı ve Değerlend�rme Esasları
Sınavlar
MADDE 16- (1) Fakültedek� eğ�t�m�n ölçme ve değerlend�rmes� �ç�n yapılacak sınavlar ve değerlend�rme

yöntem� şunlardır:
a) B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü dönemlerde; ders kurulu sınavı, seçmel� ders ara sınavı, zorunlu ders ara sınavı ve

bu dersler�n mazeret sınavı, genel sınav, bütünleme sınavı.
b) Dördüncü ve beş�nc� dönemlerde, uygulama eğ�t�m� sınavı ve uygulama eğ�t�m� bütünleme sınavı.
c) Altıncı dönemde, bütünleş�k kl�n�k değerlend�rme.
(2) Sınavlar açık uçlu, boşluk doldurma, çoktan seçmel�, çoklu seçmel� veya eşleşt�rmel� test, sözlü,

uygulamalı, nesnel yapılandırılmış kl�n�k sınav/nesnel yapılandırılmış prat�k sınav veya bu usullerden b�rkaçı b�r arada
uygulanmak suret�yle yapılır.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların sayısının bel�rlenmes�nde, ders� veren öğret�m elemanlarının �lg�l� ders
kurulu/uygulama eğ�t�m�nde verd�kler� ders sayısı esas alınır.



(4) M�ll� ve d�n� bayramlara denk gelen günlerde sınav yapılmaz; ancak, gerek görüldüğünde cumartes� ve
pazar günler� sınav yapılab�l�r.

(5) B�r�nc�, �k�nc�, üçüncü dönemlerdek� ders kurulu sınav tar�hler� Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından
onaylanan ders programı �le �lan ed�l�r.

(6) Dönem koord�natörünün öner�s� veya mücb�r sebeplerle ertelenen veya öne alınması gereken ders kurulu
sınavının tar�h�, Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le Dekanlık tarafından duyurulur.

(7) Mazeret sınavı; mazeretler� neden�yle sınava g�remed�ğ� �ç�n FH notu alan veya Fakülte Yönet�m Kurulu
tarafından mazeretler� kabul ed�len öğrenc�ler �ç�n yapılır. Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrenc�ler� ders/ders
kurullarının mazeret sınavına alınırlar. Dönem 4 ve Dönem 5’te uygulama eğ�t�m� alan öğrenc�ler devam etmed�kler�
sürey� anab�l�m dalı/dallarının bel�rleyeceğ� zamanlarda tamamladıkları takd�rde mazeret sınavına alınırlar. Mazeret
sınavına katılmayan öğrenc� �ç�n �k�nc� kez mazeret sınavı yapılmaz. Genel sınav, uygulama eğ�t�m� sınavı �le
bütünleme sınavları �ç�n mazeret sınavı yapılmaz.

Dönem geçme
MADDE 17- (1) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Ortak ve zorunlu dersler �le seçmel� dersler dışında,

her b�r yılda alınan derslerde başarılı olunması b�r sonrak� yılın ön şartıdır. Bu nedenle b�r dönem�n bütün ders kurulu
dersler� veya uygulama eğ�t�mler� başarılmadan b�r üst döneme geç�lemez.

Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 sınavları ve değerlend�r�lmes�
MADDE 18- (1) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te okutulan dersler ve sınavlar �le �lg�l� hükümler şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı; her ders kurulunun sonunda yapılan, teor�k ve/veya prat�k sınavdır. Ders kurulu

sınavında alınan nota ders kurulu notu den�r. Ders kurulu notu 100 puan üzer�nden hesaplanır. Sınav sonuçları, en geç
15 (on beş) gün �ç�nde �lan ed�l�r.

b) Genel sınav; Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te her akadem�k yılın sonunda, son ders kurulu sınavının
b�t�m�nden en erken 21 (y�rm� b�r), en geç 45 (kırk beş) gün sonra, o yıl okutulan tüm ders kurullarının konularını
kapsayan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı; genel sınavın b�t�m�nden en erken on beş, en geç otuz gün sonra o yıl okutulan tüm ders
kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu genel sınavında başarılı olamayan ve
sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhang� b�r nedenle g�remeyen öğrenc�ler katılır.

(2) Ders kurulu sınavında not ağırlığı, �lg�l� kurulda ders� olan öğret�m üyeler�n�n verd�ğ� teor�k ve prat�k
dersler�n toplam saat� oranında not ağırlığına sah�pt�r. Ders kurulu notu, ders kurulu teor�k ve ders kurulu prat�k
sınavından alınan puanların, ders saat�ne göre ağırlıklı toplamından oluşur.

a) B�r ders kurulu teor�k sınavında soru sayısı 10 ve üzer�nde olan her anab�l�m ders� �ç�n ayrı; 10’un altında
olan anab�l�m dallarının dersler� �ç�n bu soruların toplamına ayrı baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’d�r. Ders kurulu
sınavında kurulu oluşturan anab�l�m dalı dersler�nden %50’n�n altında doğru cevaplandırılan her anab�l�m dalı ders�
�ç�n; o anab�l�m dalı ders�nden alınan puan �le �lg�l� ders�n ders kurulu teor�k sınavındak� puanının %50’s� arasındak�
puan farkı, teor�k sınav toplam puanından düşülerek öğrenc�n�n o derse a�t teor�k sınav notu bel�rlen�r. Ders kurulunda
prat�k/becer� sınavı yapılmamışsa ders kurulu teor�k sınav notu, ders kurulu sınav notudur.

b) Ders kurulunda, anab�l�m dalları tarafından ver�len prat�k, laboratuvar veya meslek� becer� uygulamaları
g�b� dersler varsa bunların sınavları ayrı olarak, �lg�l� anab�l�m dalı/dalları tarafından teor�k ve/veya prat�k olarak
yapılır.

(3) Ders kurulları ortalama notu, b�r dönemde her ders kurulu sınav notu �le �lg�l� ders kurulu ders saat�n�n
çarpımı �le elde ed�len puanların toplamının, �lg�l� dönemde yer alan toplam ders kurullarında yer alan toplam ders
saat�ne bölünmes� �le elde ed�len nottur.

(4) Genel ve bütünleme sınavı soruları, dönemde yer alan teor�k ve prat�k/uygulama dersler�n�n toplam saat�
oranında soru ve not ağırlığına sah�pt�r. Dönem sonu başarı notu, beş�nc� fıkrada bel�rt�len esaslara göre hesaplanır.

(5) Dönem sonu başarı notu, aşağıda bel�rt�len hususlar d�kkate alınarak ders/ders kurulları ortalama notunun
%50’s� �le genel sınavda alınan notun %50’s�n�n toplanması �le elde ed�len nottur. Bütünlemeye kalan öğrenc�ler�n
dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, genel sınavdan alınan not yer�ne bütünleme sınavından alınan not esas
alınır.

a) Öğrenc�n�n b�r üst döneme geçeb�lmes� �ç�n genel sınavdan en az ell� alması ve dönem sonu başarı notunun
yüz tam puan üzer�nden en az altmış olması gerek�r.

b) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her b�r�nden ayrı ayrı, 100 (yüz) tam puan
üzer�nden en az altmış almak koşulu �le ders kurulları ağırlıklı ortalama notu 75 (yetm�ş beş) ve üzer�nde olan Dönem
1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrenc�ler�, dönem sonu sınavına g�rmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda olan öğrenc�ler�n
ders kurulları notlarının ortalaması, dönem sonu başarı notu olarak kabul ed�l�r. Bu öğrenc�lerden not yükseltmek �ç�n
genel sınava g�rmek �steyenler, son ders kurulu sınavından sonrak� 15 (on beş) gün �ç�nde yazılı d�lekçe �le
başvurmaları hal�nde genel sınava alınırlar. Bu öğrenc�ler�n dönem sonu başarı notu bu fıkranın b�r�nc� cümles�nde
bel�rt�ld�ğ� şek�lde hesaplanır.

c) Ders/ders kurulu sınavı, genel sınav ve bütünleme sınav notları �le dönem sonu ortalama notları, ondalıklı
sayı olması hal�nde 0,5’e eş�t veya büyük �se b�r üst tam sayıya, 0,5’ten küçük �se b�r alt tam sayıya yuvarlanır.



(6) Geçme notunu alamayan, genel sınava veya bütünleme sınavına g�rmeyen veya başarısız olan öğrenc�, o
yıl başarısız kabul ed�l�r ve �lg�l� dönemde kalmış sayılır.

(7) Ortak zorunlu/seçmel� derslere devam etmeyen veya dersten başarısız olan öğrenc�ler b�r üst döneme
geçeb�l�rler. Ortak zorunlu/seçmel� derslerde başarısız olanlar Dönem 5’e kadar bu derslerden başarılı olmak
zorundadır; aks� takd�rde Dönem 5’e başlatılmazlar.

(8) Seçmel� dersten başarısız olan öğrenc�ler danışman onayı �le tak�p eden yıl başka b�r seçmel� derse kayıt
yaptırab�l�r. Bu durumda öğrenc�n�n yen� kayıt yaptırdığı seçmel� dersten aldığı başarı notu geçerl�d�r.

Dönem 4 ve Dönem 5 sınavları ve değerlend�r�lmes�
MADDE 19- (1) Uygulama eğ�t�m� notu, uygulama eğ�t�m� sonunda yapılan teor�k ve prat�k/sözlü/nesnel

yapılandırılmış kl�n�k sınav/nesnel yapılandırılmış prat�k sınav puanı �le bütünleş�k kl�n�k değerlend�rmelerden alınan
puanlar kullanılarak hesaplanır.

(2) Uygulama eğ�t�m� sınavında başarılı olab�lmek �ç�n aşağıdak� koşulların tamamının sağlanmış olması
gerek�r:

a) Teor�k yazılı sınavdan yüz üzer�nden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
b) Uygulama eğ�t�m� prat�k/sözlü/uygulama/nesnel yapılandırılmış kl�n�k sınav/nesnel yapılandırılmış prat�k

sınavdan yüz üzer�nden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
(3) İk�nc� fıkradak� koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında uygulama eğ�t�m�, prat�k/sözlü/uygulama/nesnel

yapılandırılmış kl�n�k sınav veya nesnel yapılandırılmış prat�k sınavdan alınan notun %60’ı, teor�k sınav notunun
%25’�, BKD’n�n %10’u ve hek�ml�ğe hazırlık uygulama eğ�t�m� uygulandı �se buradan alınan puanın %5’� toplanarak
uygulama eğ�t�m� başarı notu hesaplanır. Hek�ml�ğe hazırlık uygulama eğ�t�m� uygulanmadı �se BKD’n�n katkısı %15
olarak kabul ed�l�r ve uygulama eğ�t�m� notu hesaplanır.

(4) Uygulama eğ�t�m� sınavı ve bütünleme sınav notları, ondalıklı sayı olması hal�nde 0,5’e eş�t veya büyük �se
b�r üst tam sayıya, 0,5’ten küçük �se b�r alt tam sayıya yuvarlanır.

(5) Uygulama eğ�t�m� notları, anab�l�m dalı başkanı tarafından Dekanlığa b�ld�r�l�r ve uygulama eğ�t�m�
sorumlusu veya Dekanın görevlend�rd�ğ� öğret�m üyes�/görevl�s� tarafından 15 (on beş) gün �ç�nde öğrenc� otomasyon
s�stem�ne g�r�l�r.

Uygulama eğ�t�m� bütünleme sınavı ve uygulama eğ�t�m�n�n tekrarı
MADDE 20- (1) Uygulama eğ�t�m� sınavında başarısız olan öğrenc�; dönem programındak� �zleyen uygulama

eğ�t�m� grubuna başlatılır. Uygulama eğ�t�m� sınavlarında bütünleme sınavı hakkı vardır. Öğrenc� başarısız olduğu
uygulama eğ�t�m�n�n, 19 uncu maddede bel�rt�len esaslara göre yapılan bütünleme sınavına g�rer. Dönem sonu
bütünleme sınavları, dönem�n en son uygulama eğ�t�m�n�n b�t�m�nden en erken 7 (yed�) gün sonra yapılır.

(2) Dönem 4 veya Dönem 5'te bütünleme sınavlarının herhang� b�r�s�nden başarısız olan öğrenc� uygulama
eğ�t�m�n� tekrarlar. İlg�l� döneme yatay geç�ş �le gelen öğrenc�ler har�ç, b�r dönem�n uygulama eğ�t�mler�n�
tamamlamayan öğrenc� b�r üst dönemden uygulama eğ�t�m� ders� alamaz.

(3) Dönem 4 veya Dönem 5'te o dönem�n eğ�t�m-öğret�m planında yer alan tüm uygulama eğ�t�mler�n� başarı
�le tamamlayan, üst dönemden ders alab�lecek öğrenc�ler�n b�r üst dönem�n uygulama eğ�t�m� gruplarından b�r�s�ne
�nt�bakları, dönem�n hang� aşamasında olursa olsun dönem koord�natörlüğünce yapılır. İnt�baklar o dönem�n
koord�natörünün bel�rleyeceğ� uygulama eğ�t�m� takv�m� çerçeves�nde uygulanır.

(4) Uygulama eğ�t�m�n� tekrar alan ve g�rd�ğ� sınavda başarısız olan, bu nedenle bütünlemeye kalan öğrenc�ler,
d�lekçe �le başvurmaları hal�nde, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, �lg�l� ders�n b�r sonrak� uygulama
eğ�t�m� sınavını bütünleme sınavı olarak kullanab�l�rler. Başarılı oldukları takd�rde üçüncü fıkradak� esaslar uygulanır.

A�le hek�ml�ğ� dönem� (İntörnlük) eğ�t�m esasları
MADDE 21- (1) A�le hek�ml�ğ� (İntörnlük) dönem� eğ�t�m�yle �lg�l� esaslar şunlardır:
a) Bu dönemde öğrenc�; kl�n�k, pol�kl�n�k, amel�yathane, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğret�m üyes� ve

öğret�m görevl�s� kontrolünde çalışır.
b) A�le hek�ml�ğ� (İntörnlük) öğrenc�ler�, eğ�t�m gördükler� anab�l�m veya b�l�m dallarının şartlarına uymak,

nöbet tutmak, amel�yat, laboratuvar çalışması, vaka takd�m�, konferans, sem�ner ve d�ğer b�l�msel akt�v�telere, saha
çalışmalarına katılmak zorundadır.

c) Bu dönemde öğrenc�lere sınav uygulanmaz. Başarı durumu, her anab�l�m dalında yapılan çalışma sonunda;
tıbb� b�lg� ve becer�s� yanında, hasta ve hasta yakınları �le �let�ş�m�, görev�ne bağlılık dereces�, meslek� b�lg�s�, �şb�rl�ğ�
yeteneğ�, �şe �lg�s�, devamı, toplantılara katılımı ve �lg�s� göz önünde tutularak 22 nc� maddedek� notlar üzer�nden
bütünleş�k kl�n�k değerlend�rme notları �le bel�rlen�r.

ç) A�le hek�ml�ğ� dönem� (İntörnlük) kes�nt�s�z 12 aylık b�r dönemd�r. Bu dönemdek� eğ�t�m, Fakülte Kurulu
kararı �le bel�rlenecek d�l�m ve sürelerde yapılır.

d) A�le hek�ml�ğ� dönem� (İntörnlük) eğ�t�m�n�n, Fakülten�n anab�l�m/b�l�m dallarında yapılması esastır.
Seçmel� uygulamalı eğ�t�m�, Fakülte Yönet�m Kurulunun onayı �le yurt �ç� veya Yükseköğret�m Kurulu tarafından
tanınan yurt dışında eğ�t�m veren tıp fakülteler�nde de yapılab�l�r. Kurum dışında yapılan uygulama eğ�t�m�n�n
denkl�ğ�ne Fakülte Yönet�m Kurulu karar ver�r. Seçmel� uygulama eğ�t�m�, a�le hek�ml�ğ� (İntörnlük) dönem�nde
zorunlu olarak alınan anab�l�m dallarında yapılmaz. Fakültede seçmel� uygulama eğ�t�m� yapılacak anab�l�m dalları



her yıl Fakülte Kurulu tarafından bel�rlen�r. Öğrenc�ler seçmel� uygulamalı eğ�t�m terc�hler�n�, seçmel� uygulama
eğ�t�m� başlamadan en az 15 (on beş) gün önce Dekanlığa d�lekçe �le b�ld�rmek zorundadır. D�lekçe �le başvuru
yapmayan öğrenc�ler�n seçmel� eğ�t�m�n� alacakları Fakülte anab�l�m dalını dönem koord�natörü bel�rler.

e) Öğrenc�ler�n, a�le hek�ml�ğ� (İntörnlük) dönem�nde başarılı olmak �ç�n bu dönemdek� uygulama
eğ�t�mler�nde Fakülte Kurulu tarafından bel�rt�len sürelerde b�lf��l çalışmış olmaları ve sürey� tamamlamaları, zorunlu
haller neden�yle eks�k kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerek�r. Başarısız olmaları hal�nde öğrenc�ler,
bu eğ�t�m gerekl�l�kler�n� tam süre �le tekrar eder. Seçmel� uygulama eğ�t�m�nde başarısız olan öğrenc�ler, başarısız
oldukları uygulama eğ�t�m� anab�l�m dalını değ�şt�rmek �sterlerse d�lekçe �le Dekanlığa başvururlar.

Başarı notu
MADDE 22- (1) Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlend�rme s�stem� kullanılır ve sınavlar 100 tam

puan üzer�nden değerlend�r�l�r. Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdak� şek�lded�r:
Başarı Notu                 Katsayı                  Puanı
      AA                           4,0                    90-100
      BA                            3,5                     80-89
      BB                            3,0                     70-79
      CB                            2,5                     65-69
      CC                            2,0                     60-64
      FF                             0,0                      < 60
(2) B�r�nc� fıkrada yer almayan not göster�mler� ve açıklamaları şunlardır:
a) EX: Ün�vers�ten�n yaptığı muaf�yet sınavında başarılı olunması hal�nde ver�l�r.
b) NA: Ders/Ders kurulu ve uygulama eğ�t�mler�ne devam ve/veya uygulama şartı yer�ne get�r�lmed�ğ�nde

ver�len not olup o dersten başarısız olunduğunu �fade eder ve FF notu g�b� �şlem görür ve ağırlıklı genel not
ortalamasına katılır.

c) FH: Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından kabul ed�lm�ş b�r mazeret� neden�yle devamsızlık sınırını aşmış
öğrenc�lere ver�len nottur. Öğrenc� o dersle �lg�l� mazeret sınavına alınır.

ç) NI: Fakülte öğrenc�s�n�n ulusal/uluslararası değ�ş�m programlarında alıp başarılı olmakla beraber başarı
notu bel�rt�lmeyen durumda g�r�len not göster�m�n� �fade eder.

(3) B�r dersten AA, BA, BB, CB, CC, NI ve EX notlarından b�r�n� alan öğrenc� o ders� başarmış sayılır.
(4) Ders/Ders kurulları �le uygulama eğ�t�mler�ne devam etmeyen öğrenc�lere NA notu ver�l�r. Bu öğrenc�ler

�lg�l� ders/ders kurulları �le uygulama eğ�t�m� sınavlarına alınmazlar.
(5) B�r ders�n AKTS kred�s� �le o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o ders�n ağırlıklı notudur.
(6) Öğrenc�n�n o dönem kaydolduğu tüm dersler�n ağırlıklı notlarının toplamının aynı dersler�n AKTS kred�s�

toplamına bölünmes� �le dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde ed�l�r. Bölme �şlem� v�rgülden sonra �k� basamak
yürütülür. Sonuçlarda v�rgülden sonrak� üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şek�lde
yuvarlanarak �k� hane olarak tesp�t ed�l�r.

(7) Öğrenc�n�n fakülteye kaydolmasından �t�baren aldığı bütün dersler�n ağırlıklı puanlarının toplamının aynı
dersler�n AKTS kred�s� toplamına bölünmes� �le genel ağırlıklı not ortalaması elde ed�l�r. Genel ağırlıklı not ortalaması
hesaplamasında öğrenc�n�n tekrar ett�ğ� derslerden aldığı son harf notu d�kkate alınır.

(8) Öğrenc�n�n mezun olmaya hak kazandığı tar�h �t�barıyla genel ağırlıklı not ortalaması mezun�yet ağırlıklı
not ortalamasıdır.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 23- (1) Öğrenc�ler sınavların sonuçlarına �lan tar�h�nden �t�baren 3 (üç) �ş günü �çer�s�nde madd� hata

gerekçes� �le Dekanlığa yazılı olarak �t�razda bulunab�l�rler. İt�raz üzer�ne başkoord�natör, dönem koord�natörü ve ders
kurulu/uygulama eğ�t�m� sorumlusundan oluşan kom�syon tarafından yapılacak �nceleme sonucu madd� hata tesp�t
ed�l�rse gerekl� düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa b�ld�r�l�r. Süres�nde yapılmayan not �t�razları �şleme konulmaz.
Süres� �çer�s�nde yapılan not değ�ş�kl�ğ� talepler� de değ�ş�kl�k �ç�n öngörülen son başvuru tar�h�nden �t�baren en geç 15
(on beş) gün �ç�nde, Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Ün�vers�ten�n Öğrenc� İşler� Da�re
Başkanlığına gönder�l�r.

(2) Öğrenc�ler teor�k sınav sorularına �t�razlarını, d�lekçe ek�nde sundukları güncel tıp k�taplarındak� b�l�msel
ver�ler� �le b�rl�kte sınavı tak�p eden 3 (üç) �ş günü �çer�s�nde yazılı olarak Dekanlığa yapab�l�rler.

(3) Sınavları Rektörlük tarafından merkez� olarak yapılan ortak zorunlu dersler�n sınavlarına yapılan �t�razlar
Ün�vers�ten�n Merkez� Sınav B�r�m� tarafından �ncelen�r ve sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
D�plomalar ve Onur Belges�

D�plomalar ve onur belges�
MADDE 24- (1) Fakültede aşağıdak� d�plomalar ver�l�r:
a) Temel tıp b�l�mler� ön l�sans d�ploması; 18/3/1989 tar�hl� ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

L�sans Öğren�mler�n� Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön L�sans D�ploması Almaları veya Meslek
Yüksekokullarına İnt�bakları Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne göre düzenlen�r.



b) Tıp Doktoru D�ploması: Tıp doktorluğu �ç�n öngörülen altı döneml�k eğ�t�m-öğret�m süres�n� başarı �le
tamamlayan öğrenc�lere Tıp Doktoru D�ploması ver�l�r.

c) Öğren�mler�n� altı yılda, d�s�pl�n cezası almadan tamamlayan öğrenc�lerden genel not ortalaması 3,00-3,49
olanlara Onur Belges�, 3,50 veya daha yukarıda olanlara �se Yüksek Onur Belges� ver�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Tebl�gat ve adres b�ld�rme
MADDE 25- (1) Öğrenc�ye her türlü tebl�gat, 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler�ne

göre öğrenc�n�n resm� kayıtlarda yer alan posta adres�ne veya öğrenc�ye Ün�vers�te tarafından sağlanan e-posta/beyan
ed�len e-posta adres�ne gönder�lerek ya da öğrenc� otomasyon s�stem�ne kayıt ed�lmek suret�yle yapılır. Öğrenc�,
Ün�vers�te tarafından sağlanan e-posta/beyan ed�len e-posta adres�ne gönder�len �let�ler� ve öğrenc� otomasyon
s�stem�ne yapılan kayıtları tak�p etmekle yükümlüdür. Öğrenc� otomasyon s�stem�ne yapılan kayıtlar öğrenc�ye tebl�ğ
yer�ne geçer.

(2) Yazışma adres� ya da e-posta adres�n�n değ�şmes� hâl�nde öğrenc�n�n bu değ�ş�kl�ğ� öğrenc� b�lg� s�stem�
üzer�nden güncellemes� gerekmekted�r. Aks� takd�rde her türlü tebl�gat, öğrenc�n�n adrese dayalı nüfus kayıt
s�stem�ndek� adres�ne taahhütlü olarak yapılmış veya �lan ed�lmek suret�yle tamamlanmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 27- (1) 15/3/2017 tar�hl� ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes�

Tıp Fakültes� Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


