(18.12.2019 gün ve 10 sayılı Senato Kararı)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitimöğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu yönerge Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrenci kayıt ve kabulüne ve
sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 –(1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü
Maddesine ve Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen
a) Büyük Grup Dersleri: Tıp Fakültesinin ilk üç sınıfında her komitede yer alan, temel olarak
eğiticilerin bilgiyi sunuş yoluyla işledikleri zorunlu ve seçmeli kuramsal dersleri,
b) Pratik uygulamalar: Tıp Fakültesinin ilk üç sınıfında her komitede yer alan, temel olarak eğiticilerin
bilgiyi sunuş ve uygulama yoluyla işledikleri zorunlu ve seçmeli pratik uygulama dersleri,
c) Küçük grup uygulamaları: Tıp Fakültesinin ilk üç sınıfında yıl boyunca süren, süreleri farklı olan,
çeşitli başlıklar altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal, temel olarak küçük gruplarda öğrenci
merkezli yürütülen dersleri,
ç) Komite: Tıp Fakültesinin ilk üç sınıfında uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan büyük
grup dersleri, pratik uygulamalar ve küçük grup uygulamalarını içeren ve müfredatta kredisiz ve
bağımsız bir ders olarak gösterilen ders kurulunu,
d) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini,
e) Komite sınav notu: İlgili komitede teorik ve pratik sınavlar ile küçük grup uygulamalarından alınan
notların toplanmasıyla elde edilen notu,
f) Yıl sonu sınavı: İlk üç sınıfta o dönem içerisindeki komiterde yer alan tüm konuları kapsayan ve yıl
sonunda yapılan sınavı,
g) Dönem sonu final sınavı notu: İlk üç sınıfta o dönem içerisinde komitelerde yer alan tüm konuları
kapsayan ve yıl sonunda yapılan sınavdan alınan notu
ğ) Dönem Notu: İlk üç sınıfta dönem içi komitelerin ortalamasının %70’i ile dönem sonu final sınavı
notunun %30’unun toplanmasıyla elde edilen notu,
h) Mazeret Sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyen ve Dekanlık tarafından
mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavı,
ı) Dönem notu dersi: İlk üç sınıfta dönem notunun işlendiği dersleri,
i) Fakülte Kurulu: Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
j) Fakülte Yönetim Kurulu: Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
k) İntörnlük-Aile Hekimliği Dönemi: Tıp programının altıncı sınıfında farklı anabilim dallarında
yürütülen zorunlu ve seçmeli uygulamalı eğitimi,
l) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,
n) Staj: Tıp Fakültesinin dördüncü ve beşinci sınıflarında farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu
ve seçmeli kuramsal ve uygulamalı dersleri,
o Tıp Fakültesi: Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ö) Ünite: Tıp Fakültesinin ilk üç sınıfında uygulanmakta olan, entegre sistem içerisinde yer alan büyük
grup dersleri veya küçük grup uygulamalarının her bir anabilim dalı tarafından yürütülen alt birimlerini,
p) Üniversite: Atılım Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Statüsü-Eğitim Şekli
Öğrenci Statüsü
MADDE 4- (1) Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı ve dinleyici
öğrenci kabul edilmez.
Eğitim şekli
MADDE 5– (1) Tıp eğitiminde öğretim, ilk üç sınıfta temel olarak komiteler, dördüncü ve beşinci
sınıflarda klinik staj, altıncı sınıfta intörnlük stajı esasına göre yapılır.
(2) Müfredat ilk üç sınıfta komite derslerinden, dönem sonu derslerinden, araştırma projesi derslerinden,
Üniversitenin ortak zorunlu derslerinden ve seçmeli derslerden, dördüncü ve beşinci sınıfta stajlardan
ve seçmeli derslerden, altıncı sınıfta intörnlük stajları ve seçmeli derslerden oluşur. Müfredat, Fakülte
Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(3) Komite dersleri müfredatta kredisiz olarak yer alır.
(4) Dönem notu dersleri birinci sınıfta MED192, ikinci sınıfta MED 292 ve üçüncü sınıfta MED 392
olarak müfredatta yer alır.
(5) Öğrenciler o yarıyıl açılan Tıp Fakültesi seçmeli dersleri içerisinden tercihlerini sıralı olarak yarıyılın
ilk haftası içinde ilgili Dönem Koordinatörlüğüne bildirir. Yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki
öğrenci sayısında diğer ders ya da derslere oranla fazlalık olması durumunda öğrenciler daha alt
tercihlerine yerleştirilebilir.
(6) Tıp Fakültesinde entegre sistemi uygulandığından eğitimde teorik ve pratik derslerde bütünlük
bulunmaktadır. Bu nedenle ilk üç sınıfta Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders
yapılamayacağı gibi aynı nedenle dışarıdan öğrenci başvuruları da kabul edilemez.
(7) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci
Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde
öğrenci değişim programı dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki stajlar ve intörnlük dersleri için
uygulanabilir.
Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim İngilizce olarak yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devama İlişkin Esaslar
Devam zorunluluğu
MADDE 7 – Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer
akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı
tarafından izlenir.
(1) İlk üç sınıftaki her bir ders komitesinde yer alan büyük grup derslerinin % 25’inden fazlasına
mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o komite sınavına alınmaz ve o dersten NA notu alır.
(2) İlk üç sınıftaki pratik uygulamalarda; her bir ünitenin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam
etmeyen öğrenci, o ünitenin pratik uygulamalarda; değerlendirme sınavına alınmaz.
(3) İlgili dönemlerdeki alan dışı zorunlu ve seçmeli derslerin ölçme ve değerlendirilmeleri ilgili
akademik birimler tarafından yapılır. Bu derslerden (FF), (FD), (W), (NA) ve (U) notu alan veya dersi
normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersin tekrar verildiği ve müfredatlarında yer aldığı ilk
yarıyılda almak zorundadırlar. Öğrencinin lisans diplomasını alabilmesi için ilgili dersten en az (CC)
notu alması şartı aranır. Bu derslerin sonradan programdan çıkarılan dersler olması durumunda,
öğrenciler bunların yerine uygun görülen dersleri alırlar.
(4) Dördüncü, beşinci yıl ve altıncı yıl intörnlük stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına
mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o staj sınavına alınmaz ve o staj dersinden NA notu alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Öğrenciler komite sonu sınavları ve yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Sınav tarihleri
dekanlık/ilgili dönem koordinatörlüğü tarafından ilan edilir. Sınav tarihlerindeki değişiklikler dekanlık
onayı ile gerçekleşir. Komite ve final sınavları dışındaki kısa süreli sınavlar önceden tarih
belirlenmeksizin yapılabilir. Yıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve
zamanlarda yapılır.
(2) Dekanlık tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere
mazeret sınav hakkı verilir. Uygulamalı dersler için telafisini yapmadığı sürece mazeret sınav hakkı
verilmez.
(3) Dönem notu, öğretim elemanlarınca öğrenci bilgi sistemine girildiği anda kesinleşir.
İlk Üç Sınıf Sınavları ile İlgili Esaslar
MADDE 9– (1) İlk üç sınıfta aşağıdaki sınavlar yapılır:
a) Komite sınavı: Her komitenin sonunda yapılan teorik, pratik ve küçük grup uygulamalarını
değerlendiren sınavdır.
b) Seçmeli ders sınavları: İlgili bilim dalı tarafından yapılır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar
sınav notu olarak işlenir.
c) Yıl sonu sınavı: Her dönem sonunda komitelerin tümündeki büyük grup dersleri için yıl sonu sınavı
yapılır. Bu sınavdan alınan not yıl sonu sınavı notu olarak işlenir.
ç) Küçük grup uygulamaları ara değerlendirme sınavı: Küçük grup uygulamalarının her ünitesi sonunda
ara değerlendirme sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ara değerlendirme sınav notu olarak işlenir.
d) Küçük grup uygulamaları final sınavı: Her dönem sonunda küçük grup uygulamalarının tüm
ünitelerine yönelik küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not küçük grup
uygulamaları final sınavı notu olarak işlenir.
e) Küçük grup uygulamalarındaki devamsızlık komite sınavlarına girme hakkını etkilemez.
f) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyen ve Dekanlık tarafından
mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.
g) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa
dahi iptal edilir. Sınav kağıtları ve/veya kayıtları beş yıl süre ile saklanır.
Sınavların uygulanması
MADDE 10 – (1) İlk üç sınıfta her dönemin sonunda, son komite sınavının bitiminden en erken üç gün,
en geç bir hafta sonra küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır.
(2) İlk üç sınıfta her dönemin sonunda, son komite sınavının bitiminden en erken bir hafta, en geç üç
hafta sonra yıl sonu sınavı yapılır.
(3) Gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve
Pazar günleri de sınav yapılabilir.
(4) Sınavlarda güvenliğin sağlanması, kopya çekilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler Dekanlık
tarafından alınır.
(5) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra olağanüstü durumlar dışında değiştirilmez.
(6) Sınavlar eğitim programının özelliğine uygun olarak kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılır.
(7) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden, ders ve uygulamalar
esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilir.

Notlar
MADDE 11– (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir. Bu harf
notu dersi veren öğretim elemanları tarafından takdir olunur. Öğretim elemanları not takdirinde
uygulayacağı yöntemde serbest olup, bağıl yöntem de dâhil olmak üzere uygun göreceklerii yöntemi
benimseyerek harf notu verebilir.
(2) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları Senato
tarafından belirlenir.
(3) Gerekli görüldüğü hallerde dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine
dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen dönüştürme tabloları
kullanılır.
(4) Tıp programında yer alan tıp kodlu (MED kodlu) derslerde verilecek harf notları ve karşılıkları
aşağıda belirtilmiştir:
Ders Notu
AA
BA
BB
CB
CC
FF

Katsayı
4,00
3,50
3,00
2,5
2,00
0,00

Puan
90-100
85-89
75-84
65-74
60-64
< 60

a) (I): Eksik
b) (NA): Devamsızlık nedeni ile başarısızlık
(5) Öğrenciler tıp kodlu derslerden çekilemezler.
Sınavlardaki Başarının Değerlendirilmesi ve Sınıf Geçme
MADDE 12 – (1) Komite dersi harf notları öğrencinin komite sınavı ve küçük grup uygulamaları ara
değerlendirme sınavları sonucuna göre tespit edilir ve yarı yıl sonunda açıklanır. Komite sınavlarının ve
küçük grup ara değerlendirme sınavlarının komite dersi notuna katkısı ile bu nota etki eden diğer
hususlar Fakülte Kurulunca belirlenir ve dönem başında öğrencilere verilen ders izlencesinde açıklanır.
Komite dersleri kredisiz olduğu için bu derslerden alınan harf notları öğrencinin yarıyıl ve genel not
ortalamalarına katılmaz.
(2) Yıl sonu sınav notu öğrencinin yıl sonu sınavı ve küçük grup uygulamaları final sınavları sonucuna
göre tespit edilir. Yıl sonu sınavının ve küçük grup final sınavlarının yıl sonu sınav notuna katkısı ile bu
nota etki eden diğer hususlar Fakülte Kurulunca belirlenir ve dönem başında öğrencilere verilen ders
izlencesinde açıklanır.
(3) Dönem sonu notu öğrencinin komite dersi notlarının %70’i ve yıl sonu sınav notunun %30’u alınarak
hesaplanır.
(4) Dönem notu dersinden (FF) notu ile başarısız olan öğrenciler bu derse o dönemi izleyen yaz okulunda
kayıt olabilirler ve verilecek olan sınavlara girebilirler. Bu durumda yaz okulu sınavlarından alınacak
not o dönemin yıl sonu sınav notu yerine geçer ve dönem notu yeniden hesaplanır.
(5) Dönem notu dersinden en az (CC) notu ile başarılı olan öğrenciler (FF) veya (NA) notu aldıkları
komite derslerinden de başarılı olmuş sayılırlar.
(6) Dönem notu dersinden (FF) notu ile başarısız olan öğrenci aldığı komite derslerinden aldığı harf
notlarına bakılmaksızın o sınıfın tüm komite derslerini tekrarlamak zorundadır.
(7) Komite sınavlarının her birinden en az 75 almak koşuluyla komite sınavları ortalaması 80 ve üstü
olan öğrencilere yıl sonu sınavına girmeden komite sınavları ortalamasına karşılık gelen harf notu
verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dördüncü ve Beşinci Sınıf Sınavları ile İlgili Esaslar
Stajların tamamlanması
MADDE 13– (1) Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler, staj sınavına
girebilmek için, devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadır.
Staj sınavı
MADDE 14 – (1) Her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı
yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem 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 dersi notunun en az CC notu olması zorunludur. Staj sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.
Stajlarda başarısızlık
MADDE 15 – (1) Stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci ilgili dönemi izleyen yaz
okulunda başarısız olduğu staj derslerine kayıt olur ve staj sınavlarına tekrar girer. Yaz okulu sonunda
da başarısız staj dersleri kalan öğrencilere bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı
verilir. İlgili sınıfın tüm stajlarını tamamlayan öğrenci bir üst sınıfa geçer ve o sınıfın staj derslerine
kayıt yaptırabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Altıncı Sınıfa İlişkin Esaslar
İntörnlük-aile hekimliği döneminin değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Bu sınıfta öğrencilerin başarısı her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik,
poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara
muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki
başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu yönergenin 10. maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir.
Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her staj dersinden en az CC notu alması zorunludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu yönerge 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

