CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde
uygulanacak olan eğitim – öğretim ve sınav usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan
eğitim – öğretim ve sınav esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Devam zorunluluğu ve mazeret sınavları
MADDE 4 – (1) Derslere devam zorunludur. Dönem I, II ve III'de her komitedeki teorik
derslerin % 30'undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders kurulunun sınavına giremez ve F1
notu alır.
(2) Pratik çalışmalarda ve stajlarda devamsızlık % 20'yi geçmediği taktirde, öğrenci devamsız
olduğu süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu
sınavına girebilir. Telafi çalışmaları ilgili anabilim dalının belirlediği gün ve saatlerde yapılır. Telafi
belgeleri sınav tarihinden en az bir gün önce anabilim dalı başkanlığına teslim edilmelidir.
(3) Geçerli bir mazereti olsun veya olmasın pratik çalışmaların % 20'sinden fazlasına devam
etmeyen Dönem I, II, III öğrencileri, o ders kurulunun pratik sınavına alınmazlar ve bu durumdaki
öğrenciler teorik sınavına da giremezler. Aynı şekilde staj süresince devamsızlık süresi % 20'yi aşan
Dönem IV ve V öğrencileri de staj sonu sınavına alınmazlar. Stajlar tam gün üzerinden
değerlendirilir.
(4) Dönem VI öğrencilerinden devamsızlık süresi %10’u geçenler stajı tekrar ederler.
(5) Dönem I, II ve III'te sınıfta kalan öğrenciler, kaldıkları her yıl herhangi bir ders kurulunda
devamsızlık sınırını aşmış iseler devamsız oldukları ders kurullarına devam etmek zorundadırlar.
Kaldıkları yıl hiç bir ders kurulunda devamsızlık sınırını aşmamış olanlar için, kaldıkları sınıfı tekrar
ederken devam zorunluluğu yoktur. Bu durumdaki öğrenciler yalnızca ders kurulu sınavlarına
girerler.
(6) Sınavın yapıldığı gün geçerli veya belgeli bir mazereti nedeniyle sınava giremeyen
öğrenciler için mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmek şartıyla mazeret sınavı yapılır.
Notlar ve değerlendirme
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar,
katsayılar ve dereceler aşağıdaki gibidir:
a) Geçer notlar; Cumhuriyet Üniversitesi birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not
100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota
çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.
Geçer Notlar
Not
Katsayı
Derece
AA
4,00
Pekiyi
BA
3,50
Pekiyi
BB
3,00
İyi
CB
2,50
İyi
CC
2,00
Orta
G
Geçer, meslek dışı dersler için
b) Geçmez notlar aşağıdaki şekildedir;
1) F1 = Devamsız, Dönem I, II ve III'te F1 alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır. Dönem IV, V ve
Puan
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69

VI'da stajı tekrar eder.
2) F2 = Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi (Puanı = 0).
3) F3 = Sınava girip de başarısız olanlar (Puanı = 0 - 59 Arası).
4) F4 = Mazeretli geçmez (Mazeret sınavına girer).
Dönem I, II ve III’de sınavlar ve notların hesaplanması
MADDE 6 – (1) Dönem I, II ve III’de sınavlar ve notların hesaplanması aşağıdaki gibidir:
a) Ders kurulu sınavı: Dönem I-II-III de her ders kurulu sonunda, o ders kurulunda okutulan
tüm dersleri kapsayan bir sınav yapılır. Bu sınav teorik (yazılı veya hem yazılı hem sözlü) ve/veya
pratik olarak yapılır. Yazılı sınavda çoktan seçmeli (beş seçenekli) sorular sorulur. Probleme Dayalı
Öğrenme (PDÖ) oturumlarının değerlendirilmesi ve ders kurulu sınavına katkısı koordinatörlerce
belirlenir.
b) Mazeret sınavı: Ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen
öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden yedi gün içerisinde bildirmeleri gerekir.
Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunun tespit
edeceği tarihlerde mazeret sınavına girer. Dönem sonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınavı
açılmaz.
c) Dönem sonu sınavı: Dönem I-II ve III için her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının
bitiminden en erken onbeş gün sonra olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulunun tespit edeceği
tarihlerde bütün ders kurullarını kapsayan ve adına dönem sonu sınavı denilen bir sınav yapılır. Bu
sınav teorik (yazılı veya hem yazılı hem sözlü) ve/veya pratik olarak yapılır.
ç) Dönem sonu bütünleme sınavı: Bu sınav Fakülte Yönetim Kurulunun tespit edeceği
tarihlerde teorik (yazılı veya hem yazılı hem sözlü) ve/veya pratik olarak yapılır. Yazılı sınavda
çoktan seçmeli (beş seçenekli) sorular sorulur.
d) Ders kurulu notu: Ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan nottur.
e) Dönem sonu sınav notu: Dönem sonunda yapılan genel sınavda alınan nottur.
f) Dönem sonu bütünleme sınavı notu: Dönem sonunda yapılan bütünleme sınavında alınan
nottur.
g) Dönem notu: Ders kurulları notları ortalamasının %60’ı ile dönem sonu genel sınavı
notunun %40’ı toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur. Dönem sonu sınavına girmeyenler
veya dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler, dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Dönem sonu
bütünleme sınavında elde edilen notun %40’ı ile ders kurulları notları ortalamasının %60’ı
toplamının verdiği sayıya karşılık olan not öğrencinin dönem notudur.
ğ) Dönem geçme notu: Başarı notu 60 puan ve üzeridir. Başarı notunun hesaplanması için
dönem sonu sınavında en az 50 puan almak gereklidir. Dönem içi ders kurulları not ortalamasının
% 60'ı ile dönem sonu sınav notunun % 40'ının toplamları dönem notunu oluşturur. Tüm ders
kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden 100 tam not üzerinden en az 50 almak
koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla olan Dönem I-II ve III öğrencileri
istedikleri takdirde yazılı başvuruları üzerine dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu
durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu dönem notu olarak kabul edilir.
h) Sınav dallarının sonuca etkisi: Bir sınavın bütün dallarından elde edilen puanların toplamı o
sınavın başarı notunu tayin eder. Ancak ders kurulu sınavında, öğrenci sınavın dallarının bir veya bir
kaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si
arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülür.
ı) Dönemin tekrarı: Dönem sonu sınavına girmeyen, dönem sonu sınavında 50’nin altında not
alan veya dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler, dönem sonu bütünleme sınavına alınır.
Başaramayan öğrenci o dönemi tekrarlar. Dönem sonu genel sınavına girmeyen öğrencinin
bütünleme sınavına da girmemesi halinde öğrencinin ders kurulları not ortalaması hesaba katılmaz.
Dönem IV ve V’de sınavlar ve notların hesaplanması
MADDE 7 – (1) Dönem IV ve V’de sınavlar ve notların hesaplanması aşağıdaki gibidir:
a) Staj sonu ve bütünleme sınavları: Her stajın sonunda teorik ve pratik sınav yapılır. Staj
sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu
çalışmalar da pratik sınav içinde değerlendirmeye alınır. Teorik ve pratik sınavlarda etkinliği
bilimsel olarak gösterilmiş sınav yöntemlerinden (yazılı, sözlü, yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı,
sözlü-uygulamalı, objektif yapılandırılmış klinik sınav, çoktan seçmeli) biri veya birkaçı
kullanılabilir. Pratik sınavın toplam puan içindeki oranı %20’den az olamaz.Dönem IV ve V staj

sonu sınavları, ilgili dallar tarafından ayrı ayrı yapılır.
b) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğrencileri için
stajların tamamlanmasından en az yedi gün sonra bütünleme sınavları açılır. Bir üst sınıfa gecikmeli
geçen (dönemini normal süresinde tamamlamayan) öğrenciler bir üst sınıfta alıp başarısız oldukları
stajların bütünleme sınavlarına, aynı dönemin bütünleme sınav döneminde girerler. Bu öğrenciler,
geri kalan derslerinin bütünleme sınavlarına ise o sınıfın tüm stajlarını tamamladıktan sonra
kaldıkları dersin ilk staj sonu sınavında girerler. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan
öğrenciler, öğrenim süreleri elverdiği sürece stajlarını tekrar ederler ve sınavlarına girerler.
Öğrencinin staj tekrarı yapacağı anabilim dalı için staja başlama tarihinin üç haftayı aştığı
durumlarda, ilgili anabilim dalı ve dönem V koordinatörlüğünün onayıyla, diğer staj uygulama
dönemine sarkmamak koşuluyla öğrenci, gruplardan ayrı olarak staj alabilir ve sınava girebilir.
Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam ederler. Bütünleme sınav sonu
notunun hesaplanmasında; staj sınav notunun %40’ı, bütünleme sınav notunun %60’ı
değerlendirmeye alınır, toplamda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.
c) Staj notu: Staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur.
ç) Staj geçme notu: Başarı notu 60 puan ve üzeridir.
d) Dönem notu: Dönem IV ve V'de staj geçme notlarının ortalamasıdır.
Dönem VI'da sınavlar ve notların hesaplanması
MADDE 8 – (1) Bu dönemde öğrencilerin başarısı her Anabilim Dalında yapılan çalışma
sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta izlemleri ve epikrizler,
hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik
toplantılardaki başarıları göz önüne alınarak 100 üzerinden notla değerlendirilir. Başarı notu 60 ve
üzeridir. Bu not mezuniyet derecesinin değerlendirilmesine katılır. Aile hekimliği kademesindeki
stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı
olmak zorundadır. Dönem VI'da staj notu; yapılan staj sonu veya staj tekrarı sonunda alınan geçer
notların ortalamasıdır.
Mezuniyet derecesi
MADDE 9 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet derecelerini tespit için okudukları bütün
dönemlerin, dönem notları toplamı 6’ ya bölünerek genel başarı notu elde edilir.
Sınav günleri
MADDE 10 – (1) Sınav günleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak gerekli hallerde
Fakülte Yönetim Kurulu en az yedi gün önceden ilan etmek şartı ile değiştirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 15/8/2005 tarihli ve 25907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde son sınıfa 1/7/2007 tarihinden
önce başlamış öğrenciler ile başlayabilecek durumda olan öğrencilere 15/8/2005 tarihli ve 25907
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 2007 – 2008 eğitim - öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

