YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde
uygulanacak eğitim, öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etmiş ve
girmeye hak kazanmış öğrencilerin kayıt-kabul-devam, eğitim-öğretim-staj ve aday hekim
(intern) sınav ve başarı değerlendirmelerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14/3 maddesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Sınav
Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite
: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet
: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Senato
: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite Yönetim Kurulu
: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Rektör
: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
e) Fakülte
: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesini,
f) Dekan
: Tıp Fakültesi Dekanını,
g) Fakülte Kurulu
: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu
: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
h) Ders Kurulu
: Dönem I, II ve III’de bir organ, sistem veya
konunun birbirleriyle bağlantılı olarak tıp
alanlarını bütünleştiren bir düzen içerisinde
öğrenciye verilen kuramsal ve uygulamalı
öğretimi,
ı) Kurul Sınavı
: Dönem I, II ve III’de her ders kurulu sonunda
yapılan sınavı,
i) Kurul Sınavı Notu
: Kurul Sınavında alınan notu,
j) Dönem Sonu Sınavı
: Dönem I, II ve III’de, her dönem sonunda
yapılan ve o yıla ait ders kurullarının tümünü
içeren sınavı,
k) Dönem Sonu Sınav Notu
: Dönem I, II ve III’de dönem sonu sınavında
alınan notu,
l) Bütünleme Sınavı
: Dönem I, II ve III’de başarı notu CC (60)’nin
altında olan ve dönem sonu notunu yükseltmek
isteyen öğrenciler için yapılan sınavı,
m) Bütünlenme Sınav Notu
: Dönem I, II ve III’de bütünleme sınavında
alınan notu,

n) Başarı Notu

o) Stajlar
ö) Aday hekimlik Dönemi
p) Seçmeli dersler

r) AKTS
ifade eder.

: Dönem I, II ve III’de dönem ders kurul sınavı
notlarının ortalamasının % 60’ı ile dönem sonu
sınav notunun veya bütünleme sınav notunun %
40’ının toplamının verdiği sayıya karşılık olan
notu; Dönem IV ve V’de ise her staj sınavından
alınan notu,
: Tıp Fakültesi dönem IV ve V’de farklı
Anabilim Dallarında yürütülen kuramsal ve
uygulamalı dersleri,
: Tıp Fakültesi dönem VI’da farklı Anabilim
Dallarında yürütülen uygulamalı eğitimi,
: Tıp Fakültesi dönem I, II ve III’de bir yarıyıl
süren, öğrencilerin eğilimleri ile belirlenen,
Tıp Fakültesi eğitim programında ya da Yeni
Yüzyıl Üniversitesi’ne bağlı lisans eğitim
programlarında yer alan kuramsal ya da
uygulamalı dersleri,
: Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Yatay ve Dikey geçiş, EğitimÖğretim Ücreti, Burslar
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları
MADDE 5 – (1) Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Öğrenci Statüsü
MADDE 6 - (1) Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı
ve dinleyici öğrenci kabul edilmez.
Yatay Geçiş
MADDE 7 - (1) 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı resmi gazetede yayınlanan
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde belirlenir.
(2) Başka bir Tıp fakültesinden Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş
yapmak isteyenlerin, Fakülteye kayıtlarının yapılabilmesi için; geçiş yapılacak sınıfta açık yer
bulunması, sınava girdikleri yıl Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) puanlarının o yıla ait Tıp
Fakültesi taban puanından düşük olmaması ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen esaslara uygun olması gerekir.
(3) Yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesinde Yükseköğretim Kurumları Arasında
Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi
hükümleri uygulanır. Üniversitenin hazırlık sınıfı öğrencilerinin yatay geçiş başvuruları kabul
edilmez. Yıl sonunda yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin genel ağırlıklı not
ortalaması (GANO)’nın 4.00 üzerinden en az 2.70 olması gerekir.
(4) Başvurular, tıp fakültesinin yatay geçiş komisyonu tarafından değerlendirilir ve
oluşan görüş Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(5) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci için bir danışman atanır. Danışmanın
görüşü doğrultusunda sadece bu öğrenci için hazırlanan uyum programı, ilgili komisyonda
görüşülerek karara bağlanır.
Dikey Geçiş
MADDE 8 - (1) Tıp Fakültesine dikey geçiş yoktur.
Eğitim-Öğretim Ücreti
MADDE 9 - (1) Öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanabilmek ve sınavlara
girebilmek için, her öğretim yılında ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak düzenlemelerle
belirlenen miktarda ve zamanda eğitim-öğretim ücretini ödemekle yükümlüdür.
Burslar
MADDE 10 - (1) Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Öğretim Dili ve Eğitim Şekli, Koordinatörlük ve Öğrenci
Danışmanlığı
Eğitim-Öğretim Süresi
MADDE 11 - (1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi, her biri iki yarıyılı kapsayan altı
dönemden ibarettir. Her dönem en az 32 (otuz iki) haftadır, sınavlar bu sürenin dışındadır.
(2) Hazırlık sınıfı öğrenimi yukarıda belirtilen sürelerin hesaplanmasında göz önüne
alınmaz.
Öğretim Dili
MADDE 12 - (1) Tıp Fakültesinde öğretim dili Türkçe’dir.
Eğitim Şekli
MADDE 13 - (1) Tıp eğitiminde öğretim, Dönem I, II ve III’te temel olarak ders
kurulları, Dönem IV ve V’de staj, Dönem VI’da aday hekimlik stajı esasına göre yapılır.
(2) Tıp doktorluğu eğitiminde bir Dönem bir sonraki Dönemin ön koşuludur. Bu
nedenle bir Dönemi geçemeyen öğrenci bir üst Döneme devam edemez. 2547 sayılı Kanunun
5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri
ile genel kültür dersleri ön koşul kapsamı dışındadır.
(3) Tıp Fakültesinde entegre ders sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle Dönem I, II ve
III’de seçmeli dersler ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri dışında, Fakülte dışında herhangi bir
kurumdan eğitim alınamaz ve aynı nedenle dışarıdan öğrenci başvuruları da kabul edilemez.
(4) Dönem I, II ve III’de her yıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından
belirlenen seçmeli dersler açılır. Öğrenci o yarıyılda açılan seçmeli dersler içerisinden
tercihlerini sıralayarak yarıyılın ilk haftası içinde ilgili Dönem Koordinatörlüğüne bildirir.
Öğrenci her yarıyıl değişik alanlarda açılan derslerden en az birini seçmek zorundadır.
Yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer ders ya da derslere oranla
fazlalık olması durumunda öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Bu derslerde eğitim
yarıyıl esasına göre düzenlenir ve akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan
oluşur.

(5) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla bazı dersler ve/veya sınavlar
Cumartesi günleri yapılabilir.
(6) Tıp Fakültesinde yaz okulu yoktur.
(7) Programda açılacak derslerin ders planları hazırlanır. Fakülte ders yıllarına ilişkin
ders planları Fakülte Akademik Kurul tarafından her yıl ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar
hazırlanır. Ders planları Fakülte Kurul kararlarının Senato tarafından onaylanması ile gelecek
ilk akademik yılda uygulanır.
(8) Tıp fakültesinin yıllık AKTS yükü; bir öğrencinin bir yılda alacağı derslerin
kredileri toplamıdır. Bu yük bir yıl için 60 AKTS’dir. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu
ve ilgili kurulların onayı ile AKTS arttırılabilir.
(9) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini zorunlu dersler kapsamında almak ve
başarmak zorundadır. Öğrenciler bu dersler yanında, tıp fakültesi programından mezun
olabilmek için ders planlarında gösterilmiş dersleri de almak ve başarmak zorundadır. 2547
sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan seçmeli dersler dışında öğrencilerin alacakları
üniversitenin diğer lisans programlarından seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından programın
özelliği göz önünde tutularak belirlenir. Seçmeli dersler programla ilgili olabileceği gibi genel
kültür veya değişik alanlarla da ilgili olabilir. Tıp fakültesi programının seçmeli dersleri
arasına başka bölümlerin/programların ders planlarında yer alan dersler de katılabilir.
Öğrenciler seçmeli derslerden istediğini belirleyerek kayıt olabilir.
(10) Tıp fakültesinde Yan Dal eğitimi ve Çift Anadal eğitimi yoktur.
Koordinatörlük ve Öğrenci Danışmanlığı
MADDE 14 - (1) Tıp Fakültesinde ders planlarının hazırlanmasına, haftalık ders
programlarının tasarlanmasına ve eğitim-öğretime ilişkin konularda bölümler veya programlar
arası ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olmak üzere, fakülte dekanı tarafından bir öğretim
üyesi fakülte eğitim-öğretim baş koordinatörü olarak atanır. Baş koordinatör her eğitim yılının
ve her ders kurulunun koordinatörlerini belirler. Baş koordinatör ve diğer koordinatörler,
Koordinatörler Kurulunu oluşturur. Koordinatörler Kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin
usul ve esaslar, fakülte kurulu tarafından belirlenir.
Koordinatörlerin görevleri şunlardır:
a) Sorumlu olduğu Dönemin akademik takvimini hazırlar.
b) Sorumlu olduğu Dönemin programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde
yürütülmesini sağlar.
c) Sorumlu olduğu Dönemin yoklamalarını ve öğrenci devam çizelgelerini
denetleyerek Dekana bilgi verir.
ç) Ders Kurulu sınavları, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında,
ders kurulu başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.
d) Sınav sonuçlarının hesaplanıp Dekanlıkça açıklanmasını düzenler.
e) Sorumlu olduğu Dönemin öğrencilerinin problemlerinin çözümlenmesinde yardımcı
olur. Koordinatörler ve yardımcıları sorumlu oldukları Dönemin tabii
danışmanıdırlar.
(2) Öğrencilerin akademik ve sosyal sorunlarının çözümüne eğitim-öğretim süresi
içinde yardımcı olmak; öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve seçmeli derslere
yazılma, bırakma, çekilme ve ekleme işlemlerinde rehberlik yapmak üzere fakültelerde ilgili
bölüm başkanlarının önerdiği öğretim elemanları ilgili kurullar tarafından öğrenci danışmanı
olarak görevlendirilir. Her öğrenci için bir danışman atanır.
(3) Öğrenci danışmanlığı görevinin etkin bir biçimde ve aksatılmadan yürütülmesi,
öğrencinin eğitim-öğretim süresi içinde akademik ve idari olarak izlenmesi ve kontrolünün

sağlanması amacı ile her öğrenci için öğrenim durumu izleme dosyası açılır. Gerekli bilgiler
ilgili öğrenci danışmanı tarafından bu dosyaya işlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeret ve İzin
Derslere Devam Zorunluluğu
MADDE 15 - (1) Ders kurulları ve stajların kuramsal ve uygulama (laboratuvar
çalışmaları, klinik uygulamaya giriş, klinik çalışmaları, tartışma, seminer) derslerine devam
zorunludur.
Ders Kurullarının % 25’inden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders
kurulunun sınavına alınmaz.
Klinik stajların % 20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci devam
etmediği staj çalışmalarını telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o
staj sınavına alınmaz.
(2) Derslere devam durumu dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla belirlenir.
Öğretim elemanı yoklama sonuçlarını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığı devamsızlık sınırını aşan öğrencilere ilişkin duyuruları yapar.
Mazeretler
MADDE 16 - (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli
sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin her
türlü mazeretini değerlendirerek kabul veya ret edebilir. Öğrencinin eğitim süresinde sağlık
raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, resmî tedavi kurumundan alınacak bir rapor
ile belgelendirmesi gereklidir. Rapor süresi bir dönemde 15 günü aştığı durumda Fakülte
Yönetim Kurulunca süre ve geçerlilik açısından kabul edilmesi gereklidir.
(2) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin başladığı tarihten itibaren en geç 15
gün içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya
yalnız sınav tarihini kapsayan rapor işleme konulmaz.
Kayıt Dondurma - İzinli Sayılma
MADDE 17 - (1) Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Puan, Not ve Katsayılar
Notlar ve Sayısal Eşdeğerleri
MADDE 18 - (1) Tıp Fakültesi kurul sınavlarının ve stajların değerlendirilmesinde
kullanılan başarı notları ve sayısal eşdeğerleri aşağıda gösterilmiştir.
Başarı notları Sayısal eşdeğeri
AA
4.0
BA
3.5
BB
3.0
CB
2.5
CC
2.0
DC
1.5

Puan
87-100
80-86
73-79
66-72
60-65
45-59

DD
FF
DZ

1.0
0.00
0.00

44-0
0
0

(2) Fakültemiz tarafından verilen kurul dersleri ve stajlar için (AA), (BA), (BB), (CB)
ve (CC) notları derslerin başarıldığını gösterir. (DC), (DD), (FF) notu başarısız öğrenciler için
takdir edilir.
İşaretler
Madde 19 - (1) Öğrencilerin bir dersteki özel durumları aşağıdaki harflerle tanımlanır:
a) BI (başarılı): Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin
başarılı olduğunu.
b) BZ (başarısız): Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin
başarısız olduğunu.
c) EK (eksik): Bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilemediğini.
ç) ÇK (çekilmiş): Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu.
d) DZ (devamsız): Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediğini. Devamsızlık
işareti not ortalamalarının hesaplanmasında (DZ) notu olarak işlem görür.
e) MU (muaf): Bu Yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğunu.
f) TK (tekrar): Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiğini.
g) İZ (izinli): Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Sınav
Yönetmeliğine göre öğrencinin izin aldığını.
ğ) TF (transfer): Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam etmiş veya
mezun olmuş öğrencilerden, ÖSYM tarafından yapılan sınava yeniden girerek Üniversiteye
yerleştirilenler ile Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kabul edilenlerin getirdikleri eşdeğer
dersleri.
ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar
Sınavlar
MADDE 20 - (1) Dönem I, II ve III’de aşağıdaki sınavlar yapılır:
a) Kurul sınavı: Dönem I, II ve III’de her kurulun sonunda kurul sınavları yapılır.
Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar o dönem için kurul sınavları notları olarak işlenir.
b) Dönem sonu sınavı: Dönem I, II ve III’de, her Dönem sonunda ders kurullarının
tümünü içeren dönem sonu sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not Dönem sonu notu olarak
işlenir.
c) Bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’de başarısız olan öğrenciler ve notunu
yükseltmek isteyen öğrenciler dilekçe vererek bütünleme sınavına alınırlar. Bu sınavdan
alınan not bütünleme notu olarak işlenir. Not yükseltmede yüksek olan not geçerlidir.
ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyen ve Tıp
Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı
açılır. Mazeret Sınavı bir defa ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.
Sınavların Uygulanması
MADDE 21 - (1) Dönem I, II ve III’de, her ders kurulunun bitiminden en geç 10 gün
sonra Kurul sınavı, son Kurul sınavının bitiminden en erken 10, en geç 20 gün sonra dönem
sonu Sınavı yapılır. Bu sınavın bitiminden en erken 10, en geç 20 gün sonra Bütünleme Sınavı
yapılır.

(2) Seçmeli derslerin sınavı her yarıyılın sınav haftasında yapılır. Bu derslerin
bütünleme sınavı, seçmeli ders sınavının bitiminden en erken 10, en geç 20 gün içinde yapılır.
(3) Kurul sınavında yer alan derslerin sınavdaki ağırlıkları kuruldaki ders saati sayısı
ile orantılı olarak hesaplanır.
Sınavlardaki Başarının Değerlendirilmesi
MADDE 22 - (1) Öğrencinin bir üst Döneme geçmesi için ilgili başarı notunun en az
(CC) olması gerekmektedir.
(2) Başarı notu (DC) ve altında olan öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Geçme
notunun en az (CC) olması gerekmektedir.
(3) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
Türk Dili, yabancı dil dersleri ile seçmeli dersler için Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır, (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD)
notları dersin başarıldığını gösterir, (FF) notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması
başarı için yeterli olsa bile bu ders tekrarlanır.
Dönemin Tekrarı
MADDE 23 - (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ders kurulları ve dönem sonu sınavına girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına da
girmemesi halinde Dönem Sonu Notu (FF) olur. Bu durumdaki öğrencinin kurul
notları dikkate alınmaz ve öğrenci o dönemi tekrarlar.
b) Bütünleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenci o dönemi tekrarlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Hükümler
Stajların Tamamlattırılması
MADDE 24 - (1) Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler,
sınava girebilmek için devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar.
Staj Sınavı
MADDE 25 - (1) Dönem IV ve V’de her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini
kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Not
takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Staj sınavından
öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınavı notunun en az (CC) notu olması zorunludur.
Staj sınavına mazeret sınavı açılmaz.
Staj Bütünleme Sınavı ve Stajların Tekrarı
MADDE 26 - (1) Stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu
stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken 10, en geç 20 gün
sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj bütünleme
sınav notunun en az (CC) olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı
olamayan öğrenciye bu staj veya stajları bir sonraki ders yıllarında tekrarlama hakkı verilir.
Staj bütünleme sınavına mazeret sınavı açılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem VI (Aday Hekimlik) ile İlgili Hükümler
Aday Hekimlik Stajlarının Değerlendirilmesi
MADDE 27 - (1) Bu Dönemde öğrencilerin başarısı her anabilim dalında yapılan
çalışma sonunda laboratuvar, klinik ve poliklinikte yapılan tüm çalışmalardaki başarıları ve
devamları göz önüne alınarak değerlendirilir.
(2) Dönem VI’da (Aday Hekimlik) öğrenciye başarısız olduğu stajları tekrar hakkı
verilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 28 - (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden üç işgünü
içinde, Fakülte Dekanlığı aracılığı ile itiraz edebilirler. Yapılan itiraz Koordinasyon Kurulu
tarafından oluşturulan ve sınavı yapan Öğretim Üyesinin doğal üye olduğu komisyon
tarafından ivedilikle maddi hata yönünden değerlendirilerek sonucu Dekanlığa bildirilir.
Mazaret Sınavı
MADDE 29 - (1) Bu maddenin ikinci fıkrası dışında olmak üzere, mazeretleri nedeni
ile herhangi bir sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen
öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca
belirlenen tarihte yapılır.
(2) Dönem sonu sınavları, bütünleme sınavları ile staj ve bütünleme sınavları için
ayrıca mazeret sınavı açılmaz.
Tıp Doktorluğu Eğitimi Başarı Derecesi
MADDE 30 - (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için
okudukları bütün ders yılların notlarının aritmetik ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde
dereceye çevrilir.
Dönem Notları Ortalaması
3,50 - 4,00
2,70 - 3,49
2,00 - 2,70

Başarı Derecesi
PEKİYİ
İYİ
ORTA

Diplomalar
MADDE 31 - (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir.
a) Temel Tıp Bilimleri Ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine;
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî
Gazete’de
yayımlanan
Lisans
Öğrenimlerini
Tamamlamayan
veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek
Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans
diploması verilir. Temel Tıp Bilimlerinde Ön Lisans Diploması alan öğrencilerin
Fakülte ile ilişiği kesilir.
b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen altı Ders yıllık eğitim
süresini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir.

İlişik Kesme
MADDE 32 - (1) Aşağıdaki nedenlerle öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin,
b) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin,
c) Eğitim-öğretim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin,
(2) Yukarıda belirtilen nedenlerden biri ile kaydı silinen öğrenciler Üniversiteye geri
dönemez.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 33 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Kararları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim ve Sınav Yönetmeliği, Üniversite Senatosu ve ilgili yönetim kurullarının kararları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34 - (1) Bu yönerge, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

