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24 Ocak 2021 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31374

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes�nden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Türkçe ve İng�l�zce

tıp programlarında; kayıt, eğ�t�m-öğret�m ve sınav faal�yetler�n�n yürütülmes� ve mezun�yete �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Türkçe ve İng�l�zce tıp

programlarında; kayıt, eğ�t�m-öğret�m, sınav, değerlend�rme ve mezun�yete �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) Aday hek�ml�k (�ntörnlük dönem�): Tıp Fakültes� Dönem VI’da yürütülen 12 aylık uygulamalı eğ�t�m-

öğret�m sürec�n�,
b) Akadem�k danışman: B�r öğrenc�n�n Fakülteye g�r�ş�nden �t�baren Fakülte �le �l�şk�s�n� kesene kadar geçen

süre �çer�s�nde danışmanlık yapmak üzere görevlend�r�len öğret�m elemanını,
c) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
ç) Anab�l�m dalı: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� anab�l�m dallarını,
d) Anab�l�m dalı aday hek�ml�k dönem�nden sorumlu öğret�m üyes�: Fakülten�n aday hek�ml�k uygulaması

yapılan anab�l�m dallarında bu dönem�n eğ�t�m-öğret�m�n�n düzenl� b�r şek�lde yürütülmes� ve koord�nasyonu �ç�n
görevlend�r�len öğret�m üyes�n�,

e) Başkoord�natör: Mezun�yet önces� tıp eğ�t�m� programının program değerlend�rme sürec� �ç�nde yürütülmes�
ve dönem koord�natörler�n�n uyum �ç�nde çalışmasını sağlamak �ç�n görevlend�r�lm�ş öğret�m üyes�n�,

f) Dekan: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dekanını,
g) Dekanlık: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dekanlığını,
ğ) Ders kurulu: Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te uygulanmakta olan entegre s�stem �çer�s�nde yer alan

organ ve/veya s�stem temell� her b�r kuramsal yapıyı,
h) Ders kurulu başkanı: İlg�l� ders kurulunda sınav/sınavların yürütülmes� �ç�n görevlend�r�len öğret�m üyes�n�,
ı) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
�) D�ploma ek�: Yükseköğren�m d�plomalarına eklenen, Avrupa’da akadem�k ve meslek� becer�ler�n

tanınmasını sağlayan, ver�len k�ş�n�n devam ett�ğ� ve başarıyla tamamladığı eğ�t�m�n şekl�n�, düzey�n�, şartlarını,
�çer�ğ�n� ve durumunu tanımlayan belgey�,

j) Dönem: B�r eğ�t�m-öğret�m yılını,
k) Dönem koord�natörü: Her b�r dönem�n mezun�yet önces� tıp eğ�t�m programının hazırlanmasına katkıda

bulunmak ve eğ�t�m-öğret�m�n�n program değerlend�rme sürec� �ç�nde düzenl� b�r şek�lde yürütmek ve koord�ne
etmekle görevl� öğret�m üyes�n�,

l) Eğ�t�m-Öğret�m Planlama, Gel�şt�rme, Entegrasyon ve Koord�nasyon Kom�syonu (Koord�natörler
Kom�syonu): Fakülten�n mezun�yet önces� tıp eğ�t�m� programı ve sınavlarının hazırlanması, program değerlend�rme
sürec� �ç�nde yürütülmes� ve koord�nasyonunu sağlayan kom�syonunu,

m) Entegre s�stem: Ders kurullarında hücre, organ ve/veya s�stem temell� konuların �lg�l� öğret�m
üyeler�/anab�l�m dallarının katkısı �le b�rl�kte �şlend�ğ� eğ�t�m-öğret�m model�n�,

n) Fakülte: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,
o) Fakülte Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Kurulunu,
ö) Fakülte Yatay Geç�ş Kom�syonu: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Yatay Geç�ş

Kom�syonunu,
p) Fakülte Uyum Kom�syonu: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Uyum Kom�syonunu,
r) Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Mezun�yet Önces�

Tıp Eğ�t�m� Kurulunu,
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s) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde yer alan ve
öğrenc�n�n alıp başarması gereken dersler�,

ş) Ölçme Değerlend�rme Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Ölçme Değerlend�rme
Kurulunu,

t) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
u) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Rektörünü,
ü) Rektörlük: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
v) Seçmel� ders: Öğrenc�ler tarafından seç�len ve başarılmak zorunda olunan dersler�,
y) Seçmel� staj: Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’da Tıp Fakültes� eğ�t�m ve öğret�m programında yer alan,

öğrenc�ler tarafından seç�len ve başarılmak zorunda olunan stajı,
z) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Senatosunu,
aa) Staj: Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’da anab�l�m dallarında prat�k ve/veya teor�k olarak yapılan

eğ�t�m-öğret�m�,
bb) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,
cc) Staj sorumlusu: Fakültede �lg�l� stajın yürütülmes� �ç�n görevlend�r�len öğret�m üyes�n�,
çç) Ün�vers�te: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes�n�,
dd) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
ee) Yönet�m Kurulu: Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenc� Kabul ve Kayıt Şartları

Öğrenc� kabul ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından bel�rlenen esaslara göre öğrenc� kabul ed�l�r. Uluslararası

öğrenc�ler�n Fakülteye kabul ed�lmeler�, YÖK’ün bel�rled�ğ� esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.
(2) Fakülteye öğrenc� olarak kayıt yaptırab�lmek �ç�n;
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleşt�r�lm�ş olmak,
b) Yatay geç�ş �le Fakülteye kabul ed�lm�ş olmak,
c) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre yerleşt�r�lmes�ne karar ver�len uluslararası öğrenc� olmak,
ç) Önceden yükseköğret�m öğrenc�s� �ken kaydı s�l�nd�kten sonra �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre Fakültede

eğ�t�m�ne yen�den devam etmes�ne karar ver�lm�ş olmak,
şartlarından b�r�n�n gerçekleşm�ş olması gerek�r.
(3) Kayıt �ç�n, ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan Yükseköğret�m Programları ve Kontenjanları

Kılavuzundak� belgeler �le Rektörlük tarafından bel�rlenen belgeler �sten�r. İstenen belgeler�n aslı veya resmî
makamlar tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. E-Devlet üzer�nden Ün�vers�ten�n ulaşab�ld�ğ� belgeler �stenmez.

(4) Öğrenc� kayıtları Rektörlükçe bel�rlenen ve �lan ed�len süre �ç�nde, �stenen belgelerle şahsen veya noter
tarafından düzenlenen vekâletname �le tay�n ed�len vek�l aracılığıyla yapılır.

(5) Bel�rlenen süreler �ç�nde başvurmayan veya �sten�len n�tel�kte belgeler� tamamlamayan aday kayıt hakkını
kaybeder.

(6) Kayıt �ç�n sunulan belgelerde eks�kl�k veya tahr�fat olduğunun bel�rlenmes�, öğrenc�n�n Fakülteye kayıt
yaptıramayacak şek�lde başka b�r yükseköğret�m kurumuna kayıtlı olduğunun veya başka b�r yükseköğret�m
kurumundan çıkarma cezası aldığının sonradan bell� olması durumunda öğrenc� kes�n kayıt yaptırmış olsa b�le kaydı
s�l�n�r.

Öncek� öğren�m�n tanınması
MADDE 6 – (1) Öğrenc�ler, daha önceden d�ğer yükseköğret�m kurumlarından almış ve başarmış oldukları

dersler�n tanınması ve �nt�bak ett�r�lmes� �ç�n eğ�t�m-öğret�m yılının �lk haftası �ç�nde d�lekçe �le Dekanlığa başvurur.
(2) D�lekçede muaf tutulmak �sted�kler� dersler ve bu derslerden aldıkları notlar açık b�r şek�lde bel�rt�l�r.

D�lekçe ek�nde öncek� öğren�mler�, önceden başardıkları dersler�n notları ve �çer�kler�ne da�r resmî makamlarca onaylı
belgeler sunulur.

(3) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenc�ler daha önce l�sans düzey�nde İng�l�zce hazırlık sınıfı okuyup başarılı
olmuş olmaları durumunda veya 1/6/2012 tar�hl� ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman
Ün�vers�tes� Yabancı D�l Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� çerçeves�nde yabancı d�l muaf�yet koşullarını
sağlamaları durumunda Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te okutulan zorunlu yabancı d�l dersler�nden talepler�
üzer�ne muaf sayılır.

(4) Yönet�m Kurulu tarafından karara bağlanan dersler�n kred�ler� ve bu derslerden aldıkları başarı notları
kayıt yaptırdıkları programa aktarılır.

Kayıt yen�leme
MADDE 7 – (1) Öğrenc�ler her eğ�t�m-öğret�m yılı başında, �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca akadem�k

takv�mde bel�rlenen süre �ç�nde, varsa katkı payını yatırdıktan sonra kayıtlarını yen�lemekle yükümlüdür. Öğrenc�ler�n
kayıt yen�lemed�ğ� yıl öğren�m süres�nden sayılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ün�vers�telerden Yatay Geç�ş

Yatay geç�ş
MADDE 8 – (1) Başka b�r ün�vers�teden Fakülteye yatay geç�ş; 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, YÖK tarafından
bel�rlenen esaslar, Senato tarafından bel�rlenen koşullar ve bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda yapılır.

(2) Adayların yatay geç�ş başvurularını, akadem�k takv�mde �lan ed�len süreler �ç�nde yapması gerek�r. Süres�
�ç�nde yapılmayan başvurular değerlend�rmeye alınmaz.

(3) Öğret�m d�l� %100 İng�l�zce olan tıp programına yatay geç�ş yapab�lmek �ç�n, başvuran adayın öğret�m d�l�
%100 İng�l�zce olan tıp programı öğrenc�s� olması gerek�r.

Yatay geç�şlerde öncek� öğren�m�n tanınması
MADDE 9 – (1) Fakülteye yatay geç�ş taleb� kabul ed�l�p kayıt yaptıran öğrenc�ler�n, öncek� öğren�mler�n�n

tanınması �le �lg�l� hususlar, 6 ncı maddeye göre yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğ�t�m-Öğret�m Süres�, Öğret�m D�l� ve Eğ�t�m Şekl�
Eğ�t�m-öğret�me başlama tar�h�
MADDE 10 – (1) Fakülten�n akadem�k takv�m� ve değ�ş�kl�kler, Fakülte Kurulunun tekl�f� ve Senatonun

onayı �le yapılır.
Eğ�t�m-öğret�m süres�
MADDE 11 – (1) Fakültede normal öğren�m süres� 6 yıl, azam� öğren�m süres� 9 yıldır.
(2) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Akadem�k eğ�t�m�n her b�r yılının başarılmış olması b�r sonrak�

yılın ön şartıdır.
(3) Sürekl� eğ�t�m ve öğret�m yapılan Dönem VI’da ara tat�l yapılmaz.
(4) Öğrenc�ler�n haklı ve geçerl� mazeretler� sebeb�yle aldıkları �z�n süreler� �le yabancı d�l hazırlık

programında geçen süreler, azam� öğren�m süres�n�n hesaplanmasında d�kkate alınmaz.
(5) Ün�vers�teden b�r veya �k� yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ler�n ceza aldıkları süreler �le ders kaydı

yaptırmayan öğrenc�ler�n kayıt yaptırmadıkları süreler azam� öğren�m süres�nden sayılır.
(6) Azam� öğren�m süres� sonunda Fakülte �le �l�ş�ğ� kes�lme durumuna gelen öğrenc�lere, �lg�l� mevzuat

hükümler� ve Senato kararları uygulanır.
Öğret�m d�l� ve hazırlık eğ�t�m�
MADDE 12 – (1) Fakülten�n Türkçe tıp programında öğret�m d�l� Türkçe, İng�l�zce tıp programında öğret�m

d�l� İng�l�zce’d�r.
(2) Fakülten�n Türkçe tıp programında b�r yıllık İng�l�zce hazırlık eğ�t�m� �steğe bağlıdır.
(3) Fakülten�n İng�l�zce tıp programında b�r yıllık İng�l�zce hazırlık eğ�t�m� zorunludur.
(4) Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m� ve muaf�yet �şlemler� Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Yabancı D�l Eğ�t�m-

Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� çerçeves�nde yürütülür.
(5) İng�l�zce Tıp Programına kayıtlı uluslararası öğrenc�ler, Dönem IV’e geçene kadar, YÖK tarafından kabul

ed�lm�ş Türkçe eğ�t�m veren merkezlerden (Türkçe ve Yabancı D�l Uygulama ve Araştırma Merkez�-TÖMER ve
benzer�) alınan, B2 düzey�nde Türkçe b�ld�ğ�n� kanıtlayan belgen�n aslını Dekanlığa �letmek zorundadır. Türkçe
yeterl�k şartını sağlayamayan öğrenc�ler, Türkçe yeterl�k belges�ne sah�p oluncaya kadar Dönem IV’e devam edemez.

(6) Uluslararası öğrenc�ler, Türkçe yeterl�k belges� alsın veya almasın Fakülten�n ortak zorunlu Türk D�l�
ders�/dersler�n� veya Senatonun uluslararası öğrenc�ler �ç�n önereceğ� muad�l ders�/dersler� almak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�me İl�şk�n Esaslar

Eğ�t�m-öğret�m programı
MADDE 13 – (1) Fakültede eğ�t�m-öğret�m, ders konuları ve saatler� koord�nasyon esasına göre düzenlenm�ş

olan entegre b�r s�stemle yürütülür.
(2) Eğ�t�m-öğret�m; Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te, entegre s�stem �ç�nde yürütülen ders kurulları �le

ortak zorunlu ve seçmel� derslerden oluşur. Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te, ortak zorunlu ve seçmel� dersler
har�ç b�r yıl bütündür ve tek ders olarak kabul ed�l�r. Dönem IV ve Dönem V’te eğ�t�m-öğret�m kl�n�k dersler �ç�n
teor�k ve prat�ğe dayalı stajlar/staj blokları şekl�nded�r. Dönem VI �se prat�ğe dayalı stajlar/staj bloklarından oluşan
aday hek�ml�k dönem�d�r.

(3) Her eğ�t�m-öğret�m yılının sonunda, b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılının eğ�t�m-öğret�m programı taslakları
hazırlanır. Hazırlık sürec�nde; anab�l�m dallarınca ve dönem koord�natörler�nce, Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Ulusal
Çek�rdek Eğ�t�m Programının güncel hal� esas alınır. Taslaklar hazırlanırken ger� b�ld�r�mler, sonuç raporları, öğrenc�
başarı anal�zler� ve benzer� hususlar d�kkate alınır. İlg�l� dönem�n/kurulun/ders�n amacına uygun öğrenme hedefler�
doğrultusunda, programların d�key ve yatay bütünlüğü ve �şlerl�k koşulları d�kkate alınarak hazırlanan taslaklar, yen�
eğ�t�m-öğret�m yılında uygulanmak üzere akadem�k takv�me yerleşt�r�l�r. Hazırlanan taslaklar, Mezun�yet Önces� Tıp
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Eğ�t�m Kuruluna sunulur. Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m Kurulu, gerekl� �ncelemeler� yaptıktan sonra b�r sonrak� yılın
eğ�t�m-öğret�m programını Fakülte Kuruluna sunar. Fakülte Kurul kararı �le bel�rlenen program Senato onayına
sunulur. Program, ders yılı başında öğret�m elemanları ve öğrenc�lere �lan ed�l�r.

(4) Öğrenc�ler, b�r yarıyıl/dönemde açılan seçmel� dersler/stajlar �çer�s�nden bel�rt�len sayıdak� terc�hler�n�
sıralayarak bel�rlenen tar�hlerde �lg�l� dönem koord�natörüne b�ld�r�r. Öğrenc�n�n terc�hte bulunmadığı veya yapılan
terc�hlere göre seç�len derslerdek� öğrenc� sayılarının bel�rlenen kontenjandan az veya çok olması durumunda, dönem
koord�natörü gerekl� düzenlemey� yapar.

ALTINCI BÖLÜM
Dersler, Kred�ler, Devam Mecbur�yet�, Mazeretler ve Sınavlar

Dersler
MADDE 14 – (1) Fakülten�n eğ�t�m-öğret�m programında her dönem b�r sonrak� dönem�n ön şartıdır. Ortak

zorunlu dersler ve seçmel� dersler dışında, b�r dönem�n bütün dersler�, uygulamaları ve stajları başarılmadan b�r üst
döneme geç�lemez.

(2) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te, ortak zorunlu ve seçmel� derslerden başarısız olan öğrenc�ler, b�r üst
döneme devam eder. Ancak öğrenc�ler, Dönem IV’e başlamadan önce bu derslerden başarılı olmak zorundadır.

Dersler�n AKTS kred�s�
MADDE 15 – (1) B�r ders�n bel�rlenen öğrenme kazanımları �ç�n gerekl� çalışma yükü ders�n AKTS kred�s�n�

�fade eder.
(2) Her ders�n AKTS kred�s� eğ�t�m-öğret�m programında bel�rt�l�r. Ders�n AKTS kred�s� öğrenc�n�n dönem

çalışma yükü temel alınarak �lg�l� anab�l�m dalı akadem�k kurul kararı, dönem koord�natörlüğü ve Mezun�yet Önces�
Tıp Eğ�t�m� Kurulunun öner�s� üzer�ne Fakülte Kurul kararı �le bel�rlend�kten sonra Senatoda onaylanır.

(3) B�r eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�n ders ve uygulama kred�s� toplamı 60 AKTS’d�r.
Devam mecbur�yet�
MADDE 16 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur. Fakültede derslere devamın �zlem yöntem� Dekanlık

tarafından bel�rlen�r.
(2) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te, öğrenc�ler�n devamına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te yer alan ders kurullarının her b�r� kend� �çer�s�nde değerlend�r�l�r.

Mazeret� olsun veya olmasın bu ders kurullarındak� teor�k dersler�n %30’undan fazlasına katılmayan öğrenc� o ders
kurulundan sıfır notu alır ve sınava g�remez.

b) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te, b�r dönem �ç�ndek� tüm teor�k derslerde toplam devamsızlığı mazeret�
olsun veya olmasın, %30’u aşan öğrenc�ler�n dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına g�rme hakkı yoktur. Bu
öğrenc�lere TT notu ver�l�r.

c) Mazeret� olsun veya olmasın b�r ders kurulunda, 10 saat ve üzer� prat�k ders� bulunan anab�l�m dalına a�t
prat�k ders saatler�n�n toplamının %20’s�nden fazlasına katılmayan öğrenc�, o anab�l�m dalına a�t prat�k sınavına
alınmaz ve prat�k notu sıfır olarak değerlend�r�l�r. Bu durumda öğrenc� prat�k sınavdan ayrıca baraj altı kalır.

ç) Mazeret� olsun veya olmasın b�r ders kurulunda, 10 saatten daha az prat�k ders� bulunan anab�l�m dalına a�t
prat�k derslerden, �k� ders saat�ne katılmayan öğrenc�, o anab�l�m dalına a�t prat�k sınavına alınmaz ve prat�k notu sıfır
olarak değerlend�r�l�r. Bu durumda öğrenc� prat�k sınavdan ayrıca baraj altı kalır.

d) Mesleksel becer� uygulamaları b�r bütün olarak değerlend�r�l�r. B�r ders kurulundak� toplam mesleksel
becer� uygulamaları 10 saatten daha az �se 2 ders saatl�k uygulamaya katılmayan, ders kurulundak� toplam mesleksel
becer� uygulamaları 10 saatten daha fazla �se ders saatler�n�n toplamının %20’s�nden fazlasına katılmayan öğrenc�n�n,
o ders kurulundak� mesleksel becer� prat�k/uygulama notu sıfır olarak değerlend�r�l�r. Bu durumda öğrenc� mesleksel
becer� prat�k/uygulama sınavından ayrıca baraj altı kalır.

e) Ders kurullarında öğrenc� yoklamaları ders� veren öğret�m elemanları tarafından yapılır. Ders kurullarında
yapılan yoklama �lg�l� öğret�m elemanı tarafından öğrenc� �şler�ne ders sonunda tesl�m ed�l�r. Yoklamaların tasn�f�,
b�rleşt�r�lmes� ve değerlend�r�lmes� �şlem� Fakülte öğrenc� �şler� ve �lg�l� dönem koord�natörlüğü tarafından yürütülür.
Ders kurulu sonlarında ve dönem sonunda derslere devam şartını yer�ne get�rmeyen öğrenc�ler dönem koord�natörlüğü
tarafından Dekanlığa b�ld�r�l�r ve devamsızlık durumu �lan ed�l�r.

(3) Dönem IV ve Dönem V öğrenc�ler�n�n devamına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Her b�r staj kend� �çer�s�nde değerlend�r�l�r. Mazeret� olsun veya olmasın b�r stajda teor�k dersler�n

%30’undan fazlasına veya prat�k dersler�n %20’s�nden fazlasına katılmayan öğrenc� o stajın staj sonu ve bütünleme
sınavına g�remez. Bu öğrenc�lere TT notu ver�l�r.

b) Staj dersler�nde öğrenc� yoklamaları stajı veren öğret�m elemanları tarafından yapılır. Staj sonunda staja
devam şartını yer�ne get�rmeyen öğrenc�ler anab�l�m dalı başkanlığı tarafından �lan ed�l�r ve dönem koord�natörlüğü
aracılığı �le Dekanlığa b�ld�r�l�r.

(4) Dönem VI öğrenc�ler�n�n devamına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Her b�r staj kend� �çer�s�nde değerlend�r�l�r. Mazeret� olsun veya olmasın devamsızlık % 10’u geçt�ğ�

takd�rde bu öğrenc�lere �lg�l� stajdan TT notu ver�l�r.
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b) Dönem VI stajlarında devamsızlık %10’u geçmed�ğ� takd�rde öğrenc�, devam etmed�ğ� prat�k çalışmaları,
anab�l�m dalının �mkânları ölçüsünde öğret�m üyes�n�n gösterd�ğ� gün ve saatte telaf� etmek zorundadır. Mazeret�
olsun veya olmasın telaf� çalışmalarını yapmayan öğrenc� o stajdan TT notu alır.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenc�ler �lg�l� dönem�/stajı aynen tekrar ederler. Tüm tekrarlarda devam
zorunluluğu vardır.

(6) Derslere devam şartını yer�ne get�rmeyen öğrenc�ler, sınavın en geç 1 gün önces�nde �lan ed�l�r.
(7) Devamın �mza karşılığı/kartla �zlenmes� durumunda başkasının yer�ne �mza atan/kart geç�ren öğrenc�/

öğrenc�ler�n tesp�t� hal�nde �lg�l� öğrenc�/öğrenc�ler hakkında d�s�pl�n soruşturması açılır.
(8) Öğrenc�ler�n aldıkları sağlık raporları devamsızlıktan sayılır.
Mazeretler
MADDE 17 – (1) Senato tarafından bel�rlenen sebepler veya sağlık neden�yle öğrenc�n�n mazeretl�

sayılmasına öğrenc�n�n yazılı başvurusu üzer�ne Yönet�m Kurulu karar ver�r.
(2) Öğrenc�n�n, eğ�t�m-öğret�m süres�nde, sağlık raporu �le mazeretl� sayılab�lmes� �ç�n hastalığını sağlık

raporu �le belgelend�rmes� ve bu raporun Yönet�m Kurulunca kabul ed�lmes� gerek�r. Sınav günü alınan sağlık
raporlarında raporun tar�h� �le b�rl�kte saat�n�n de bel�rt�lm�ş olması gerek�r.

(3) Sağlık mazeret� Yönet�m Kurulunca kabul ed�len öğrenc�, rapor süres�nce derslere devam edemez ve
sınavlara g�remez. Herhang� b�r nedenle hastalık �zn� almış ve hastalık �z�n süres�n�n b�t�m tar�h�nden önce eğ�t�m-
öğret�m�ne başlamak �steyen öğrenc�ler�n, yen� b�r sağlık raporu �le öğren�mler�ne devam edecek durumda olduklarını
kanıtlamaları gerek�r.

(4) Mazeretlerle �lg�l� her türlü başvurunun, mazeret�n ortaya çıktığı tar�hten �t�baren beş �ş günü �çer�s�nde
yazılı olarak Dekanlığa b�ld�r�lmes� gerek�r. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar �şleme konulmaz.

(5) Mazeret� kabul ed�lm�ş olsa b�le öğrenc�n�n devam şartını yer�ne get�rm�ş olması gerek�r.
(6) Ün�vers�te adına kültür, spor ve b�l�m faal�yetler�ne katıldığı �ç�n görevl� �z�nl� sayılan öğrenc�ler�n görevl�

�z�nl� sayıldıkları süreler devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenc�ler, bu süreler �ç�nde g�remed�kler� uygulama çalışmalarını
ders kurulları/stajlar �ç�n anab�l�m dallarının �mkânları ölçüsünde bel�rlenen gün ve saatlerde, aday hek�ml�k
öğrenc�ler� �ç�n �se, devamsız olduğu günler� aday hek�ml�k eğ�t�m�n�n sonunda telaf� eder. İlan ed�len telaf�
uygulamasına katılmayan öğrenc�ler, bulunduğu ders/staj kurulu veya aday hek�ml�k dönem�ndek� stajların devam
koşulunu karşılamadığı durumda devam şartını yer�ne get�rmem�ş sayılır. Öğrenc�ler bu süreler �çer�s�nde
katılamadıkları sınavlara Yönet�m Kurulunca bel�rlenecek tar�hlerde g�rerler. Ancak ders kurulları/stajlarda kuramsal
dersler�n %40’ından fazlasına katılmayan veya prat�k dersler�n ve uygulama çalışmalarının %30’undan fazlasına
katılmayan veya aday hek�ml�k dönem�ndek� stajların %20’s�nden fazlasına katılmayan öğrenc�ler her koşulda
devamsız sayılırlar, b�t�rme sınavlarına alınmazlar ve �lg�l� ders kurulundan sıfır notunu alırlar, �lg�l� stajı tekrar
ederler.

(7) Mazeret sınavlarına �l�şk�n esaslar aşağıdak� şek�lded�r:
a) Mazeretler� neden�yle ders kurulu sınavına g�remeyen ve Yönet�m Kurulunca mazeretler� kabul ed�len

öğrenc�ler �ç�n mazeret sınavı açılır.
b) Ders kurulu mazeret sınavı Yönet�m Kurulunca bel�rlenen günde yapılır.
c) Mazeret sınavına g�rmeyen öğrenc� �ç�n tekrar mazeret sınavı açılmaz.
ç) Mazeret sınavının b�ç�m� ve uygulanış şekl� �lg�l� koord�natörlük/anab�l�m dalı tarafından bel�rlen�r.
d) Dönem sonu sınavı ve staj sınavı �ç�n mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlara devamsızlık neden� dışında

g�remeyen öğrenc�ler bütünleme sınavına g�reb�l�r.
e) Bütünleme sınavları �ç�n mazeret sınavı açılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
İz�nl� Ayrılma, Kayıt S�lme ve İl�ş�k Kesme

İz�nl� ayrılma
MADDE 18 – (1) Senato tarafından bel�rlenen haklı ve geçerl� sebepler� olan ve mazeret� Yönet�m Kurulunca

kabul ed�len öğrenc�lere yıl/dönem �zn� ver�leb�l�r. B�r öğrenc� en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak �k� yıl �ç�n �z�nl�
sayılab�l�r. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak �z�n �şlemler�nde bu süre şartı aranmaz.

(2) Öğrenc� �z�nl� olduğu süre �ç�nde öğren�m�ne devam edemez. Bu durumda, öğrenc�n�n her türlü öğrenc�l�k
hakları dondurulur.

(3) Öğren�me ara verme �zn� alan b�r öğrenc�n�n öğren�m�ne ara verd�ğ� süre, öğren�m süreler�n�n
hesaplanmasında d�kkate alınmaz.

(4) B�r yıl sürel� ara verme �zn�, dönem başlangıcından o dönem sınavlarının sona erd�ğ� tar�he kadar olan
sürey� kapsayacak şek�lde ver�l�r.

(5) Öğrenc�n�n hastalık mazeret� neden�yle �z�nl� ayrılab�lmes� �ç�n en az altı haftalık b�r sürey� kapsayan ve
�lg�l� yönet�m kurulunca uygun görülen sağlık kurulu raporu sunması gerek�r.

Başvuru şekl� ve süres�
MADDE 19 – (1) İz�n �stekler� gerekçel� b�r d�lekçe ve belgelerle b�rl�kte Dekanlığa yapılır.
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(2) İz�n �stekler�n�n en geç dersler�n başlamasını tak�p eden �lk hafta �ç�nde yapılması esastır. An� hastalık ve
beklenmed�k durumlar dışında bu süreler b�tt�kten sonra yapılacak başvurular �şleme konulmaz.

İz�n dönüşü
MADDE 20 – (1) İz�n almış olan öğrenc�ler, �z�nler�n�n b�t�m�nde normal kayıtlarını yaptırarak öğren�mler�ne

devam ederler. Ancak bulaşıcı b�r hastalık neden� �le �z�n almış olan öğrenc�ler, öğren�mler�ne devam edecek durumda
olduklarını, sağlık kurulu raporu �le kanıtlamak zorundadırlar.

(2) Herhang� b�r nedenle hastalık �zn� almış ve hastalık �z�n süres�n�n b�t�m tar�h�nden önce eğ�t�m-öğret�m�ne
başlamak �steyen öğrenc�ler�n, yen� b�r sağlık kurulu raporu �le öğren�mler�ne devam edecek durumda olduklarını
kanıtlamaları gerek�r.

Kayıt s�lme
MADDE 21 – (1) İlg�l� mevzuatta azam� öğren�m süres�n�n tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın

aşağıdak� durumlarda öğrenc�n�n kaydı s�l�n�r:
a) Kend� �steğ� �le kayıt s�lme d�lekçes� vermes�.
b) Yatay geç�ş yoluyla başka b�r yükseköğret�m kurumuna kabul ed�lmes�.
c) Ün�vers�teden kurumundan çıkarma cezası alması.
ç) İlg�l� mevzuatta bel�rt�len şek�lde örgün olmayan öğret�m programları har�ç olmak üzere, başka b�r

yükseköğret�m kurumunda kayıtlı olduğunun tesp�t ed�lmes�.
d) Kayıt �şlem�n�n, eks�k belge veya sahte belge �le yapıldığının veya kayıt hakkı kazanamadığının

anlaşılması.
e) Yönet�m Kurulunun başvurusu üzer�ne, sağlık kurulu tarafından yapılan �nceleme sonucunda, �lg�l�

öğrenc�n�n hek�ml�k yapmasının uygun olmadığına da�r rapor ver�lm�ş olması.
f) Öğrenc�n�n vefatı hal�nde.
(2) Ün�vers�teden kayıt s�lme �şlemler� b�r�nc� fıkranın (a) ve (c) bentler� har�ç Yönet�m Kurulu kararı �le

yapılır. Kend� �steğ� �le kayıt s�ld�rmek �steyen öğrenc�n�n �l�ş�k kesme �şlem� tamamlandıktan sonra Dekanlık oluru �le
kaydı s�l�n�r.

(3) Kaydı s�l�nen öğrenc�ler�n (yatay geç�ş yoluyla başka b�r ün�vers�teye kabul ed�len öğrenc�ler har�ç) ödem�ş
oldukları öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücret� �ade ed�lmez.

(4) Kaydı s�l�nen öğrenc�n�n durumu, Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına ve �lg�l� kurumlara b�ld�r�l�r.
İl�ş�k kesme
MADDE 22 – (1) Ün�vers�teden mezun olan öğrenc�ler�n d�plomalarını veya kend� �steğ� �le kayıt s�ld�renler�n

ve Ün�vers�teden çıkarılanların dosyalarındak� kend�ler�ne a�t belgeler� alab�lmeler� �ç�n Ün�vers�te tarafından tesp�t
ed�len �l�ş�k kesme �şlemler�n� yapmış olmaları şarttır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sınavlara İl�şk�n Esaslar, Sınavların Değerlend�r�lmes�nde Kullanılan Puan,

Not ve Katsayılar
Dönem I, Dönem II ve Dönem III sınavları �le �lg�l� esaslar
MADDE 23 – (1) Dönem I, Dönem II, Dönem III’te aşağıdak� sınavlar yapılır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulu sınavı ara sınav yer�ne geçer.
b) Dönem sonu sınavı: Her akadem�k yılın sonunda son ders kurulu sınavının b�t�m�nden en erken on dört, en

geç y�rm� b�r gün sonra yapılan ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.
c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavından �t�baren en erken on dört, en geç y�rm� b�r gün

sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu sınavı ve ders kurulları not ortalamasıyla başarılı olamayan ve dönem sonu sınav
hakkını kazandığı halde bu sınava herhang� b�r nedenle g�remeyen öğrenc�ler bütünleme sınavına g�reb�l�r.

ç) Meslek� becer� uygulamaları sınavı: Meslek� becer� uygulamaları olan her ders kurulunda yapılır.
d) Probleme dayalı öğret�m değerlend�rmes�: Probleme dayalı öğret�m uygulamaları olan her ders kurulunda

yapılır.
e) Mazeret sınavı: Mazeretler� neden�yle ders kurulu sınavına g�remeyen ve Yönet�m Kurulunca mazeretler�

kabul ed�len öğrenc�ler �ç�n mazeret sınavı açılır. Ders kurulu mazeret sınavı b�r defa ve Dekanlıkça bel�rlenen tar�hte
yapılır. Mazeret sınavına g�rmeyen öğrenc� �ç�n tekrar mazeret sınav hakkı ver�lmez. Dönem sonu sınavı ve bütünleme
sınavları �ç�n mazeret sınav hakkı ver�lmez.

(2) Sınav sonucu, anal�zler ve gerek�rse düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç 7 �ş günü �ç�nde açıklanır. Tüm
sınav notları, �lg�l� koord�natörlük tarafından Dekanlığın onayı �le �lan ed�l�r.

Dönem I, Dönem II, Dönem III sınavlarındak� başarının değerlend�r�lmes�
MADDE 24 – (1) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanmasında aşağıdak� esaslara uyulur:
a) Kurul sınavları yazılı sınav olarak ve/veya ödev/proje g�b� alternat�f yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar

yüz yüze ve/veya d�j�tal �mkanlar kullanılarak yapılab�l�r. Uygulaması olan kurullarda yazılı sınavlara ek olarak yüz
yüze ve/veya d�j�tal �mkanlar kullanılarak prat�k-uygulama ve/veya sözlü sınavı da yapılab�l�r. Probleme dayalı
öğret�m, meslek� becer� eğ�t�m� ve benzer� d�ğer eğ�t�m uygulamaları �ç�n farklı değerlend�rme yöntemler�
bel�rleneb�l�r.
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b) Prat�k dersler�n toplam notu ve derslere göre dağılımı, meslek� becer� uygulamaları �le probleme dayalı
öğret�m (PDÖ) ve benzer� d�ğer eğ�t�m ve sınav uygulamalarının not ağırlığı ve kurullara göre dağılımı eğ�t�m-öğret�m
programı �çer�ğ� doğrultusunda dönem koord�natörler�nce bel�rlen�r.

c) B�r ders kurulu sınavında her ders�n ve prat�k/uygulama sınavının kend� barajı vardır. Baraj sınırı % 50’d�r.
Öğrenc� ders kurulu sınavında kurulu oluşturan dersler�n b�r veya b�rkaçından % 50’n�n altında not alırsa o dalda elde
ett�ğ� puan �le o dalın toplam puanının % 50’s� arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek o ders
kurulu sınav notu bel�rlen�r. Soru sayısı, o sınavdak� toplam soru sayısının %5’�nden daha az olan dersler �ç�n �lg�l�
dönem koord�natörü tarafından baraj uygulamasının b�rleşt�r�lmes�ne karar ver�leb�l�r. Ders kurulunu oluşturan
derslere a�t teor�k ve prat�k puanlar toplanarak ders kurulu sınav puanı bulunur.

ç) Ders kuruluna a�t toplam puanın hesaplanmasında sonucun eks� olarak bulunması durumunda bu puan sıfır
olarak değerlend�r�l�r.

(2) Ders kurulları ortalama notu: Herhang� b�r dönem�n ders kurulları not ortalamasını hesaplamak �ç�n; o
dönemdek� her b�r kurulun AKTS değer�, o kuruldan alınan harf notunun katsayısı �le çarpılır. Çarpım sonucunda
bulunan değerler toplanır ve elde ed�len toplam değer, bu kurulların toplam AKTS değer�ne bölünür. Elde ed�len
ortalama, v�rgülden sonra �k� hane olarak göster�l�r.

(3) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavları, yazılı sınav olarak ve/veya ödev/proje g�b� alternat�f
yöntemler kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya d�j�tal �mkanlar kullanılarak yapılab�l�r. Yazılı sınavlara ek
olarak yüz yüze ve/veya d�j�tal �mkanlar kullanılarak prat�k (uygulama) ve/veya sözlü sınavı da yapılab�l�r.

(4) Başarılı sayılab�lmek �ç�n ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dönem sonu bütünleme
sınavından en az 50 puan almak zorunludur.

(5) Ders kurulları dönem sonu başarı notu, ders kurulları ortalama notunun %60’ı ve dönem sonu sınavından
alınan notun %40’ının toplanması �le elde ed�len nottur. Bütünlemeye kalan öğrenc�ler�n dönem sonu başarı notunun
hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan not yer�ne bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrenc�n�n b�r
üst sınıfa geçeb�lmes� �ç�n, ders kurulları dönem sonu sınavı veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavından en
az 50 alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun 100 üzer�nden en az 60 olması gerek�r.

(6) Ortak zorunlu dersler �le TIP/MED kodlu olmayan seçmel�/zorunlu dersler�n yürütülmes�nde ve
sınavlarının değerlend�r�lmes�nde 27/8/2011 tar�hl� ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman
Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

Dönem sonu sınavından muaf�yet hakkı
MADDE 25 – (1) Ders kurulları ortalama notu 85 ve üzer�nde olan ve her b�r ders kurulundan en az 60 ve

üzer�nde not alan öğrenc�ler�n, dönem sonu sınavına g�rme zorunlulukları yoktur. Dönem sonu sınavından muaf�yet
hakkı elde eden öğrenc�ler�n ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu başarı notu olarak kabul ed�l�r.

(2) Dönem sonu sınavından muaf�yet hakkı elde etm�ş olmasına rağmen söz konusu sınava katılmak �steyen
öğrenc�ler, bu �stekler�n� sınav tar�h�nden en az 7 gün önce yazılı olarak Dekanlığa b�ld�rmek zorundadır. Not
yükseltmek amacıyla dönem sonu sınavına g�ren öğrenc�ler �ç�n ders kurulları dönem sonu başarı notu hesaplanırken,
son aldıkları puan değerlend�rmeye alınır.

Dönem tekrarı
MADDE 26 – (1) Ders kurulları dönem sonu sınavı notu veya ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı

notu ve ders kurulları dönem sonu başarı notu bu Yönetmel�kte bel�rt�len puanların altında olan öğrenc�, başarısız
kabul ed�l�r ve sınıfta kalmış sayılır. Bu öğrenc�ler o dönem� b�r defa daha tekrarlar ve sınavlara yen�den g�rerler. Bu
tekrarlarda, öğrenc�ler�n derslere devam zorunluluğu vardır.

Dönem IV ve Dönem V dersler�
MADDE 27 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te kl�n�k dersler staj hal�nde yapılır. Staj uygulaması yapılacak

kl�n�kler ve staj süreler� Koord�natörler Kom�syonu ve Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Kurulunun öner�s� üzer�ne
Fakülte Kurulu tarafından bel�rlenerek eğ�t�m-öğret�m yılı başında �lan ed�l�r. Gerekl� durumlarda aynı süreçlerden
geçerek Fakülte Kurulu tarafından seçmel� staj uygulaması açılab�l�r ve stajların bazılarının b�rleşt�r�lmes� �le staj
blokları oluşturulab�l�r. Staj programları, Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Ulusal Çek�rdek Eğ�t�m Programının güncel
hal� esas alınarak hazırlanır ve uygulanır.

Staj sınavı
MADDE 28 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te staj sınavları, �lg�l� anab�l�m dalı tarafından bel�rlenen ve daha

önce �lan ed�lm�ş olan yöntemlerle yapılır.
(2) Sınavlar; yazılı sınav ve/veya sözlü ve/veya prat�k (hasta veya olgu sunumu, muayene, kl�n�k becer�

uygulaması, hasta başı görüşme ve benzer� g�b� uygulamalı) sınav olarak ve/veya ödev/proje g�b� alternat�f yöntemler
kullanılarak yapılır. Sınavlar yüz yüze ve/veya d�j�tal �mkanlar kullanılarak da yapılab�l�r. Sözlü ve/veya prat�k
sınavlar anab�l�m dallarının olanakları ölçüsünde yapılandırılmış sınavlar şekl�nde yapılır. Ödev, proje, format�f
değerlend�rme, kl�n�k performans değerlend�rmes� ve benzer� değerlend�rme yöntemler� stajda uygulanacaksa bu
değerlend�rme yöntemler�n�n staj sınavına katkıları Anab�l�m Dalı Kurul Kararı �le bel�rlen�r.

(3) Başarılı sayılmak �ç�n staj sınavlarının her aşamasında en az 60 puan almış olmak gerekl�d�r. Staj notu her
aşamanın ar�tmet�k ortalaması şekl�nde hesaplanır.
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(4) Staj sınavları anab�l�m dalında ders veren öğret�m elemanlarının katılımı �le gerçekleşt�r�l�r. Sözlü ve prat�k
sınavlar mümkün olduğunca en az �k� öğret�m elemanından oluşan b�r kom�syon tarafından yapılır. Anab�l�m dalındak�
öğret�m elemanı sayısı az �se, d�ğer anab�l�m dallarından sınavın yürütülmes�ne destek �ç�n öğret�m elemanı desteğ�
alınab�l�r.

(5) Sınav sonuçları en geç 5 �ş günü �ç�nde �lan ed�l�r. Staj notları, �lg�l� anab�l�m dalı tarafından �lan ed�l�r ve
dönem koord�natörlüğü aracılığıyla Dekanlığa �let�l�r.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 29 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te staj sınavlarında başarılı olmayan öğrenc�ler, bu stajların

bütünleme sınavına g�rerler.
(2) Bütünleme sınavları o dönem�n son stajının b�t�m�nden en az 5 gün sonra başlayacak şek�lde programlanır.
(3) Bütünleme sınavlarında başarılı olmayan öğrenc�ler, bu staj veya stajları b�r sonrak� ders yılında tekrarlar.

Bu tekrarların tamamında devam zorunluluğu vardır. Öğrenc�ler tekrar ett�ğ� stajın sonunda sınava alınır. Başarısız
olan öğrenc�ler aynı stajın b�r sonrak� staj sonu sınavı gününde bütünleme sınavına alınır.

(4) Dönem IV ve Dönem V’te o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı �le tamamlanmadan üst sınıfa
geç�lemez.

(5) Dönem IV ve Dönem V’te öğrenc� devamsız olduğu veya başarısız olduğu ders� b�r sonrak� yılın �lk
öğrenc� grupları �le tekrarlar ve sınavına g�rer. Öğrenc� tekrarlamak zorunda olduğu tüm dersler�nden başarılı olduğu
takd�rde yen� ders yılının başlamasını beklemeden öğren�m programının elverd�ğ� b�r zamanda yen� öğrenc� grubu �le
Dönem V veya Dönem VI öğren�m�ne başlayab�l�r.

(6) Dönem IV veya Dönem V’e a�t tüm stajlarını tamamladıktan sonra sadece tek b�r stajdan devamını aldığı
halde başarısız olan ve b�r üst döneme başlayab�lecek durumda bulunan öğrenc�lere, b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılı
Dönem V veya Dönem VI’ya başlama tar�h�nden önce bütünleme sınavına ek olarak staj tekrarı olmadan ve tek b�r
staj �ç�n b�r defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı ver�l�r. Başarılı olanlar Dönem V veya Dönem VI’ya başlatılır.
Başarısız olan öğrenc�ler �se stajı tekrar alırlar.

(7) Staj sonu sınavı ve bütünleme sınavları �ç�n mazeret sınav hakkı ver�lmez.
(8) Dönem IV ve Dönem V’te mazeret� Yönet�m Kurulunca kabul ed�lm�ş b�r nedenle de olsa devamsızlık

sınırını aşmış olan öğrenc�ler, staj sonu sınavına alınmazlar ve bu öğrenc�ler�n stajı tekrarlamaları gerek�r.
(9) Staj bütünleme notları, �lg�l� anab�l�m dalı tarafından �lan ed�l�r ve dönem koord�natörlüğü aracılığıyla

Dekanlığa �let�l�r.
Sınavların düzenlenmes�
MADDE 30 – (1) Sınav tar�hler�, akadem�k takv�mde bel�rlen�r. Sınav tar�hler� �lan ed�ld�kten sonra zorunlu

haller dışında değ�şt�r�lmez. Sınavlar, Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Sınav Kılavuzunda tanımlandığı
şek�lde yürütülür.

Sınavlara katılma ve sınavın geçerl�l�ğ�
MADDE 31 – (1) Sınavlara g�reb�lmek �ç�n kayıt, devam ve �lan ed�lm�ş d�ğer koşulları yer�ne get�rmek

gerek�r.
(2) Öğrenc�, g�rmeye hak kazandığı bütün sınavlara �lan ed�len yer, gün ve saatte g�rmek ve öğrenc� k�ml�k

kartını get�rmek zorundadır.
(3) Öğrenc�, g�rmeye hak kazandığı halde Yönet�m Kurulunca kabul ed�len b�r mazeret� olmaksızın g�rmed�ğ�

sınavdan veya sınavın herhang� b�r kısmından başarısız sayılır ve sıfır notu alır.
(4) Öğrenc�n�n g�rme hakkının olmadığı b�r sınava g�rmes� sonucunda aldığı not, �lan ed�lm�ş olsa dah�

geçers�z sayılır.
(5) Sınavlarda kopya çeken veya kopya g�r�ş�m�nde bulunan öğrenc� hakkında 18/8/2012 tar�hl� ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�ne göre gerekl� �şlemler
yapılır. Kopya çeken veya kopya g�r�ş�m�nde bulunduğu, yapılan soruşturma sonucunda tesp�t ed�len öğrenc�n�n sınav
notu sıfır kabul ed�l�r.

(6) Sınavlar resmî tat�ller har�ç olmak üzere cumartes� günler� ve mesa� saatler� dışında da yapılab�l�r.
(7) Sınav sonuçları Dekanlık tarafından �lan ed�l�r. Öğrenc�lere sınav soru ve cevapları �le �lg�l� sınav

sonrasında ger� b�ld�r�m ver�l�r.
Puan, not ve katsayılar
MADDE 32 – (1) Fakültede ders kurulları ve stajlar �ç�n yapılan sınav sonuçlarının değerlend�r�lmes�nde

kullanılan puan, harf notu başarı dereces� ve katsayıları aşağıda göster�lm�şt�r:
a)
Puan         Harf Notu      Başarı Dereces�       Katsayısı
90-100           AA                  Pek�y�                  4,00
80-89             BA              İy� – Pek�y�             3,50
70-79             BB                      İy�                    3,00
65-69             CB                    Orta                   2,50
60-64             CC                   Geçer                  2,00
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0-59               FF                 Başarısız               0,00
b) TT notu: Teor�k ve/veya uygulamalı dersler �le stajlara devam yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen öğrenc�ye

ver�len nottur. Bu notu alan öğrenc�n�n dönem sonu ve bütünleme sınavlarına g�rme hakkı yoktur.
c) MM: Yabancı d�l hazırlık programı yeterl�k sınavında başarılı olan öğrenc�lere, ortak zorunlu yabancı d�l

(İng�l�zce, Almanca, Fransızca) dersler�nde ver�len nottur.
(2) Ortak zorunlu dersler �le TIP/MED kodlu olmayan seçmel�/zorunlu dersler�n yürütülmes�nde ve

sınavlarının değerlend�r�lmes�nde Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Yönetmel�ğ�
hükümler� uygulanır.

(3) Sınav sonuçları harf notu olarak veya 100 tam not üzer�nden �lan ed�l�r.
(4) Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması şu şek�lde hesaplanır:
a) Dönem not ortalaması hesabında; öğrenc�n�n her dönem aldığı dersler�n harf notu katsayıları, bu derslere a�t

AKTS değerler� �le çarpılarak elde ed�len sonuçlar toplanır ve AKTS değerler�n�n toplamına bölünür. Bölme sonucu,
v�rgülden sonra �k� hane olarak ver�l�r.

b) Genel not ortalaması hesabında �se, �lk dönemden �t�baren öğrenc�n�n aldığı tüm dersler�n harf notu
katsayıları, bu derslere a�t AKTS değerler� çarpılarak elde ed�len sonuçlar toplanır ve bu değer AKTS değer�
toplamına bölünür. Bölme sonucu, v�rgülden sonra �k� hane olarak ver�l�r.

c) Dönem ve genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler �ç�n öğrenc�n�n aldığı en son not geçerl�d�r.
ç) Muaf�yet sınavına g�r�lerek alınan notlar, dönem ve genel not ortalaması hesabına katılır.
Sınav sorularına ve sonuçlarına �t�raz
MADDE 33 – (1) Sınav sorularına yapılacak �t�razlar, sınav sonucu �lan ed�ld�kten sonrak� en geç 3 �ş günü

�ç�nde Dekanlık Öğrenc� İşler� B�r�m�ne yapılır. Öğrenc� �t�razını desteklemek üzere ek belgeler sunab�l�r. Dekanlık
�t�razları b�r üst yazı �le �lg�l� dönem koord�natörüne �let�r. İt�razlar b�r dekan yardımcısı başkanlığında, dönem
koord�natörü ve b�r koord�natör yardımcısından oluşan 3 k�ş�l�k kurul tarafından �ncelen�r. Kurul, �lg�l� öğret�m
üyes�nden �t�raz ed�len sınav sorusunun şek�l, b�lg�, �çer�k ve benzer� açısından hatalı olup olmadığı yönünden
değerlend�rmes�n� talep eder. İlg�l� öğret�m üyes� sınav soru �t�raz formuna cevabını tıbb� l�teratür desteğ� �le bu Kurula
sunar. Kurul gerekl� olması durumunda başka görüşlere başvurab�l�r.

(2) Sınav notuna yapılacak �t�razlar, sınav sonucu �lan ed�ld�kten sonrak� en geç 3 �ş günü �ç�nde Dekanlık
Öğrenc� İşler� B�r�m�ne yapılır. Dekanlık �t�razları üst yazı �le �lg�l� Ölçme Değerlend�rme Kuruluna �let�r. İt�razlar
Ölçme Değerlend�rme Kurulunca bel�rlenen 3 k�ş�l�k b�r İnceleme Kurulu tarafından değerlend�r�l�r.

(3) İt�razlar 3 �ş günü �çer�s�nde sonuçlandırılır ve Dekanlığa �let�l�r. İt�raz sonucunda yapılan yen�
değerlend�rme sonucuna tekrar �t�raz yolu kapalıdır.

(4) Sınavda �ptal ed�len soru olursa, sınav kalan toplam soru sayısı üzer�nden değerlend�r�l�r.
(5) Notların �lanından sonra not değ�ş�kl�ğ�n� gerekt�ren b�r hususun ortaya çıkması durumunda not

değ�ş�kl�kler� Yönet�m Kurulu kararı �le kes�nleş�r, Dekanlık tarafından �lan ed�l�r.
DOKUZUNCU BÖLÜM

Aday Hek�ml�k (İntörnlük Dönem�-DönemVI) Eğ�t�m Esasları
Aday hek�ml�k dönem� eğ�t�m esasları
MADDE 34 – (1) Aday hek�ml�k dönem�ndek� eğ�t�m programının amacı; öğrenc�n�n daha öncek� yıllarda

ed�nd�ğ� teor�k ve prat�k b�lg�ler�n kl�n�k uygulamalarını yaptırmak, öğrenc�ye hek�ml�k mesleğ�n�n uygulanmasında
deney�m ve becer� kazandırmak, hek�m adayını bu mesleğ� yalnız başına en �y� b�ç�mde uygulayab�leceğ� düzeye
get�rmekt�r.

(2) Aday hek�ml�k dönem� aralıksız on �k� ayı kapsayan b�r dönemd�r.
(3) Aday hek�ml�k dönem�nde kl�n�k dersler staj hal�nde yapılır. Staj uygulaması yapılacak kl�n�kler ve staj

süreler� Koord�natörler Kom�syonu ve Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Kurulunun öner�s� üzer�ne Fakülte Kurulu
tarafından bel�rlenerek eğ�t�m-öğret�m yılı başında �lan ed�l�r. Gerekl� durumlarda aynı süreçlerden geçerek Fakülte
Kurulu tarafından seçmel� staj uygulaması get�r�leb�l�r ve stajların bazılarının b�rleşt�r�lmes� �le staj blokları
oluşturulab�l�r.

(4) Fakülten�n aday hek�ml�k uygulaması yapılan her anab�l�m dalında öğret�m üyeler�nden b�r�, eğ�t�m-
öğret�m yılının başlamasından en az 15 gün önce Anab�l�m Dalı Kurulu tarafından o eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�n anab�l�m
dalı aday hek�ml�kten sorumlu öğret�m üyes� olarak görevlend�r�l�r ve Koord�natörlük aracılığı �le Dekanlığa b�ld�r�l�r.
Bu öğret�m üyes� bu dönem�n eğ�t�m-öğret�m�n�n düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nde anab�l�m dalı başkanı ve dönem
koord�natörlüğü �le �şb�rl�ğ� yapar.

(5) Bu dönemde öğrenc�, ac�l serv�s, kl�n�k, pol�kl�n�k, laboratuvar, amel�yathane, yoğun bakım, saha
çalışmaları g�b� alanlarda öğret�m elemanı kontrolünde çalışır.

(6) Aday hek�ml�k dönem� öğrenc�ler�, eğ�t�m gördükler� anab�l�m ve b�l�m dallarının şartlarına uymak, nöbet
tutmak, amel�yat, laboratuvar çalışması, vaka takd�m�, konferans, sem�ner ve d�ğer b�l�msel faal�yetlere katılmak
zorundadır.

(7) Bu dönemde her anab�l�m dalında yapılan çalışma sonunda öğrenc�n�n başarı durumu; hasta ve hasta
sah�pler� �le �l�şk�s�, görev�ne bağlılık dereces�, meslek� b�lg�s�, �şb�rl�ğ� yeteneğ�, �şe �lg�s�, devamı, toplantılara
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katılımı ve staj karneler� göz önünde bulundurularak not ver�l�r. Öğrenc�ler�n b�r staj/staj bloğunda başarılı olarak
değerlend�r�leb�lmes� �ç�n devam şartlarını sağlamış ve �lg�l� anab�l�m dalı tarafından bel�rlenen aday hek�m yeterl�l�k
değerlend�rmes�nden en az 60 puan almaları gerek�r. Öğrenc�ler�n aday hek�m yeterl�l�k değerlend�rmes� ve staj
karnes�, staj b�t�m�nde anab�l�m dalı başkanlığı tarafından Dekanlığa �let�l�r.

(8) Aday hek�ml�k dönem� stajlarının b�r veya b�rkaçından başarılı olamayan öğrenc�ye �lg�l� mevzuatta
bel�rt�len azam� eğ�t�m-öğret�m süres� d�kkate alınarak başarısız olduğu staj/stajlarını başarılı oluncaya kadar
tekrarlama hakkı ver�l�r. Bu tekrarların tamamında devam zorunluluğu vardır.

(9) Aday hek�ml�k dönem�, Fakülten�n anab�l�m/b�l�m dallarında yapılır. Seçmel� stajı, Yönet�m Kurulunun
onayı �le yurt �ç� veya yurt dışında eğ�t�m veren sağlık kuruluşlarında da yapılab�l�r. Öğrenc�ler yurt �ç� veya yurt dışı
seçmel� staj terc�hler�n� programın başlamasından en az �k� hafta önce Dekanlığa d�lekçe �le b�ld�rmek zorundadır.

(10) Yurt �ç�ndek� tıp fakülteler�n�n son sınıf öğrenc�ler�, fakülteler�n�n �zn� ve Yönet�m Kurulu kararı �le aday
hek�ml�k stajlarından b�r veya b�rkaçını Fakültede yapab�l�r.

ONUNCU BÖLÜM
Mezun�yet Durumu, Mezun�yet Başarı Dereces�n�n Tesp�t�

Mezun�yet durumu
MADDE 35 – (1) Tıp Fakültes�nden 6 yıllık eğ�t�m-öğret�m sonunda mezun olab�lmek �ç�n m�n�mum

mezun�yet kred�s� 360 AKTS ve genel not ortalaması en az 2.00 olmalıdır.
(2) Öğren�m süreler� sonunda eğ�t�m-öğret�m programını başarı �le tamamlayan öğrenc�lere tıp doktorluğu

d�ploması ver�l�r.
Mezun�yet genel not ortalaması
MADDE 36 – (1) Mezun�yet genel not ortalamasını hesaplamak �ç�n; her dönemde öğrenc�n�n dönem not

ortalaması, dönem not ortalamalarına katılan toplam AKTS değer� �le çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler
toplanır ve elde ed�len toplam değer, dönem not ortalamasına katılan dersler�n toplam AKTS değer�ne bölünür. Elde
ed�len ortalama, v�rgülden sonra �k� hane olarak göster�l�r.

Mezun�yet başarı dereces�n�n tesp�t�
MADDE 37 – (1) Normal eğ�t�m-öğret�m süres� �ç�nde mezun olan öğrenc�ler arasından �lk üç dereceye

g�renler�n bel�rlenmes�nde mezun�yet genel not ortalaması kullanılır.
(2) Bu şek�lde hesaplanan genel not ortalamalarının eş�t olması hal�nde sırayla Dönem III, Dönem II, Dönem I,

Dönem IV, Dönem V, Dönem VI’ya doğru dönem not ortalamaları kıyaslanır. Dönem not ortalaması yüksek olan
öğrenc� b�r üst dereceden mezun olmuş sayılır.

(3) İlk üç dereceye g�ren öğrenc�ler�n ayrıca şu şartları sağlaması gerekl�d�r:
a) Yönet�m Kurulunca kabul ed�lm�ş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmem�ş olmaları.
b) Dönem ve staj tekrarı yapmamış olmaları.
(4) İlk üç dereceye g�ren öğrenc� l�stes� Dekanlık tarafından �lan ed�l�r, bu öğrenc�lere belge ver�l�r ve Fakülte

mezun�yet dereceye g�ren öğrenc�ler defter�ne kayded�l�r.
Şeref ve yüksek şeref öğrenc�ler�
MADDE 38 – (1) Mezun�yet genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenc�ler şeref öğrenc�s�, 3.50-

4.00 arasında olan öğrenc�ler �se yüksek şeref öğrenc�s� olurlar. Bu öğrenc�ler�n şeref ve yüksek şeref belgeler�
d�ploma �le b�rl�kte b�r defaya mahsus olmak üzere ver�l�r ve �s�mler� Dekanlık tarafından Fakülte Şeref ve Yüksek
Şeref Öğrenc�ler� Defter�ne kayded�l�r.

(2) Şeref ve Yüksek Şeref Öğrenc� Belges� ver�lmeyecek haller şunlardır:
a) Ün�vers�te öğrenc�l�ğ� süres�nce uyarma cezası dışında d�s�pl�n cezası alan öğrenc�ler.
b) Yönet�m Kurulunca kabul ed�lm�ş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetm�ş olan öğrenc�ler.
c) Dönem ve staj tekrarı yapmış olan öğrenc�ler.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Kurullar ve Kom�syonlar

Kurul ve kom�syonların kurulması ve değ�şt�r�lmes�
MADDE 39 – (1) Dekanlık kurul ve kom�syonlar kurab�l�r, olanların �sm�n� değ�şt�reb�l�r, b�rleşt�reb�l�r veya

kaldırab�l�r.
Koord�natörler Kom�syonu
MADDE 40 – (1) Koord�natörler Kom�syonu; Dekan, eğ�t�mden sorumlu Dekan Yardımcısı, Başkoord�natör

ve dönem koord�natörler� �le Fakülte öğrenc� tems�lc�s�nden oluşur. Dekan kom�syonun başkanıdır.
(2) Baş koord�natör ve dönem koord�natörler� Dekanın önereceğ� aday/adaylar arasından Fakülte Kurulunca

seç�l�r. Her dönem koord�natörü ve Başkoord�natör kend�s�ne yardımcı/yardımcılar atanmasını tekl�f eder ve bunlar
Dekanın onayı �le atanırlar. Yardımcılar, Başkoord�natör ve dönem koord�natörler�ne çalışmalarında yardım ederler ve
davet ed�lmeler� hal�nde kom�syon toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar.

(3) Kom�syon yılda en az dört kez toplanır.
Koord�natörler Kom�syonunun görevler�
MADDE 41 – (1) Koord�natörler Kom�syonunun görevler� şunlardır:
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a) İlg�l� dönem ve kurullarının eğ�t�m amaç ve hedefler�n� bel�rlemek, program değerlend�rme sürec� �ç�nde,
yatay ve d�key entegrasyonu sağlayacak şek�lde eğ�t�m programlarını hazırlamak, dönem programlarının b�rb�rler� �le
uyum, �l�şk� ve entegrasyonunu göz önünde bulundurarak mezun�yet önces� tıp eğ�t�m� programını bütüncül olarak
değerlend�r�p, son şekl�n�n ver�lmes�n� sağlamak ve Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Kuruluna sunmak.

b) Dönem koord�natörlükler� tarafından hazırlanan akadem�k takv�m taslağını değerlend�rmek, son şekl�n�
vererek Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Kuruluna sunmak.

c) Akadem�k takv�mde yer alan ders ve staj programlarının, eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler�n�n düzenl� ve uyumlu
b�r b�ç�mde yürütülmes�n� sağlamak.

ç) Zorunlu durumlarda eğ�t�m-öğret�m sürec�nde ortaya çıkab�lecek aksaklıkları önlemek üzere programda
değ�ş�kl�k öner�ler�n� sunmak.

d) Akadem�k yıl b�t�m�nde o akadem�k yıla �l�şk�n ver�ler� koord�natörlerle b�rl�kte değerlend�rmek ve sonucu
Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Kuruluna rapor hal�nde sunmak.

e) Fakültede yapılan sınavların sonuçlarını �ncelemek, başarı veya başarısızlık nedenler�n� tesp�t etmek ve
bunları Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m� Kuruluna sunmak.

f) Eğ�t�m-öğret�m�n kal�tes�n� yükseltmek �ç�n gereken değ�ş�kl�kler ve ders eğ�t�m araçları �le bunların alt
yapısı hakkındak� öner�ler� sunmak.

g) Eğ�t�m-öğret�me �l�şk�n mevzuatta yapılması gereken değ�ş�kl�kler konusunda görüş ve öner�ler sunmak.
ğ) Öğrenc� danışmanlık h�zmetler�n� �zlemek, �ncelemek ve değerlend�rmek.
h) Eğ�t�m-öğret�m gereks�n�mler� ve tüm faal�yetlerle �lg�l� �nceleme, araştırma ve proje öner�ler� sunmak.
ı) Dekanlık tarafından talep ed�len d�ğer çalışmaları yapmak.
Başkoord�natör
MADDE 42 – (1) Başkoord�natör, Fakültede mezun�yet önces� tıp eğ�t�m� programının amaç ve öğren�m

hedefler� doğrultusunda ve program değerlend�rme sürec� �ç�nde hazırlanmasını, yürütülmes�n� ve dönem
koord�natörler�n�n uyum �ç�nde çalışmasını sağlar.

Dönem koord�natörü
MADDE 43 – (1) Dönem koord�natörü, �lg�l� dönem�n mezun�yet önces� tıp eğ�t�m-öğret�m programının

hazırlanmasına katkıda bulunmak ve eğ�t�m-öğret�m�n�n program değerlend�rme sürec� �ç�nde düzenl� b�r şek�lde
yürütülmes� ve koord�nasyonu �le görevlend�r�lm�ş öğret�m üyes�d�r. Dönem koord�natör yardımcısı/yardımcıları
dönem koord�natörüne çalışmalarında yardımcı olur.

(2) Dönem koord�natörünün görevler� şunlardır:
a) Akadem�k takv�m taslağını �lg�l� anab�l�m dallarının görüşünü alarak Başkoord�natöre ve Mezun�yet Önces�

Tıp Eğ�t�m� Kuruluna b�rl�kte sunmak.
b) Sorumlu olduğu dönem�n ders programının bütünlüğünü, entegrasyonunu ve düzenl� b�r şek�lde

yürütülmes�n� sağlamak.
c) Sorumlu olduğu dönem�n devam ç�zelgeler�n� denetlemek ve sınavlara g�remeyecek öğrenc�ler�

Başkoord�natöre ve Dekanlığa b�ld�rmek.
ç) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te sorumlu olduğu dönem�n ders kurulu, dönem sonu ve bütünleme

sınavlarının yapılmasını ve değerlend�r�lmes�n� sağlamak.
d) Dönem IV ve Dönem V’te sorumlu olduğu dönem�n sınavlarının anab�l�m dalları tarafından hazırlanmasını

ve uygulanmasını denetlemek.
e) Sınav sonuçlarının değerlend�r�lmes�n� ve sınavın �stat�st�k� anal�z�n� yaparak açıklanmasını sağlamak.
f) Öğrenc�ler�n sorunlarının çözümlenmes�ne ve danışman öğret�m üyeler� �le �l�şk�ler�n�n düzenl�

yürütülmes�ne yardımcı olmak.
g) Her yıl en az �k� kez dönem öğrenc�ler�n�n sorunları ve çözüm yolları �ç�n genel görüşme oturumu

düzenlemek.
ğ) Genel görüşme oturumlarından ve yıl boyu eğ�t�mle �lg�l� her türlü uygulamalardan elde ed�len, eğ�t�m�

olumlu veya olumsuz etk�leyen sonuçları ve tavs�yeler� Başkoord�natör aracılığı �le Mezun�yet Önces� Tıp Eğ�t�m�
Kuruluna �letmek.

h) Ders Kurulu değerlend�rme toplantılarına katılmak.
ı) Eğ�t�m-öğret�m sürec�n�n planlanması ve yürütülmes�nde, Ölçme Değerlend�rme Kurulu tarafından yapılan

anket sonuçlarından yararlanmak ve yapılan değ�ş�kl�kler� paydaşlarla paylaşmak.
Ders kurulu başkanı
MADDE 44 – (1) Her ders kurulunun b�r başkanı olur. Ders kurulu başkanı, Koord�natörler Kom�syonunun

önerd�ğ� adaylar arasından Dekan tarafından dönem başında görevlend�r�l�r.
(2) Ders kurulu başkanı, ders kurulu sınavlarının hazırlık aşamasının yürütülmes�nden ve sınavların

yapılmasından doğrudan sorumludur. Ders kurulu sınavlarıyla �lg�l� tüm �şlemlerde Dönem koord�natörlüğü �le �ş
b�rl�ğ� yapar.

Staj eğ�t�m sorumlusu
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MADDE 45 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te stajlarda eğ�t�m veren her anab�l�m dalındak� öğret�m
üyeler�nden b�r� eğ�t�m-öğret�m yılının başlamasından en az 15 gün önce Anab�l�m Dalı Kurulu tarafından o eğ�t�m-
öğret�m yılı �ç�n staj eğ�t�m sorumlusu olarak görevlend�r�l�r ve Dekanlığa b�ld�r�l�r. Staj eğ�t�m sorumlusu, Anab�l�m
Dalı Başkanı ve dönem koord�natörü �le �ş b�rl�ğ� hal�nde çalışır ve stajın eğ�t�m programına uygun şek�lde
yürütülmes�nden sorumludur.

Staj sınav sorumlusu
MADDE 46 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te stajlarda eğ�t�m veren her anab�l�m dalındak� öğret�m

üyeler�nden b�r� eğ�t�m-öğret�m yılının başlamasından en az 15 gün önce Anab�l�m Dalı Kurulu tarafından o eğ�t�m-
öğret�m yılı �ç�n staj sınav sorumlusu olarak görevlend�r�l�r ve Dekanlığa b�ld�r�l�r. Staj sınav sorumlusu, sınavların
yapılmasından doğrudan sorumludur. Sınavların opt�k okuyucuda okutulması, sınava da�r �stat�st�kler�n alınması, sınav
madde ve madd� anal�zler�n�n yapılması �şlemler�n� yapar. Staj sınavlarıyla �lg�l� tüm �şlemlerde Anab�l�m Dalı
Başkanı ve dönem koord�natörlüğü �le �ş b�rl�ğ� yapar.

Anab�l�m dalı aday hek�ml�k dönem�nden sorumlu öğret�m üyes�
MADDE 47 – (1) Dönem VI’da stajlarda Fakülten�n aday hek�ml�k uygulaması yapılan her Anab�l�m

Dalındak� öğret�m üyeler�nden b�r� eğ�t�m-öğret�m yılının başlamasından en az 15 gün önce Anab�l�m Dalı Kurulu
tarafından o eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�n anab�l�m dalı aday hek�ml�k dönem�nden sorumlu öğret�m üyes� olarak
görevlend�r�l�r ve Dekanlığa b�ld�r�l�r. Bu öğret�m üyes� �lg�l� dönem�n eğ�t�m-öğret�m�n�n düzenl� b�r şek�lde
yürütülmes�nde Anab�l�m Dalı Başkanı ve dönem koord�natörlüğü �le �ş b�rl�ğ� yapar.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Akadem�k danışmanlık
MADDE 48 – (1) Dekanlık tarafından, Fakülten�n öğret�m elemanları arasından her öğrenc� �ç�n b�r veya daha

fazla akadem�k danışman görevlend�r�l�r. Zorunlu nedenler olmadığı sürece akadem�k danışman/danışmanlar
öğrenc�n�n öğren�m süres� boyunca değ�şt�r�lmez.

(2) Akadem�k danışmanın görev�, öğrenc�n�n akadem�k hedefler� �le b�reysel yeterl�l�kler� arasında uyum
sağlayab�lmes� �ç�n b�r yol göster�c� olarak öğrenc�ye yardımcı olmaktır. Danışmanlık �ç�n, eğ�t�m-öğret�m
programında haftalık 2 ders saat� zaman ayrılır ve ders programında göster�l�r.

Öğrenc� değ�ş�m� programları
MADDE 49 – (1) Fakültede Erasmus, Farab� ve Mevlana değ�ş�m programları Rektörlüğün bel�rled�ğ� şek�lde

Ün�vers�ten�n Uluslararası İl�şk�ler Koord�natörlüğü, Erasmus/Farab�/Mevlana Fakülte koord�natörler�n�n,
Başkoord�natörün, eğ�t�mden sorumlu Dekan Yardımcısının ve �lg�l� dönem koord�natörünün koord�nasyonu �le
gerçekleşt�r�l�r.

D�s�pl�n �şler�
MADDE 50 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �şlemler� Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�

hükümler�ne göre yapılır.
Öğrenc�ler�n genel ve tebl�gat yükümlülükler�
MADDE 51 – (1) Öğrenc�ler; öğret�m, ders ve sınav programları, başarı durumu ç�zelgeler� ve d�ğer hususlar

hakkında Ün�vers�te ve Fakülte tarafından yapılan duyuruları �lg� ve özenle �zlemekle yükümlüdürler.
(2) Öğrenc�ler, posta adresler� ve �let�ş�m b�lg�ler�ndek� değ�ş�kl�kler� en geç 7 gün �ç�nde Fakülte öğrenc�

�şler�ne b�ld�rmek zorundadırlar. Bu şek�lde değ�ş�kl�k b�ld�r�m�nde bulunmamış, yanlış veya eks�k adres verm�ş olan
öğrenc�ler, duyurunun dosyalarında mevcut en son adresler�ne yapılmış olması durumunda, kend�ler�ne tebl�gat
yapılmadığını �dd�a edemezler. B�r hakkın doğmasına veya kaybına esas oluşturacak n�tel�ktek� her türlü tebl�gat,
öğrenc�n�n �lg�l� b�r�m�n öğrenc� �şler�ne en son b�ld�rd�ğ� adres�ne konuyu bel�rten �adel� taahhütlü b�r mektup
gönder�lmek veya Fakülten�n öğrenc� panosunda b�r hafta süre �le �lan ed�lmek suret�yle ya da elden tebl�gatla yapılır.
İadel� taahhütlü mektubun öğrenc�n�n el�ne geçm�ş olup olmamasına bakılmaksızın, d�ğer �şlemlerden herhang� b�r�n�n
yapılmış olması, tebl�gat yer�ne geçer ve öğrenc� tebl�gat konusunda h�ç b�r hak taleb�nde bulunamaz.

(3) İadel� taahhütlü mektubun öğrenc�n�n adres�ne ulaşmış olması durumunda, PTT �ade kartı üzer�ndek� tar�h;
aks� halde konu hakkında �lg�l�ye yapılan �lanın duyuru panosuna asıldığı günün tar�h�, tebl�ğ tar�h� sayılır.

Yönerge
MADDE 52 – (1) Fakülten�n eğ�t�m-öğret�m� �le �lg�l� �ht�yaç duyulan konularda yönerge çıkarılab�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Ön L�sans

ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Yönetmel�ğ�, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�, YÖK, Senato, Fakülte Kurulu ve Yönet�m
Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmel�k 2021-2022 eğ�t�m-öğret�m yılı başında yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
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