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1 Kasım 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31291

YÖNETMELİK

Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes�nden:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�nde l�sans eğ�t�m-

öğret�m� �le sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�ne öğrenc� kabulü, l�sans

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

maddes� �le 44 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akt�f eğ�t�m: Dönem I, II ve III’te uygulanan kl�n�ğe erken g�r�ş, b�l�m kor�doru ve sosyal tıp ve toplum

hek�ml�ğ� kor�dorunun oluşturduğu ders topluluğunu,
b) Dekanlık: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dekanlığını,
c) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre s�stem �çer�s�nde yer alan uygulamalı, teor�k

ve seçmel� dersler�n yer aldığı öğren�m aşamasını,
ç) Dönem: Tıp Fakültes� eğ�t�m�ndek� altı eğ�t�m-öğret�m yılının her b�r�n�,
d) Fakülte: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,
e) Fakülte Kurulu: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönet�m Kurulu: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Yönet�m Kurulunu,
g) L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� L�sans Eğ�t�m-

Öğret�m Kom�syonunu,
ğ) Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonu: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Ölçme-

Değerlend�rme Kom�syonunu,
h)  ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
ı) Program Değerlend�rme Kom�syonu: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Program

Değerlend�rme Kom�syonunu,
�)  Rektörlük: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
j)  Senato: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Senatosunu,
k) Ün�vers�te: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes�n�,
l) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
m) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenc� Kayıt ve Kabul İşlemler� ve Yatay Geç�şler

Öğret�m d�l�
MADDE 5 – (1) Fakültede eğ�t�m-öğret�m d�l� Türkçed�r. YÖK’ün bel�rtt�ğ� özel durumlar har�c�nde,

Fakülteye kayıt aşamasında olan uluslararası öğrenc�ler�n, Senatonun bel�rled�ğ� koşullarda d�l sınavına alınarak
yeterl�l�kler� değerlend�r�l�r. İk� yıl �ç�nde Türkçe düzey�n� Senatonun bel�rled�ğ� düzeye get�remeyen öğrenc�ler�n
kayıtları s�l�n�r.

Öğrenc� �şler�
MADDE 6 – (1) Öğrenc�ler�n; kayıt, kayıt yen�leme, �l�ş�k kesme, nak�l yoluyla kabul ed�lme, �nt�bak, bölüm

değ�şt�rme, derse yazılma, yatay ve d�key geç�şler, sınavlar, not �şler�, mezun tak�b� ve benzer her türlü �şlemler�
öğrenc� �şler� tarafından yürütülür. Bunlardan gerekl� görülenler Rektörlükçe merkez� olarak da yürütüleb�l�r.

Kayıtla �lg�l� genel esaslar
MADDE 7 – (1) Kayıt �şlemler� YÖK tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde, bel�rl� günlerde, Ün�vers�te

tarafından duyurulan belgeler �le b�zzat başvurularak yapılır. Erg�n olmayan öğrenc�ler kaydını vel�s� �le b�rl�kte
yaptırmak zorundadır. B�zzat başvuru yapamayanların kayıtlarının yapılab�lmes� �ç�n adayların kanun� tems�lc�s�
başvuruda bulunab�l�r. Zamanında başvurmayan veya kayıt �ç�n gerekl� belgeler� tamamlamayan öğrenc� kayıt hakkını
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kaybeder. Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Bel�rlenen tar�hler
arasında kes�n kaydını yaptırmayan adaylar herhang� b�r hak �dd�a edemezler. Öğrenc�n�n adrese dayalı nüfus kayıt
s�stem�nde yer alan adres�, tebl�gat adres� olarak kabul ed�l�r. Fakülteye öğrenc� olarak kayıt yaptırab�lmek �ç�n
aşağıdak� şartlardan b�r� aranır:

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�lm�ş uluslararası öğrenc� olmak.
(2) Kes�n kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, �lan ed�len süre �ç�nde �sten�len belgeler �le �lg�l� kayıt

bürosuna başvurmaları gerek�r. Uluslararası öğrenc�ler�n Fakülteye kabul ed�lmes� ve kayıt �şlemler� Senato tarafından
bel�rlenen esas ve usullere göre yapılır. Yalan beyan veya sahte belge durumunda, öğrenc� hakkında yasal �şlem
başlatılır.

Öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret�
MADDE 8 – (1) Öğrenc�ler her öğret�m yılı başında kaydını yen�lemek ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddes� ve �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca bel�rlenen katkı payını akadem�k takv�mde bel�rlenen sürede ödemekle
yükümlüdür. Öğrenc� katkı payını süres� �ç�nde ödemeyen öğrenc�ler�n kayıt yen�leme �şlemler� yapılmaz. Bu
öğrenc�ler, derslere ve sınavlara g�remez ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar. Öğrenc�n�n kayıt yen�lemed�ğ� yıl
öğren�m süres�nden sayılır.

Kayıt yen�leme, derslere yazılma ve k�ml�k kartı
MADDE 9 – (1) Her eğ�t�m yılı başında akadem�k takv�mle bel�rlenen tar�hlerde öğrenc�ler�n kayıtları

yen�len�r. Kayıt yen�leme �şlemler� Fakülte tarafından �lan ed�l�r. Kayıt yen�leme �şlem�n�n geçerl� olab�lmes� �ç�n
danışman tarafından onaylanması ve varsa katkı payının/öğren�m ücret�n�n ödenm�ş olması gerekl�d�r. Bel�rt�len süre
�ç�nde kayıtlarını yen�lemeyen ve derslere yazılmayan öğrenc�ler derslere ve sınavlara g�remez. Akadem�k takv�mde
bel�rt�len süre �ç�nde derse kaydını yaptırmayan öğrenc�n�n o yılı öğren�m süres�nden sayılır. Mazeret� sebeb�yle
kaydını bel�rlenen zaman �ç�nde yen�lemeyen öğrenc�, mazeret� Fakülte Yönet�m Kurulunca kabul ed�ld�ğ� takd�rde b�r
ay �ç�nde kaydını yen�leyeb�l�r.

(2) Ün�vers�teye kes�n kayıt yaptıran öğrenc�ye fotoğraflı b�r k�ml�k kartı ver�l�r. Öğrenc� k�ml�k kartı, öğren�m
süreler� �çer�s�nde geçerl�d�r. K�ml�k kartını kaybeden veya k�ml�k kartı kullanılamayacak kadar yıpranan öğrenc�,
öğrenc� �şler�ne yazılı olarak başvurması hal�nde, yıpranma durumunda �se esk� k�ml�k kartını �ade etmes� koşuluyla
kend�s�ne yen� k�ml�k kartı ver�l�r. Kayıp veya yen�leme durumunda kart bedel�n�n Ün�vers�te tarafından bel�rlenen
esaslar çerçeves�nde öğrenc� tarafından ödenmes� gerek�r.

Yatay geç�şler, �nt�bak ve muaf�yet �şlemler�
MADDE 10 – (1) Eşdeğer yükseköğret�m kurumlarından 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�nce ve �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından tesp�t ed�len esaslar
çerçeves�nde yapılır.

(2) Herhang� b�r yükseköğret�m kurumuna kayıtlı �ken ÖSYM’n�n yaptığı sınav sonucuna dayanarak ya da
yatay geç�ş �le Fakülteye kaydını yaptıran öğrenc�ler�n öğren�mler�ne devam etmeler�nde ve ders �nt�baklarının
yapılmasında aşağıdak� esaslar uygulanır:

a) Herhang� b�r muaf�yet taleb�nde bulunmayarak Fakülteye kaydolan öğrenc�, 2547 sayılı Kanunda öngörülen
süre �çer�s�nde normal eğ�t�m-öğret�m programına devam edeb�l�r.

b) Öğrenc�n�n muaf�yet taleb�nde bulunması hal�nde; l�sans eğ�t�m-öğret�m kom�syonu öner�s�yle Fakülte
Yönet�m Kurulu, başarılı olduğu program uyumu bulunan dersler�, kurulu veya stajı değerlend�rerek, hang�ler�nden
geçm�ş kabul ed�leb�leceğ�n� karara bağlar. İnt�bak ett�r�ld�ğ� yıl 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azam� süreden
düşülerek, programın kalan dersler�, kurulu veya stajı kalan yıl sayısı �çer�s�nde başarı �le b�t�r�l�r.

c) (a) ve (b) bentler�ndek� esasların hang�s�n�n uygulanacağı öğrenc�n�n terc�h�ne bırakılır. Öğrenc� muaf�yet
başvurularını kayıt yaptırdıktan sonrak� �k� hafta �ç�nde sunmak zorundadır. Bu süreler dışında yapılan muaf�yet
başvuruları d�kkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�mle İlg�l� Esaslar

Akadem�k takv�m
MADDE 11 – (1) Akadem�k takv�m, her yıl l�sans eğ�t�m-öğret�m kom�syonu tarafından hazırlanır, Fakülte

Kurulunca tesp�t ed�l�r, Senato tarafından onaylanır ve eğ�t�m yılı başlamadan önce öğrenc�lere duyurulur. B�r�mler�n
eğ�t�m ve öğret�m başlangıç ve b�t�ş tar�hler�, sınav tar�hler�, kayıt yen�leme �le benzer� konular akadem�k takv�mde
bel�rt�l�r.

(2) Tıp eğ�t�m�nde, Dönem I, II, III’te temel olarak ders kurulları en az y�rm� sek�z hafta, Dönem IV ve V’te
staj blokları toplamda en az otuz �k� hafta, Dönem VI ön hek�ml�k d�l�m� b�r yıl süreyle yapılır. Dönem f�nal ve
bütünleme sınavları, kurul, staj ve staj bloğu sınavları bu sürelere dâh�l değ�ld�r.

Dersler
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MADDE 12 – (1) Fakültede tam entegre, s�stem temell� eğ�t�m model� uygulanmakta olup; dersler güncel
ulusal çek�rdek eğ�t�m programı (UÇEP) müfredatına uygun olarak ve Fakülten�n mezun yeterl�l�kler� gözet�lerek, Tıp
Eğ�t�m� Anab�l�m Dalı koord�nasyonuyla L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonunca düzenlen�r. Her eğ�t�m-öğret�m
yılının sonunda program değerlend�rme çıktıları ve UÇEP güncellemeler� göz önünde bulundurularak gerekl�
değ�ş�kl�kler yapılır.

(2)  Dönem I, II ve III’e a�t ders programları, dönem koord�natörler� ve yardımcıları tarafından �lg�l� anab�l�m
dallarının görüşü alınarak; Dönem IV ve V staj bloğu programları, �lg�l� anab�l�m dalları �le b�rl�kte dönem
koord�natörler� ve yardımcıları tarafından düzenlen�r ve her eğ�t�m öğret�m yılı sonunda L�sans Eğ�t�m-Öğret�m
Kom�syonuna sunulur. Fakülte Kurulu onayı �le b�rl�kte program uygulamaya alınır.

(3) Dönem I, II ve III’te kurul dersler� �ç�nde temel tıp dersler�ne �lave olarak B�l�m Kor�doru, Toplum Sağlığı
ve Sosyal Hek�ml�k Kor�doru (TSH) dersler� yer almaktadır. Kurul Dersler� dışında �se meslek� becer� gel�şt�rmeye
yönel�k Kl�n�ğe Erken G�r�ş (KEG) dersler�, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) dersler� ve k�ş�sel gel�ş�m� arttırmaya
yönel�k alan �ç� ve alan dışı seçmel� dersler yer alır.

(4) Akt�f Eğ�t�m Dersler�; B�l�m Kor�doru, TSH, KEG ve PDÖ dersler�nden oluşur.  Ders programları akt�f
eğ�t�m koord�natörü, yardımcıları ve �lg�l� dönem koord�natörü tarafından hazırlanır. Akt�f eğ�t�m dersler�n�n �şley�ş�
akt�f eğ�t�m koord�natörü ve yardımcıları tarafından tak�p ed�l�r.

a) B�l�m Kor�doru; Eğ�t�m sürec� boyunca b�l�msel çalışma planlama, yürütme, ver� toplama-anal�z etme ve
güncel l�teratürü tak�p etme becer�ler� kazandırmak amaçlı yapılan teor�k ve prat�k derslerden oluşur. B�l�m kor�doru
dersler�n�n �şley�ş� B�l�m Kor�doru koord�natörü ve dönem koord�natörler� tarafından tak�p ed�l�r.

b) TSH Kor�doru; Eğ�t�m sürec� boyunca toplumun gereks�n�mler�ne yönel�k sağlık h�zmet� sunma becer�s�ne
ve evrensel et�k değerlere sah�p, koruyucu hek�ml�ğ� ve toplum sağlığını önceleyerek doğru tanı koyma ve tedav�
yapab�lme becer�s� kazandırmak amaçlı yapılan teor�k ve prat�k derslerden oluşur. TSH kor�doru dersler�n�n �şley�ş�
TSH koord�natörü ve dönem koord�natörler� tarafından tak�p ed�l�r.

c) KEG Dersler�; Güncel UÇEP ve Fakülte ÇEP temel alınarak her yıl ve her kurulun amaç ve öğren�m
hedefler�ne uygun olarak bel�rlenen, hek�ml�k mesleğ� uygulama becer�ler�n� kazandırmaya yönel�k prat�k derslerden
oluşur. KEG dersler�n�n �şley�ş� KEG ve dönem koord�natörler� tarafından tak�p ed�l�r.

ç) PDÖ Dersler�; Güncel UÇEP ve Fakülte ÇEP temel alınarak her yıl, her kurulun amaç ve öğren�m
hedefler�ne uygun olarak bel�rlenen; hek�ml�k mesleğ�nde sıklıkla karşılaşılan sorun ve olayların çözümlenmes�ne
yönel�k derslerden oluşur. PDÖ dersler�n�n �şley�ş� PDÖ koord�natörü ve dönem koord�natörler� tarafından tak�p ed�l�r.

(5) Entegre Dersler: Eğ�t�m süres� boyunca kurullarda ve staj bloklarında farklı d�s�pl�nler� �lg�lend�ren
semptom ve hastalıklarla �lg�l� ortak yapılan dersler� �fade eder. Entegre dersler�n �şley�ş� Entegre Dersler koord�natörü
ve dönem koord�natörler� tarafından tak�p ed�l�r.

(6) Seçmel� dersler, meslekle �lg�l� formasyonu tamamlayan dersler olab�leceğ� g�b�, genel kültür ya da değ�ş�k
�lg� alanlarına �l�şk�n dersler olab�l�r. Alan �ç� ve alan dışı seçmel� dersler�n organ�zasyonu (dersler�n seç�lmes�, ders
kontenjanlarının bel�rlenmes�, ölçme-değerlend�rme) seçmel� ders koord�natörü, yardımcısı ve �lg�l� ders�n öğret�m
elemanı tarafından organ�ze ed�l�r. Seçmel� ders kred�s� toplam kred�n�n %25’�n� geçemez.

(7) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde bel�rt�len ortak
zorunlu derslerden oluşur. Bu derslerden; Atatürk İlkeler� ve İnkılap Tar�h�, Türk D�l� ve yabancı d�l dersler�, zorunlu
ve kred�l� ders olarak, haftada �k� ders saat� olmak üzere b�r�nc� sınıfta okutulur. Meslek� yabancı d�l, zorunlu ve
kred�l� ders olarak �k�nc� sınıfta okutulur.

Programın dağılımı
MADDE 13 – (1) Fakülte, kl�n�k önces�, kl�n�k staj ve ön hek�ml�k olmak üzere üç evreden oluşur. Kl�n�k

önces� evre Dönem I, II ve III; kl�n�k staj evres� Dönem IV ve V, ön hek�ml�k evres� de Dönem VI �ntörnlük
d�l�m�nden oluşur. Eğ�t�m süres�, her b�r� b�r ders yılını kapsayan altı dönemden �barett�r.

(2) Fakülte eğ�t�m�nde yıl geçme esası vardır. öğrenc� Dönem I, II ve III’te kaldığı yılı, Dönem IV ve V’te
kaldığı staj/staj bloğunu ve Dönem VI’da kaldığı �ntörnlük eğ�t�m d�l�m�n� aynı şek�lde tamamlayarak b�r üst yıla
geçer ya da mezun olur.

Eğ�t�m-öğret�m�n düzenlenmes�
MADDE 14 – (1) Fakültede eğ�t�m-öğret�m, Tıp Eğ�t�m� Anab�l�m Dalı (TEAD), L�sans Eğ�t�m-Öğret�m

Kom�syonu, Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonu ve Program Değerlend�rme Kom�syonu tarafından düzenlen�r. 
Eğ�t�m-öğret�mle �lg�l� temel esaslar ve görevler şunlardır:

a) L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu: B�r başkan, eğ�t�m-öğret�m baş koord�natörü ve yardımcısı, dönem
koord�natörler� ve yardımcıları, akt�f eğ�t�m koord�natörü ve yardımcıları, seçmel� ders koord�natörü ve yardımcısı,
entegre ders koord�natörü ve TEAD’ı tems�len b�r öğret�m üyes�nden oluşur. Başkan, l�sans eğ�t�m�nden sorumlu
Dekan Yardımcısıdır.

1) L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu; Program Değerlend�rme Kom�syonu, Ölçme-Değerlend�rme
Kom�syonu ve TEAD’ın tesp�t ve öner�ler�yle tıp eğ�t�m�n�n amacı, hedefler�, planlanması, uygulanması ve
gel�şt�r�lmes� konularında f�k�r alışver�ş� yapar, Bölüm başkanları �le koord�nasyon �ç�nde b�r sonrak� yılın eğ�t�m
programını Mayıs ayının sonuna dek hazırlar ve programda yer alan dersler� verecek öğret�m üyeler�n� �lg�l� anab�l�m
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dallarıyla görüşerek bel�rley�p, Haz�ran ayının sonuna dek programın son şekl�n� vererek Fakülte Kurulunun
görüşler�ne sunar.

2) Eğ�t�m-öğret�m�n, Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akadem�k takv�me dayalı olarak, dersler�n
b�rb�rler�yle uyumlu b�r şek�lde ve düzenl� b�ç�mde yürütülmes�n� sağlar. Gerekt�ğ�nde öğrenc�ler�n durumları
hakkında Dekanlığa b�lg� ver�r.

3) L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu çalışma ve toplantı düzen�n� kend�s� bel�rler, gerekl� durumlarda
başkanın çağrısı üzer�ne olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenc� tems�lc�s� de L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu
toplantılarına oy hakkı olmadan katılab�l�r.

4) Eğ�t�m-öğret�m baş koord�natörü: Dekan tarafından, Fakülte öğret�m üyeler� arasından üç yıllığına
görevlend�r�l�r. Süres� b�ten öğret�m üyes� yen�den görevlend�r�leb�l�r. Sınıf koord�natörler�n�n hazırladığı öğret�m ve
sınav ç�zelgeler�ne son şekl�n� vererek, en geç Mayıs ayının �lk haftasında L�sans Eğ�t�m-Öğret�m kom�syonunun
onayına sunar.

5) Eğ�t�m-öğret�m baş koord�natör yardımcısı: Dekan tarafından, Fakülte öğret�m üyeler� arasından üç yıllığına
görevlend�r�l�r. Süres� b�ten öğret�m üyes� yen�den görevlend�r�leb�l�r. Dönem koord�natörler�n�n hazırladığı öğret�m
ve sınav ç�zelgeler�ne son şekl�n� vererek, en geç Mayıs ayının �lk haftasında L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonunun
onayına sunulmasında baş koord�natöre yardım eder.

6) Dönem koord�natörü: Dekan tarafından her sınıf �ç�n Fakülte öğret�m üyeler� arasından üç yıllığına
görevlend�r�l�r. Süres� b�ten öğret�m üyes� yen�den görevlend�r�leb�l�r. Dönem koord�natörü; yıllık olarak b�r sonrak�
yılın takv�m�ne göre her sınıf �ç�n, anab�l�m dallarınca ver�len programlar çerçeves�nde, ders konularını ve bu dersler�
vermekle yükümlü anab�l�m dallarını, sınavlarının günler�n� ve kred�ler�n� kapsayan b�r öğret�m ve sınav ç�zelges�
hazırlar. Dönem koord�natörler� hazırladıkları öğret�m ve sınav ç�zelgeler�n� N�san ayı sonuna kadar eğ�t�m-öğret�m
baş koord�natörlüğüne sunar.

7) Dönem koord�natör yardımcısı: Dönem koord�natörler�ne yardımcı olan öğret�m üyeler�d�r. Her dönem
koord�natörü, yardımcısı olacak öğret�m üyes�n�, L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu başkanına sunar ve başkanın
tekl�f� �le Dekan tarafından görevlend�r�l�r.

8) Akt�f eğ�t�m koord�natörü: Dekan tarafından Dönem I, II ve III’te uygulanan B�l�m ve TSH Kor�doru, PDÖ
ve KEG dersler�n�n koord�nasyonu, Dönem IV, V ve VI’dak� B�l�m ve TSH Kor�doru organ�zasyonu �ç�n Fakülte
öğret�m üyeler� arasından görevlend�r�l�r.

9) Akt�f eğ�t�m koord�natör yardımcıları: B�l�m ve TSH kor�doru, KEG ve PDÖ dersler�n�n
koord�nasyonundan sorumlu öğret�m üyeler�d�r. Akt�f eğ�t�m koord�natörü, her b�r kor�dor ya da ders �ç�n  yardımcısı
olacak b�r ya da b�rden fazla sayıda öğret�m üyes�n�, L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu başkanına sunar ve başkanın
tekl�f� �le Dekan tarafından görevlend�r�l�r.

10) Seçmel� ders koord�natörü: Dekan tarafından görevlend�r�len, tüm yıllarda uygulanan alan �ç� ve alan dışı
seçmel� dersler�n koord�nasyonundan sorumlu öğret�m üyes�d�r.

11) Seçmel� ders koord�natör yardımcısı: Dekan tarafından görevlend�r�len, tüm yıllarda uygulanan alan �ç� ve
alan dışı seçmel� dersler�n koord�nasyonundan sorumlu seçmel� ders koord�natörüne yardımcı öğret�m üyes�d�r.

12) Ders kurulu sorumlusu: L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu tarafından öner�len ve Dekanlık tarafından
görevlend�r�len ders kurulu sorumlusu öğret�m üyeler�, Dönem I, II ve III’te dönem koord�natörler� ve yardımcıları �le
b�rl�kte �lg�l� kurulun �çer�ğ�n�n ve ders programının hazırlanması, sınav planlaması ve yürütülmes� �ç�n gerekl�
koord�nasyonun sağlanması ve sınav sorularının öğret�m üyeler�nden ölçme-değerlend�rme b�r�m�n�n bel�rled�ğ� sınav
kom�syonlarına aktarımından sorumludur.

13) Staj bloğu sorumlusu: L�sans Eğ�t�m-Öğret�m kom�syonu tarafından öner�len ve Dekanlık tarafından
görevlend�r�len staj bloğu sorumlusu öğret�m üyeler�, Dönem IV ve V’te dönem koord�natörler� ve yardımcıları �le
b�rl�kte �lg�l� bloğun �çer�ğ�n�n ve ders programının hazırlanması, sınav planlaması ve yürütülmes� �ç�n gerekl�
koord�nasyonun sağlanması ve sınav sorularının öğret�m üyeler�nden ölçme-değerlend�rme b�r�m�n�n bel�rled�ğ� sınav
kom�syonlarına aktarımından sorumludur. Dönem VI’da �se �ntörn doktorların çalışma planının organ�zasyonu ve
karneler�n�n öğrenc� �şler�ne aktarımından sorumlu öğret�m üyeler�d�r.

b) Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonu: Fakülten�n mezun�yet önces� tıp eğ�t�m� programında yer alan sınav ve
öğrenc� değerlend�rmes�ne �l�şk�n etk�nl�kler�n tamamını bütünlüklü b�r s�stem anlayışıyla programlı b�ç�mde ele alıp,
Fakülten�n öğrenc� değerlend�rme s�stem�n�n tasarımını ve �şley�ş�n� �y�leşt�r�p gel�şt�rmek üzere oluşturulan ve görev
yürüten kom�syondur. Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonu, L�sans Eğ�t�m–Öğret�m Kom�syonuna karşı sorumludur.
Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonu üyeler�, Dekanlık tarafından görevlend�r�len, eğ�t�mden sorumlu Dekan yardımcısı,
TEAD’ı tems�len b�r öğret�m üyes�, akt�f eğ�t�m koord�natörü, Temel Tıp B�l�mler�, Dâh�l� Tıp B�l�mler� ve Cerrah�
Tıp B�l�mler�nden en az beş öğret�m üyes�nden oluşur. Toplantılara öğrenc� tems�lc�s� olarak oy hakkı olmaksızın en
az üç öğrenc� davet ed�l�r.

c) Program değerlend�rme kom�syonu: Fakülte’dek� l�sans eğ�t�m programını bütüncül b�r yaklaşımla
uluslararası ve ulusal gel�şmeler ve düzenlemeler doğrultusunda sürekl� �y�leşt�r�p gel�şt�rmek üzere oluşturulan
kom�syondur. Kom�syon, L�sans Eğ�t�m-Öğret�m kom�syonuna karşı sorumludur. Kom�syon, Dekanlık tarafından
görevlend�r�len, TEAD’ı tems�len b�r öğret�m üyes�, Temel Tıp B�l�mler�, Dâh�l� Tıp B�l�mler� ve Cerrah� Tıp
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B�l�mler�nden en az beş öğret�m üyes�nden oluşur. Toplantılara öğrenc� tems�lc�s� olarak oy hakkı olmaksızın en az üç
k�ş� davet ed�l�r.

Öğret�m planları ve ders kred�ler�
MADDE 15 – (1) Fakültede tam entegre eğ�t�m-öğret�m s�stem�; kuramsal dersler, uygulamalar, alan �ç� ve

alan dışı seçmel� dersler, akt�f eğ�t�m dersler�, staj blokları, sem�nerler ve benzer� çalışmalardan oluşur.
(2) Eğ�t�m-öğret�m, kurul s�stem� �ç�nde yer alan her yıldak� dersler�n adlarının ve haftalık kred� saatler�n�n

göster�ld�ğ� öğret�m planlarına göre yapılır.
(3) Kurulların kred�lend�r�lmes� Avrupa Kred� Transfer S�stem� (AKTS)’ne göre yapılır. Fakülten�n eğ�t�m-

öğret�m programı her yıl 60 kred� olmak üzere toplam 360 kred�d�r. Her ders�n AKTS değer� AKTS koord�natörü
tarafından her yıl bel�rlen�r.

(4) Fakülten�n Senato tarafından kabul ed�lm�ş öğret�m planına uygun ders programları en geç, her eğ�t�m-
öğret�m yılı başında öğrenc�lere duyurulur.

(5) Ortak zorunlu, KEG, alan �ç� ve alan dışı seçmel� dersler�n kred�ler� kurul dersler�nden ayrı değerlend�r�l�r.
Derse devam zorunluluğu
MADDE 16 –  (1) Tüm ders ve staj kurullarına devam zorunludur ve buna �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Ders kurulları eğ�t�m programı �ç�ndek� teor�k dersler�n mazeretl� olsun ya da olmasın %20’s�nden fazlasına

devam etmeyen öğrenc�, ders kuruluna devam etmem�ş sayılır ve �lg�l� ders kurullarının sonunda yapılan h�çb�r sınava
g�remez. Ders kurul sonu başarı notu sıfır olarak kabul ed�l�r. Ders kurulları eğ�t�m programı �ç�ndek� prat�k dersler�,
KEG ve PDÖ dersler�ne mazerets�z devamsızlık hakkı yoktur. Bu derslere mazeretl� devamsız olan öğrenc� �lg�l�
öğret�m üyes�n�n bel�rled�ğ� ve Dekanlıkça uygun olan b�r tar�hte telaf� yapar. Devamsız olan ve telaf� yapmayan
öğrenc� �lg�l� ders�n uygulama sınavına g�remez ve uygulama başarı notu sıfır olarak kabul ed�l�r.

b) Dönem IV ve V stajlarında, staj blokları eğ�t�m programı �ç�ndek� teor�k dersler�n mazeretl� olsun ya da
olmasın %20’s�nden fazlasına devam etmeyen öğrenc�, staj bloğuna devam etmem�ş sayılır ve �lg�l� staj bloğunun
sonunda yapılan h�çb�r sınava g�remez. Staj bloğu sonu başarı notu “0” (sıfır) olarak kabul ed�l�r. Staj blokları eğ�t�m
programı �ç�ndek� prat�k dersler�ne mazerets�z devamsızlık hakkı yoktur. Bu derslere mazeretl� devamsız olan öğrenc�
�lg�l� öğret�m üyes�n�n bel�rled�ğ� ve Dekanlıkça uygun olan b�r tar�hte telaf� yapar. Devamsız olan ve telaf� yapmayan
öğrenc� �lg�l� staj bloğunun uygulama sınavına g�remez ve uygulama başarı notu “0” (sıfır) olarak kabul ed�l�r.
Devamsızlıktan kalan öğrenc�, staj bloğunu bütün öğeler� �le tekrar eder.

c) Dönem VI �ntörnlük eğ�t�m�nde, mazerets�z devamsızlık hakkı yoktur. Mazeret b�ld�ren öğrenc�ler�n
mazeret� Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından uygunluk açısından değerlend�r�l�r.

ç) Fakültede öğrenc�ler�n devam durumları dönem I, II, III’te �lg�l� kurul sorumlusu tarafından �zlen�r ve
dönem koord�natörlüğüne kurul sınavından en geç �k� gün önces�nde �let�l�r. Dönem IV ve V’te staj bloğu sorumluları
tarafından, dönem VI’da �se AD  başkanlığı tarafından �zlen�r.

d) Ülkem�z�, ün�vers�tey� veya kayıtlı olduğu b�r�m� tems�l etmek �ç�n �lg�l� kurul kararı �le resmî olarak
görevlend�r�len öğrenc�ler�n, görevl� oldukları süreler devamsızlık hesaplamasında d�kkate alınmaz.

e) Öğrenc�n�n mazeretl� sayılmasına, L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu öner�s�yle Fakülte Yönet�m Kurulu
karar ver�r. Uygun görülmeyen raporlar �ç�n Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes�
Hastanes� Sağlık Kurulundan görüş talep ed�leb�l�r. Uzman görüşünün müspet olması durumunda rapor �şleme
alınırken, menf� görüş sonucu mazeret kabul ed�lmez.

f) Ortak zorunlu dersler�n devamlılık durumu �ç�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne uyulur.
Akadem�k danışmanlık s�stem�
MADDE 17 – (1) Öğrenc�ler�n eğ�t�mler�yle �lg�l� soru ve sorunlara rehberl�k yapmak üzere, Dekanlık

tarafından öğret�m üyeler� arasından her öğrenc� �ç�n b�r danışman görevlend�r�l�r. Öğrenc� danışmanlık s�stem�
aşağıdak� ögelerden oluşur:

a) Öğrenc� Akadem�k Danışmanlık B�r�m� Kurulu: Temel B�l�mler, Dâh�l� B�l�mler ve Cerrah� B�l�mler
anab�l�m dallarından b�rer öğret�m üyes�nden oluşan kuruldur. Kurulun amacı danışmanlık s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�ne
yönel�k güncel tıp eğ�t�m� doğrultusunda yayınlardan ve b�lg�lerden yararlanarak öner�ler hazırlamak, bu öner�ler�
Dekanlığa ve Fakülte üyeler�ne sunmaktır. Kurul bu amaçla düzenl� olarak toplanır. Danışmanlık s�stem�n�n
yürütülmes�n� �zler.

b) Akadem�k Danışman: Öğrenc�n�n akadem�k, sosyal, ekonom�k ortamının bel�rlenmes� ve bu açıdan sorun
olup olmadığı, ders başarısında kullandığı öğrenme yöntemler�, zaman yönet�m� ve bu yöntemler� nasıl kullandığı,
hek�ml�k �le �l�şk�l� profesyonel davranışlarını gözden geç�rmes� ve gel�şt�rmes�ne yönel�k değerlend�rmeler�, kar�yer
gel�ş�m hedefler�, yabancı d�l b�lg�s� ve gel�şt�rmeye yönel�k hedefler�, b�l�ş�m teknoloj�ler�ne yakınlığı, okuma
alışkanlığı, b�l�msel araştırmalara �lg�s� g�b� konularda öğrenc�n�n durumunun ve karşılaştığı sorunların
bel�rlenmes�nde yardımcı olan ve bunlara yönel�k çözümler �ç�n öğrenc�ye destek olarak, yargıda bulunmaksızın
değerlend�rmeler yapan deney�m sah�b� öğret�m üyes� ve öğret�m görevl�s�d�r.

(2) Uluslararası Öğrenc� Danışmanı: Türk�ye dışındak� ülkelerden ün�vers�te eğ�t�m� almak amacıyla gelm�ş
bulunan öğrenc�ler�n yabancı uyruklu olması neden�yle karşılaştığı sosyal ve ekonom�k sorunların bel�rlenmes� ve
çözümü �ç�n, öğrenc�ye destek olur ve akadem�k danışmana ek olarak bu konularda değerlend�rme yapar.
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(3) Engell� Öğrenc� Danışmanı: Engell� öğrenc�n�n bu özel durumundan kaynaklanan sorunlarının bel�rlenmes�
ve mümkün olan çözüm öner�ler�n�n ortaya konması �ç�n öğrenc�ye destek olur ve akadem�k danışmana ek olarak bu
konularda değerlend�rme yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Ölçülmes�

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Öğret�m yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda kurulda �şlenen teor�k dersler �ç�n

kurul b�t�m�nden sonra en az üç gün en fazla on beş gün �ç�nde bel�rlenen tar�hte ders kurulu sınavı yapılır.
b) Ders kurulu akt�f eğ�t�m dersler� sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda akt�f eğ�t�m

dersler� �ç�n kurul b�t�m�nden sonra en az üç gün en fazla on beş gün �ç�nde bel�rlenen tar�hte ders kurulu akt�f eğ�t�m
dersler� sınavı yapılır. Ders kurulu akt�f eğ�t�m dersler�n�n sınavı ders kurulu sınavı �le b�rl�kte yapılab�l�r.

c) Ders kurulları dönem f�nal sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümündek�
teor�k dersler �ç�n ders kurulları f�nal sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları f�nal sınavı notu olarak
�şlen�r. Dönem I, II ve III’te her dönem�n sonunda, son ders kurulu sınavının b�t�m�nden en erken on beş gün en geç
y�rm� b�r gün sonra ders kurulları f�nal sınavı yapılır.

ç) Akt�f eğ�t�m dersler� dönem f�nal sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının
tümündek� akt�f eğ�t�m dersler� �ç�n akt�f eğ�t�m dersler� dönem f�nal sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not akt�f eğ�t�m
dersler� f�nal sınavı notu olarak �şlen�r. Dönem I, II ve III’te her dönem�n sonunda, son ders kurulu sınavının
b�t�m�nden en erken on beş gün en geç y�rm� b�r gün sonra ders kurulları f�nal sınavı yapılır. Akt�f eğ�t�m dersler� f�nal
sınavı ders kurulları dönem f�nal sınavı �le b�rl�kte yapılab�l�r.

d) Ders kurulları dönem bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te ders kurullarının tümündek� teor�k dersler �ç�n
ders kurulları f�nal sınavında başarısız olan öğrenc�ler ders kurulları dönem bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan
alınan not ders kurulları bütünleme sınav notu olarak �şlen�r. Dönem I, II ve III’te, ders kurulları f�nal sınavının
b�t�m�nden en erken on beş gün, en geç y�rm� b�r gün sonra ders kurulları dönem bütünleme sınavı yapılır.

e) Akt�f eğ�t�m dersler� dönem bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te akt�f eğ�t�m dersler� dönem f�nal
sınavında başarısız olan öğrenc�ler akt�f eğ�t�m dersler� bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not akt�f eğ�t�m
dersler� bütünleme sınav notu olarak �şlen�r. Dönem I, II ve III’te, ders kurulları f�nal sınavının b�t�m�nden en erken on
beş gün, en geç y�rm� b�r gün sonra akt�f eğ�t�m dersler� bütünleme sınavı yapılır. Akt�f eğ�t�m dersler� bütünleme
sınavı ders kurulları dönem bütünleme sınavı �le b�rl�kte yapılab�l�r.

f) Staj bloğu sınavı: Dönem IV ve V’te, her staj bloğu sonunda o staj bloğunun sınavı yapılır. Staj bloğu sınavı
yazılı ve sözlü olarak yapılır. Staj bloğu sınavına g�reb�lmek �ç�n öğrenc�n�n her b�r staj bloğu �ç�n tanımlanmış olan
becer� eğ�t�m� yeterl�kler�n� başarıyla tamamlamış olması gerekl�d�r. Her staj bloğunda yazılı sınav �ç�n tanımlanmış
m�n�mum notu alan öğrenc�ler sözlü sınava g�reb�l�rler.

g) Staj bloğu bütünleme sınavı: Staj bloğu sınavından başarısız olan öğrenc�ler �ç�n staj bloklarının b�t�m�nden
sonra akadem�k takv�mde bel�rlenen tar�hte staj bloğu bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavdan da kalan öğrenc� o staj
bloğunu tekrar eder. Tek staj bloğu tekrarı yapıp başarısız olan öğrenc�ler�n bütünleme sınavları Fakülte Yönet�m
Kurulunca bel�rlenen tar�hte staj bloğu b�t�m�nden �t�baren en erken 15 gün sonra yapılır. Dönem IV ve V’te herhang�
b�r staj bloğunu tekrarlamak zorunda kalan öğrenc�, başarılı olduğu takd�rde, yen� ders yılının başlamasını beklemeden
uygun b�r zamanda b�r sonrak� dönem�n öğren�m�ne katılab�l�r.

ğ) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerl� nedenler�n varlığı hal�nde öğrenc�n�n mazeretl� sayılmasına Fakülte
Yönet�m Kurulu karar ver�r ve mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, b�r defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönet�m
Kurulu tarafından bel�rlenen tar�hte yapılır. Dönem f�nal ve bütünleme sınavları �le staj bloğu sınavı ve staj bloğu
bütünleme sınavları �ç�n ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Öğrenc�n�n, eğ�t�m süres�nde, sağlık raporu �le mazeretl�
sayılab�lmes� �ç�n hastalığını Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Hastanes�nden veya bunun mümkün olmadığı
zorunlu hallerde d�ğer sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu �le belgelend�rmes� ve bu raporun Fakülte Yönet�m
Kurulunca kabul ed�lmes� gerek�r. Sağlık mazeret� Fakülte Yönet�m Kurulunca kabul ed�len öğrenc�, rapor süres�nce
derslere devam edemez ve sınavlara g�remez. Mazeretlerle �lg�l� her türlü başvuru, mazeret�n b�t�m tar�h�nden �t�baren
en geç 3 (üç) �ş günü �ç�nde Dekanlığa yazılı olarak yapılır. Daha sonra yapılan başvurular ve geç sunulan raporlar
�şleme konulmaz. Yalnız sınav gününü �çeren raporlar mutlaka Tek�rdağ Namık Kemal Ün�vers�tes� Hastanes�nden
alınmış ve Fakülte Yönet�m Kurulunca uygun görülmüş olmalıdır. Mazerets�z olarak g�r�lmeyen ders kurul sınavı notu
sıfır sayılır ve ders kurulu sınavı not ortalaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönet�m Kurulunca mazeret� kabul
ed�lmeyerek mazeret kurul sınavına alınmayan, ders kurul sınavı ve mazeret ders kurulu sınavına g�rmeyen öğrenc�ler
dönem f�nal ve bütünleme sınavlarına g�reb�l�r.

h) Seçmel� ders değerlend�rmes�: Öğrenc�ler�n alan �ç� seçmel� derslerde başarılı olab�lmeler� �ç�n derslere
devam etmeler� ve yapılacak değerlend�rmede yeterl�l�k almaları zorunludur. Yeterl�l�k alan öğrenc� başarılı kabul
ed�l�r. Yeterl�l�k değerlend�rmes�; alan �ç� seçmel� ders sorumlu öğret�m üyes� tarafından bel�rlenen ve Fakülte Kurulu
tarafından onaylanan değerlend�rme yöntemler� �le yapılır. Öğrenc�n�n yeterl�l�k alab�lmes� �ç�n alan �ç� seçmel� derse
devam etmes� ön koşuldur. Devamsızlıktan kalan öğrenc� Fakülte Yönet�m Kurulunun bel�rled�ğ� tar�hlerde seçmel�
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ders� aynen tekrar eder. Ders�n yeterl�l�k değerlend�rmes�n�, devam ett�ğ� halde veremeyen öğrenc� �se Fakülte
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenen koşullarda telaf� etmek zorundadır. Telaf� ed�lmemes� durumunda öğrenc� b�r
üst sınıfa geçemez.

ı) KEG dersler�n�n değerlend�r�lmes�: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda o ders kurulundak�
KEG dersler� �ç�n kurul b�t�m�nden sonra en fazla on beş gün �ç�nde bel�rlenen tar�hte KEG dersler� sınavı yapılır.
KEG ders� sınavları �stasyon usulü yapılandırılmış kl�n�k uygulama sınavı olarak yapılıp, yeterl�l�ğe dayalı olarak
değerlend�r�l�r. Öğrenc� yeterl�l�k alamadığı KEG ders� �ç�n, ders kurulu sınav kom�syonu tarafından bel�rlenen tar�hte
telaf� yapmak zorundadır.  Telaf� ed�lmemes� durumunda öğrenc� b�r üst sınıfa geçemez.

(2) Sınavlar, Dekanlıkça hazırlanan ve daha önceden Fakülte �nternet sayfasında �lan ed�len sınav programına
göre yapılır. Öğrenc�ler sınavlara, bu programa göre hazırlanan l�stelerdek� gün ve saatlerde g�rmek ve öğrenc� k�ml�k
kartlarını beraber�nde get�rmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymayan öğrenc�ler o sınava alınmaz. Sınav, Ün�vers�te
b�naları dışında yapılmaz. Sınavın başlamasından �t�baren �lk on beş dak�kadan sonra sınava katılmak �steyen
öğrenc�ler sınava alınmaz. Sınavın �lk ve son on beş dak�kası �ç�nde h�çb�r öğrenc� sınavdan çıkamaz.

(3) Sınavlar, Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olarak yapılab�l�r.
Uygulaması olan dersler�n sınavları yazılı ve uygulamalı veya sözlü olarak yapılab�l�r. Sözlü sınavlar en az �k� öğret�m
üyes� tarafından b�rl�kte yapılır, �k� ayrı not ver�l�r ve ortalamaları alınır. Dönem IV ve V öğrenc�ler� �ç�n sınavlar,
sözlü, yazılı olarak ve/veya prat�k uygulama �le yapılab�l�r.

(4) Ders kurulu/staj bloğu sınavları; ders kurulu/staj bloğu sorumlusu, dönem koord�natörü ve/veya yardımcısı
�le Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonu sorumluluğunda oluşturulan sınav kom�syonu tarafından düzenlen�r.

(5) Ders kurulu akt�f eğ�t�m dersler� sınavları; akt�f eğ�t�m sorumlusu ve yardımcısı ve akt�f eğ�t�m dersler�ne
katkı yapan öğret�m üyeler� tarafından düzenlen�r.

(6) Ders kurulu f�nal sınavı; Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonu sorumluluğunda oluşturulan sınav kom�syonu
tarafından düzenlen�r.

(7) Sınavlar sorumlu öğret�m üyeler� �le Dekanlık tarafından görevlend�r�lm�ş öğret�m elemanları gözet�m�nde
yapılır.

(8) Sınav süres� ve sınavdak� soru sayısı Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonunca görevlend�r�len sınav
kom�syonu tarafından bel�rlen�r.

(9) Öğrenc�ler, sınav salonuna ders malzemes� get�remez, ancak sınav gözetmen�n�n kabul edeceğ� ders
malzemes�n� bulundurab�l�rler.

(10) Sınavda kopya çeken, kopya çekme g�r�ş�m�nde bulunan, kopya çekt�ğ� sonradan anlaşılan ya da kopya
çek�lmes�ne yardımcı olan öğrenc�, o sınavdan sıfır not almış sayılır. Bu öğrenc�lere ayrıca, 18/8/2012 tar�hl� ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

(11) Öğrenc�n�n g�rme hakkı olmadığı halde b�r sınava g�rmes� durumunda aldığı not, �lan ed�lm�ş olsa dah�
�ptal ed�l�r.

(12) Sınav evrakları ve/veya kayıtları en az �k� yıl süre �le saklanır.
(13) Gerekl� görüldüğü halde Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le ulusal ve d�n� bayramlar dışında cumartes� ve

pazar günler� de sınav yapılab�l�r.
(14) Sınavlarda güvenl�ğ�n sağlanması, kopya çek�lmes�n�n önlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler Dekanlık

tarafından alınır.
Sınav sorularına ve notlarına �t�raz
MADDE 19 – (1) Öğrenc�ler yapılan tüm değerlend�rme sınavlarında hatalı olduğunu düşündükler� sorularla

�l�şk�l� �t�razlarını �lg�l� sınavın b�t�m�nden �t�baren �k� �ş günü �ç�nde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. İt�razlar sınav
b�t�m�nden �t�baren en geç yed� �ş günü �ç�nde karara bağlanarak sınav sonuçları �le b�rl�kte Dekanlık tarafından
öğrenc� panolarında ve/veya e-ün�vers�te s�stem�nde �lan ed�l�r.

(2) Öğrenc�ler yapılan tüm değerlend�rme sınav sonuçları �lan ed�ld�kten sonra, sınav sonuçlarına �t�razlarını
en geç üç �ş günü �ç�nde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Yapılan �t�razlar, �t�raz ed�len sınavın sınav kom�syonu
tarafından değerlend�r�l�r, madd� hata tesp�t ed�l�rse gerekl� not düzeltmeler� yapılır ve en geç yed� �ş günü �ç�nde
karara bağlanarak Dekanlık tarafından �lan ed�l�r.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 20 – (1) Öğrenc�ler�n bütün sınavlardak� başarı notları, sayısal olarak tam not yüz üzer�nden

değerlend�r�l�r. Ayrıca öğrenc� notlarının 17/9/2011 tar�hl� ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek�rdağ
Namık Kemal Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Yönetmel�ğ�ne uygun olarak harf notu ve dörtlük
s�stem katsayısı dönüşümü yapılır.

Sınavlardak� başarının değerlend�r�lmes�
MADDE 21 – (1) Sınavlardak� başarının değerlend�r�lmes�nde aşağıdak� notlar kullanılır:
a) Ders kurul notu: Dönem I, II ve III’te her kurulun sonunda yapılan ders kurulu ve KEG dersler� dışındak�

akt�f eğ�t�m dersler� kurul sınavında alınan nottur. Akt�f eğ�t�m dersler�n�n ders kurulu sınav notuna etk�s�, her
kuruldak� teor�k ve akt�f eğ�t�m ders saat� sayısı esas alınarak eğ�t�m-öğret�m yılının başında l�sans eğ�t�m-öğret�m
kom�syonunca bel�rlen�r. Ders kurulu sınavında öğrenc�, o sınavın �çer�ğ�ndek� her anab�l�m dalına ve akt�f eğ�t�me a�t
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derslerden %50'n�n altında puan alırsa, aldığı puan �le o soruların puan toplamının %50's� arasında kalan puan farkı,
sınav toplam puanından düşülür. Dönem f�nal� ve bütünlemes�nde bu uygulama geçerl� değ�ld�r.

b) Dönem f�nal notu: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda yapılan teor�k dersler ve KEG dersler�
dışındak� akt�f eğ�t�m dersler� ders kurulları f�nal sınavında alınan nottur. Akt�f eğ�t�m dersler�n�n ders kurulları f�nal
sınav notuna etk�s�, teor�k/prat�k uygulamalı ders saat� sayısı esas alınarak eğ�t�m-öğret�m yılının başında l�sans
eğ�t�m-öğret�m kom�syonunca bel�rlen�r.

c) Dönem bütünleme notu: Dönem f�nal sınavı �le b�r üst döneme geçemeyen öğrenc�ler �ç�n yapılan ve dönem
f�nal sınavı �le eşdeğer olan sınavdır. Dönem f�nal notu hesaplamasındak� esaslar bütünleme notu hesaplaması �ç�nde
geçerl�d�r.

ç) Dönem başarı notu: Dönem I, II ve III’te ders kurullarının ağırlıklı not ortalamasının %60’ı �le dönem f�nal
notu veya dönem bütünleme notunun %40’ının toplanmasıyla elde ed�len nottur. Ders kurullarının ağırlıklı not
ortalamasının hesaplanmasında kurulların ders yükü göz önünde bulundurulur. Dönem I, II ve III’te alan �ç� ve alan
dışı seçmel� dersler, KEG dersler� ve/veya kurul dışı ortak zorunlu dersler dönem başarı notu hesaplamasında d�kkate
alınmaz.  Dönem IV ve V’te staj bloklarının ağırlıklı ders yüküne göre hesaplanan staj bloğu sınavı veya staj bloğu
bütünleme sınavı notlarının ortalamasıdır. Dönem IV ve V’te alan �ç� seçmel� dersler dönem başarı notu
hesaplamasına katılır, alan dışı seçmel� dersler ve/veya kurul dışı ortak zorunlu dersler dönem başarı notu
hesaplamasında d�kkate alınmaz.

(2) Öğrenc�n�n b�r üst döneme geçmes� �ç�n �lg�l� dönem�n, dönem f�nal veya dönem bütünleme notuna
bakılmaksızın dönem başarı notunun en az altmış (60) olması gerek�r. Ayrıca �lg�l� dönem�n tüm KEG dersler�nden ve
alan �ç�, alan dışı seçmel� dersler�nden yeterl�k almış olması gerek�r.

(3) Dönem I, II ve III kurul sınavında, soru sayısına ve soru dağılımına dersler�n öğren�m hedefler� göz önünde
bulundurularak, Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonu karar ver�r. Kurul �ç�ndek� teor�k ve prat�k ders saat�ne göre kurul
sınavında �lg�l� bölümlere a�t soru sayıları dönem başında hesaplanarak anab�l�m dalına b�ld�r�l�r. Teor�k ve prat�k ders
saat� hesaplamasına bağlı kalarak anab�l�m dalı prat�k sınav uygulamasını düzenler. İlg�l� anab�l�m dalı hang� kurulda
prat�k sınav uygulamasını nasıl yapacağını dönem başında Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonuna b�ld�rmekle yükümlü
olup, mecbur� değ�ş�kl�kler y�ne Ölçme-Değerlend�rme kom�syonu onayı �le yapılır. Prat�k uygulamaların tamamına
katılım zorunludur. Prat�k uygulamalarda mazerets�z devamsızlık yapan ya da prat�k uygulama sınavına mazerets�z
katılmayan öğrenc� kurul sınavında �lg�l� ders�n teor�k sorularını cevaplandırsa b�le cevapları geçers�z sayılır.

(4) Dönem IV ve V staj bloğu sınavları; prat�k ve/veya sözlü ve yazılı sınav, ödev, görsel veya yazılı sunum,
yapılandırılmış sözlü, proje ve benzer� olarak uygulanır. Prat�k ve/veya sözlü sınavı �le yazılı sınavın staj geçme
notuna olan etk�s�, Ölçme-Değerlend�rme Kom�syonunun tavs�yes� �le staj bloğu �ç�nde yer alan AD tarafından her yıl
eğ�t�m-öğret�m yılının sonunda bel�rlenerek Dekanlığa sunulur. Ölçme-Değerlend�rme yöntemler� eğ�t�m-öğret�m yılı
başlamadan �lan ed�l�r.

Genel not ortalaması
MADDE 22 – (1) Tüm tıp eğ�t�m�ne a�t genel not ortalaması (GNO), her dönemde aldığı dönem başarı

notlarının ortalaması hesaplanarak bel�rlen�r. Tekrarlanan ders, kurul veya staj �ç�n öğrenc�n�n aldığı en son not
geçerl�d�r.

Öğren�m süres� ve ek sınav hakkı
MADDE 23 – (1) Öğrenc�ler eğ�t�m�n her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın �ntörnlük

dönem� dâh�l, azam� dokuz yıl �ç�nde tamamlamak zorundadır. Bu sürede eğ�t�m�n� tamamlayamayan öğrenc�ler
hakkında aşağıdak� hükümler uygulanır:

a) Fakültey� b�t�rmekle yükümlü olunan dokuz yıl �çer�s�nde devamsızlık/h�ç almadığı staj neden�yle başarısız
olan öğrenc�ler�n bu staj sayıları altı ve üzer�nde �se öğrenc�n�n fakülteyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

b) Fakültey� b�t�rmekle yükümlü olunan dokuz yıl �çer�s�nde başarısızlık neden�yle tamamlayamadığı staj
sayısı beş ve altında olan öğrenc�ler �ç�n her b�r staj �ç�n �k� hak daha ver�l�r. Bu haklarının sonunda �k� veya daha fazla
stajdan başarısız olan öğrenc�ler�n fakülteyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

c) Ver�len ek staj hakları sonunda tek b�r stajı kalan öğrenc�lere bu staj �ç�n sınırsız tekrar hakkı ver�l�r. Sınırsız
staj hakkı ancak devam koşulunun yer�ne get�r�lmes�yle kullanılab�l�r. Sınırsız hak kullanma durumunda olan
öğrenc�ler devam ett�ğ� staj başına öğrenc� katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenc�ler, staj tekrarı
dışındak� d�ğer haklarından yararlanamazlar. Açılacak stajlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğ�t�m-öğret�m
yılı h�ç g�rmeyen öğrenc�, sınırsız staj tekrarı hakkından vazgeçm�ş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Ver�len ek staj
hakları sonunda başarılı olan öğrenc�ler eğ�t�m süreler�ne bakılmaksızın dönem VI �ntörnlük eğ�t�m�ne geçmeye hak
kazanır. İntörnlük �ç�n hak kazanan öğrenc�, �lk uygun �ntörn grubuyla beraber eğ�t�m�ne devam eder.

(2) Öğrenc�n�n hastalık veya başka b�r mazeret hal�n�n Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından haklı ve geçerl�
sayılarak kabulü şarttır. Fakülteden uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ler�n bu süreler� öğren�m süres�nden sayılır.
Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından kabul ed�lm�ş mazeretler neden�yle kaybed�len süreler eğ�t�m süres�nden sayılmaz.

(3) Yurt �ç� ve yurt dışı yükseköğret�m kurumları �le yapılan anlaşmalar, Avrupa B�rl�ğ� Öğrenc� Değ�ş�m
Programı (ERASMUS) ve d�ğer Yükseköğret�m Kurulu öğrenc� değ�ş�m programları çerçeves�nde öğrenc� değ�ş�m
programı uygulanab�l�r.
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(4) Öğrenc�ler�n; mazerets�z olarak, süres� �ç�nde kayıt yen�leme �şlem�n� yaptırmaması veya yaptırıp da
derslere, uygulamalara, sınavlara g�rmemes�, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes�nde öngörülen süre ve ek süreler�n
�şlemes�ne engel olmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma ve S�lme, Mezun�yet ve Özel Öğrenc�l�k Statüsü

Kayıt dondurma
MADDE 24 – (1) öğrenc�ler�n kayıtları, aşağıda bel�rt�len haklı ve geçerl� nedenler�n varlığı hal�nde

dondurulab�l�r:
a) öğrenc�n�n, sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenm�ş bulunan sağlıkla �lg�l� mazeret�n�n

olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend�n�n üçüncü

paragrafı uyarınca, öğret�m�n aksaması sonucunu doğuracak olaylar neden�yle, öğren�me YÖK kararınca ara
ver�lmes�.

c) Mahall�n en büyük mülk� am�r�nce ver�lecek b�r belge �le belgelenm�ş olması şartı �le tab�� afetler neden�yle
öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrenc�n�n yabancı d�l öğrenmek amacıyla yurt dışına g�tt�ğ�n� belgelemes�.
d) Genel hükümlere göre kes�nleşm�ş b�r mahkûm�yet hal�n�n veya Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc�

D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre sürel� uzaklaştırma veya yükseköğret�m kurumundan çıkarılma cezası
dışındak� haller�n bulunması.

e) öğrenc�n�n tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n�n kaldırılması suret�yle askere alınması.
f) Öğrenc�n�n tutukluluk hal�.
g) Fakülte Yönet�m Kurulunun uygun gördüğü d�ğer haller�n ortaya çıkması.
(2) Kayıt dondurulduğunda, öğrenc�ler�n Fakülteye g�r�şte verd�ğ� belgeler ger� ver�lmez. Öğret�m süres� ve ek

süres� �şlemez. Fakülte Yönet�m Kurulu kararında bel�rt�lecek süre kadar kayıt dondurulab�l�r. Bu süre �ç�nde
öğrenc�ler �z�nl� sayılırlar.

(3) Bu süreler zarfında öğrenc�ye g�remed�ğ� laboratuvar, uygulama, dönem f�nal ve bütünleme sınavları �ç�n
tekrarlama hakkı ver�lmez. Yılsonu ve mazeret sınavları açılmaz, g�remed�ğ� bu sınav hakları sadece saklı tutulur.
öğrenc�, mazeret� sebeb�yle ayrıldığı noktadan öğrenc�l�ğ�ne devam eder. İz�nl� ayrılmak �steyen öğrenc�lere
mazeretler�nden dolayı eğ�t�m-öğret�m kom�syonu tarafından değerlend�r�lerek Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le
öğren�mler� süres�nce toplam �k� yıl �z�n ver�leb�l�r ve bu süre öğren�m süres�nden sayılmaz. Böyle b�r durumda �z�n
başvurusunun, nedenler�n açıklanması veya belgelenmes�yle b�rl�kte, dönem başlangıcından �t�baren en fazla on �ş
günü �ç�nde yapılması gerek�r. İz�nl� sayılan öğrenc� öğren�m�ne devam edemez ve �z�nl� olduğu dönem�n sınavlarına
g�remez.

Fakülteden ayrılma
MADDE 25 – (1) Fakülteden ayrılmak �steyen öğrenc�n�n b�r d�lekçe �le Dekanlığa başvurması gerek�r.

İsterse, kend�s�ne durumunu gösteren b�r belge ver�l�r. Fakülteye g�r�şte alınan belgelerden sadece l�se d�ploması ger�
ver�l�r. D�plomanın b�r fotokop�s� dosyasında saklanır.

(2) Bu şek�lde Fakülteden ayrılan öğrenc�, ancak 7 nc� maddedek� şartları yer�ne get�rmek kaydıyla Fakülteye
ger� döneb�l�r.

L�sans d�ploması ve mezun�yet dereces�
MADDE 26 – (1) Fakülten�n eğ�t�m-öğret�m planında göster�len öğren�m� �zleyerek dersler�n tümünden

başarılı olmuş, mezun�yet �ç�n gerekl� kred�y� sağlamış, bu Yönetmel�kte bel�rt�len bütün çalışmaları başarıyla
tamamlamış öğrenc�, öğren�m�n� b�t�rm�ş sayılır ve kend�s�ne Tıp Doktoru D�ploması ver�l�r. öğrenc�lere d�plomayla
b�rl�kte �çer�ğ� Senato tarafından bel�rlenen İng�l�zce d�ploma ek� de ver�l�r.

(2) Fakültey� b�t�renlere ayrıca;
a) öğren�mler�ndek� mezun�yet dereces�n�, genel not ortalamasını, devam ett�kler� bölüm ve programı ve

aldıkları dersler�, başarı notlarıyla b�rl�kte gösteren b�r öğren�m belges�,
b) D�ploma hazırlanana kadar b�r defaya mahsus mezun�yet belges�,
ver�l�r.
(3) Fakülte b�r�nc�s�, �k�nc�s� ve üçüncüsü sıralamasının bel�rlenmes�nde aşağıdak� hususlar d�kkate alınır:
a) Genel not ortalaması sıralamasında �lk üç sırada bulunmak.
b) Eğ�t�m-öğret�m�n �lk 3 yılının en az yarısını Fakültem�zde tamamlamış olmak.
c) Sınıf ve staj tekrarı yapmamış olmak.
(4) Mezun�yet ve d�ploma �le �lg�l� d�ğer hususlarda Senato kararları uygulanır.
Ön l�sans d�ploması
MADDE 27 – (1) İlk �k� yıllık eğ�t�m-öğret�m dönem�n� başarıyla tamamlayan, ancak tıp doktorluğu

öğren�mler�n� tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenc�lere; 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 uyarınca ön l�sans d�ploması ver�l�r.
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Özel öğrenc� statüsü
MADDE 28 – (1) Özel öğrenc�ler�n ders, başarı ve benzer� özlük değerlend�rmeler�nde �lg�l� mevzuat d�kkate

alınır.
(2) Ün�vers�te ve/veya Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le gerçekleşt�r�len �k�l� anlaşmalar kapsamındak� yurt

�ç� ve yurt dışı değ�ş�m programları çerçeves�nde, bu değ�ş�m programlarından yararlanan öğrenc�ler g�tt�kler�
yükseköğret�m kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takd�rde Fakülte programlarında bulunan
aynı �çer�kl� derslerde, Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le başarılı olmuş sayılır. Not ortalaması hesabında bu
kurumlardan alınan notlar esas alınır. öğrenc�ler değ�ş�m programından en fazla �k� yarıyıl yararlanab�l�r. özel öğrenc�
statüsünde fakülte değ�ş�m� öğren�m süres�nce sadece b�r kez yapılır. Bu öğrenc�lerde, Fakülte programında yer alan
aynı yarıyılın d�ğer dersler�ne devam etme ve sınavlara g�rme zorunluluğu aranmaz; yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı
notu olarak kabul ed�l�r. Bel�rlenen programlar har�c�nde fakülteler arası dönem ya da staj bloğu değ�ş�kl�ğ� yapılamaz.
Başvuruların heps� L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu tarafından değerlend�r�lerek ders uyumu araştırılır. Bu konu,
özell�kle Dönem IV ve V öğrenc�ler�n�n talepler� �lg�l� olarak staj blok koord�natörler� �le görüşülerek karara bağlanır.

(3) Fakülteden özel öğrenc� statüsünde başka b�r tıp fakültes�ne geç�ş yapmak �steyen öğrenc�ler�n Dönem II
ve III’te dönem programının başlamasından veya Dönem IV ve V’te staj bloğu programının başlamasından en az b�r
ay önce resmî d�lekçe �le Fakülteye başvurması gerek�r. Dönem I ve Dönem VI öğrenc�ler�n�n, özel öğrenc� statüsüne
kabul ed�lmes� konusundak� karar Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından ver�l�r. özel öğrenc� statüsüne alınacak öğrenc�
sayısı mevcut dönem�n öğrenc� sayısının %5’�n� aşmayacak şek�lde sınırlandırılır. Bu sayının üstünde başvuru olması
durumunda öğrenc�n�n genel not ortalaması d�kkate alınarak sıralama yapılır. özel öğrenc� statüsünde ün�vers�teye
gelmek �ç�n başvuran öğrenc�lerle �lg�l�  değerlend�rmeler L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Kom�syonu tarafından yapılarak
Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte yoğunluğu d�kkate alınarak, alınacak öğrenc� sayısı
mevcut dönem�n öğrenc� sayısının %5’�n� geçmeyecek şek�lde sınırlandırılır.

(4) Yurt dışındak� anlaşmalı ün�vers�telerden Ün�vers�teye gelen öğrenc�lere �se Fakülte tarafından seçt�kler�
dersler� ve başarı durumlarını göster�r b�r özel öğrenc� belges� ver�l�r.

(5) Değ�ş�m programı çerçeves�nde, özel öğrenc� statüsündek� ve değ�ş�m programındak� öğrenc�ler katkı
payını kayıtlı olduğu yükseköğret�m kurumuna öder.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Spor ve kültürel etk�nl�kler
MADDE 29 – (1) M�ll� takım ve ün�vers�telerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etk�nl�klerde

Ün�vers�te tarafından görevlend�r�len sporcu ve öğrenc�ler�n, bu etk�nl�klere katılmak zorunda olmaları neden�yle
öğren�me devam edemed�kler� süreler, devam süres�n�n hesabında d�kkate alınmaz; bu süreler �ç�nde g�remed�kler�
sınavlara, Fakülte Yönet�m Kurulunca bel�rlenecek tar�hlerde g�rerler.

D�s�pl�n
MADDE 30 – (1) Öğrenc� d�s�pl�n �şlemler�, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�

hükümler�ne göre yürütülür.
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�,

Yükseköğret�m Kurulu, Senato ve Fakülte Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 32 – (1) 21/1/2018 tar�hl� ve 30308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Ün�vers�tes�

Tıp Fakültes� L�sans Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�k 2020-2021 eğ�t�m-öğret�m yılı başından geçerl� olmak üzere yayımı

tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Namık Kemal Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


