
 

 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim sürecinin 

planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2 – Bu yönerge, Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği çerçevesinde Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, 

devam işlemleri, staj, sınav ve başarı değerlendirme işlemlerine ilişkin esasları kapsar.  

 

Dayanak  

MADDE 3 – Bu yönerge Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 4 – Bu yönergede yer alan tanımlardan;  

a) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 
b) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

c) Fakülte:  Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesini, 

d) Fakülte Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu, 

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

f) Dekan: Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 

g) Tıpta Yarıyıl Dersi (TYD): Bir yarıyıllık dersleri, 

h) Tıpta Kurul Dersi (TKD): Kendi içinde tematik bir bütünlüğü olan, uygulamalı ve teorik 

dersleri, 

i) Seçmeli Dersler: Tüm dönemlerde yer alabilen, Tıp Fakültesi mezununun biyo-psiko-

sosyal bütüncül bir bakış açısı kazanması ve kendi öğrenme çerçevesini çizmesine olanak 

sağlayacak dersleri,  

j) Ders Yılı Koordinatörleri: İlgili ders yılında öğrenimin planlanması, yürütülmesi, 

değerlendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu olan ve Dekan tarafından atanan öğretim 

üyelerini, 

k) Tıpta Kurul Dersi Koordinatörleri: İlgili kurul dersinde içeriğin, ders programının, 

sınavın planlanması ve yürütülmesi için gerekli işbirliklerinin düzenlenmesinden sorumlu; 

Dekan tarafından biri temel bilimler ve biri klinik bilimler alanlarından üç yıllık süre için 

atanan iki öğretim üyesini, 

l) Seçmeli Dersler Koordinatörü: Seçmeli derslerin planlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesi işini koordine eden ve Dekanın üç yıllık süre için atadığı öğretim üyesini,  

m) Ölçme Değerlendirme Koordinatörü: Başarı değerlendirme süreçleri ve sonuçlarını 

analiz ederek, raporlamaktan sorumlu olan ve Dekan tarafından atanan öğretim üyesini, 

n) Müfredat Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu: Tüm anabilim dalı başkanları ve 

bölüm başkanlarını,  

o) Müfredat Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu Başkanı: Dekan tarafından 

komisyon üyeleri arasından üç yıllık süre için atanan öğretim üyesini, 

p) Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu: Dekan, Bölüm Başkanları, Ölçme Değerlendirme 

Koordinatörü, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Dönem Koordinatörlerinden oluşan 

kurulu ifade eder. 

 



 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğretimin Yürütülmesi 

 

MADDE 5 – Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim dili Türkçedir. 

 

MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesinde normal öğretim süresi altı, azami öğretim süresi dokuz yıldır. 

Bu öğretim süresince; 

 

a) Birinci, ikinci ve üçüncü ders yıllarının her biri en az 16 haftadan oluşan iki yarıyılı içerir. 

Bu ders yılları içinde, tıbbi bilimlere giriş, normal yapı ve fonksiyonlar ile patolojik yapı ve 

fonksiyonlar anlatılır. 

 

b) Dördüncü ve beşinci ders yıllarının her biri en az 16 haftadan oluşan iki yarıyılı içerir. Bu 

dönem klinik uygulamaların (staj) yapıldığı aşamadır.  

 

c) Altıncı ders yılının (intörn hekimlik) süresi 12 aydır.  

 

(2) Eğitim müfredatı aşağıdaki şekilde belirlenir:  

 

a) Tıpta Kurul Dersleri Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu tarafından belirlenir. Ders Yılı 

Koordinatörleri ilgili tıpta kurul dersinin içeriğini, ders programını, sınav yöntemini planlar ve 

onaya sunar. 

 

b) Ders Yılı Koordinatörleri ilgili dersin koordinatörü ile birlikte kendi dönemlerine ait olan 

tıpta kurul dersleri, tıpta yarıyıl dersleri, seçmeli derslerin içeriğini, ders programını, sınav 

yöntemini, öğretim elemanı ve derslik-laboratuvar planlamalarını düzenler, Dekanlığın 

onayına sunar. 

 

c) Eğitim-öğretim müfredatı, Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile uygulanır. 

 

Devam Zorunluluğu 

 

MADDE 7 – Teorik derslere % 70, uygulamalara % 80 devam etme zorunluluğu vardır. Bu 

şartı yerine getirmeyen öğrenci, başarısız kabul edilerek “DZ” notu ile değerlendirilir, o dersi 

ve/veya uygulamayı tekrar eder. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ölçme Değerlendirme Sürecinin Düzenlenmesi 

 

MADDE 8 – Ölçme değerlendirme sürecini Ölçme Değerlendirme Koordinatörü bu 

yönergenin ilgili maddeleri uyarınca yürütür. 

 

Sınavlar 

 

MADDE 9 – (1) Sınavlar; tıpta yarıyıl dersleri ve seçmeli derslerin ara sınavları, tıpta kurul 

dersleri sınavları, final, mazeret ve bütünleme sınavlarından oluşur. 

 

(2) a) Tıpta yarıyıl dersleri ve seçmeli derslerin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara 



 

 

sınav ve yarıyıl bitiminde final sınavı yapılır. 

 

b) Tıpta kurul derslerinin ölçme ve değerlendirilmesinde her bir kurulun bitiminde en 

az bir ara sınav ve yarıyıl sonunda o yarıyıldaki tüm ders kurullarını içeren bir final 

sınavı yapılır.  

 

c) Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu 

kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.  

 

Mazeret sınavları, Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği esas alınarak uygulanır.  

 

Final sınavlarının mazereti yoktur.  

 

d) Tüm sınavlar uygulamalı ve teorik aşamalardan oluşabilir. 

 

e) Teorik ve uygulamalı derslere devam koşullarını yerine getirmeyen öğrenci final 

sınavına giremez. 

 

(3) 1. ve 2. bentlerde tarif edilen esaslar ilk 3 ders yılı için geçerlidir. 

 

(4) 4. ve 5. ders yıllarında staj sonu sınavları Dönem Koordinatörünün önerisi, Fakülte 

Kurulunun uygunluk görüşü ve Senatonun onayı ile belirlenir. Stajların bitiminde staj 

final sınavı yapılır.   

 

(5) 6. Ders yılının başarı değerlendirme yöntemi, Dönem Koordinatörünün önerisi, Fakülte 

Kurulunun uygunluk görüşü ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

 

MADDE 10 – Sınav sonuçlarına itirazda, Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri geçerlidir.  

 

Başarının Değerlendirilmesi 

 

MADDE 11 – (1) Başarının değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme yöntemi kullanılır.   

 

Bu değerlendirmede aşağıdaki tabloda yer alan harf notları, 100 puan üzerinden not karşılıkları 

ve not katsayıları dikkate alınır: 

 

a) Harf notu tablosu: 

 

 Harf  Notu Ağırlık Katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puanı 

AA  4.00 90-100 

BA 3.50 85-89 

BB 3.00 80-84 

CB 2.50 75-79 

CC 2.00 70-74 

DC 1.50 65-69 

DD 1.00 60-64 

FD 0.50 50-59 



 

 

FF 0.00 0-49 

DZ Devamsız Devamsız 

 

b) TKD kodlu Tıpta Kurul Dersleri veya TYD kodlu Tıpta Yarıyıl Dersleri için başarı notu 

olarak AA, BA, BB, CB, CC, DC veya DD alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. 

 

c) YÖK veya Rektörlük tarafından zorunlu tutulan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, İngilizce, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Girişimcilik ve Proje Kültürü vb. 

derslerin değerlendirilmesi Üniversitenin ilgili yönetmelik koşullarına tabidir. 

 

(2) Tıpta Kurul Dersi Sınav Notu: Tıpta kurul dersine katılan Anabilim Dallarının uygulama 

ve teorik sınav notlarının müfredattaki süreleri oranında etki etmesiyle hesaplanır. 

 

(3) Tıpta Kurul Dersleri Başarı Notu: Yarıyıl içerisindeki tıpta kurul derslerinin sınav notlarının 

ortalamasının % 40’ı ile final sınavı notunun % 60’ının katılımı ile oluşan nottur. 

 

(4) Yarıyıl Ağırlıklı not ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) Üsküdar 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesi 

uyarınca hesaplanır.  

 

(5) Final sınavı notu 50'nin altında olan bir öğrenci bütünleme sınavına girer. 

 

(6) 4. ve 5. ders yıllarında staj sonu, mazeret ve bütünleme uygulama ve teorik sınavları başarı 

oranı, Dönem Koordinatörünün önerisi ve Fakülte Kurulu ile Senato’nun onayı ile belirlenir. 

 

(7) 6. ders yılının başarı değerlendirmesi, Dönem Koordinatörünün önerisi, Fakülte Kurulu ve 

Senato’nun onayı ile belirlenir. 

 

 (8) TKD kodlu Tıpta Kurul Derslerinin tamamından geçmemiş olanlar 4. Ders yılındaki 

stajlara başlayamazlar. Dördüncü ders yılında TYD kodlu veya rektörlükçe kodlanmış dersleri 

ise alabilirler. 

 

(9) Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca 

bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, bir yılda tanımlanmış zorunlu ve 

seçmeli derslerin toplam kredi yükünün %50 fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, 

buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.  

 

 

Diplomalar 

 

MADDE 12 – (1) Altı yıllık tıp eğitiminin bütün aşamalarını başarıyla tamamlayanlar Tıp 

doktoru diploması almaya hak kazanır.  

 

(2) İlk iki ders yılını başarıyla tamamlayanlara talep etmeleri halinde, Üsküdar Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca Ön Lisans 

Diploması verilir.  

 

(3) İlk dört ders yılını başarıyla tamamlayanlara talep etmeleri halinde, Üsküdar Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca Lisans 

Diploması verilir.  



 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 

 

MADDE 13 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge, 11.04.2019 tarihli, 2019-12 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe 

girmiştir. 

 

Yürütme  

MADDE 15 – (1) Bu yönerge hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.  

 

 

 

 

 

 

 

 


