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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda

uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen lisans düzeyindeki eğitim-öğretime

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü

maddesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Dekan: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
b) EHU: Entegre Hekimlik Uygulamalarını,
c) Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ç) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) TEB: Tıp Eğitimi Birimini,
e) TEKOK: Tıp Eğitimi Koordinasyon Kurulunu,
f) ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
g) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu
h) Ders/Staj Kurulu: Tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgi ve becerilerin bütünleşmiş biçimde öğrencilere kazandırılması

amacıyla değişik tıp disiplinlerinden öğretim elemanlarının bir araya gelerek oluşturdukları kurulu ve bu kurulun çalışmalarının ürünü
olan ders/staj programını,

ı) Entegre Hekimlik Uygulamaları Kurulu (EHUK): Birinci ve ikinci sınıflarda diğer ders kurullarına paralel olarak seyreden
ve entegre hekimlik uygulamalarından oluşan, ders kurulu statüsündeki program bölümünü,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci kontenjanları
MADDE 5 - (1) Her yıl alınacak öğrenci sayısı Fakülte Kurulunca belirlenerek Rektörlüğe bildirilir. Aday öğrencilerde hekimlik

mesleğini gereğince yapmalarını engelleyecek ruhsal ve bedensel bir özür bulunmaması koşulu aranır.

Öğrenci statüleri
MADDE 6 - (1) Fakültede tam zamanlı öğrencilik esastır.
(2) Özel öğrenci kabulü, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Kabul
MADDE 7 - (1) Öğrencilerin Fakülteye kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir:
a) ÖSYM tarafından Fakülteye yerleştirilmiş olmak,
b) Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü için gerekli koşulları taşımak.
c) Yatay geçişlerde gerekli koşulları taşımak.

Yatay ve dikey geçişle kabul
MADDE 8 - (1) Yatay geçişler, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
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Kayıt işleri
MADDE 9 - (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. Kesin kayıt işlemlerinin,

Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması gerekir.
(2) Fakülteye yeni kaydolacak öğrencilerden, üniversite hastanesinden alınmış, hekimliğe engel bir ruhsal ve bedensel

özrü/rahatsızlığı bulunmadığını bildirir sağlık kurulu raporu istenir.

Kayıt yenileme
MADDE 10 - (1) Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olması dışında, akademik takvimde belirtilen

tarihlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payını yatırmak ve kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri

birimin ilgili kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyıl için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Kayıt yenileme süresi, akademik takvim ile birlikte Senato tarafından belirlenir.
(4) Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş günü içinde ilgili birime başvurur. Mazereti

ilgili kurulca uygun görülen öğrenci, birimi tarafından belirlenen tarihte kaydını yeniler.
(5) Üç, dört, beş ve altıncı sınıflarda, öğrencinin yıl içinde bir sınıfın eksik kalan stajlarını tamamlayıp üst sınıfın stajlarına

başlama durumu varsa, kayıt yenilerken bu durumu belirtir ve kayıtlar stajın başladığı ikinci iş gününde bitirilir.
(6) Öğrenci kayıt yaptırmadığı yılda derslere giremez, staj yapamaz ve sınavlara giremez. Ancak bu süre öğretim süresinden

sayılır.
(7)  Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem

başında katkı payını yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Fakülte Yönetim kurulunca başarılı oldukları
derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye atanması gerçekleştirilir.

Kayıt silme
MADDE 11 - (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Fakülte ile ilişiği kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
b) Açıköğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt

işleminin iptal edilmesi
d) Tıp eğitimi sırasında hekimlik mesleğini gereğince yapmalarını engelleyecek ruhsal ve bedensel özrün oluşması ve bu

durumun belgelenmesi.
(3) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
(4) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini

tamamlaması gerekir.
(5) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı,  fotokopisi Fakülte öğrenci işleri tarafından alınmak suretiyle verilir.
(6) Fakülteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurum/birimin yazısı üzerine Dekanlıkça dizi

pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Danışmanlar
MADDE 12 - (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konuları başta olmak üzere her türlü konuda yardımcı olmak, destek sağlamak ve

rehberlik etmek üzere öğretim elemanları arasından Dekan tarafından danışmanlar görevlendirilir.
(2) İlke olarak, bir öğrencinin Fakülteye başladığı yıl belirlenen danışmanı, mezuniyete kadar o öğrencinin danışmanlığını sürdürür.

Ancak gerekli durumlarda Dekan danışmanlarda değişiklik yapabilir.
(3) Bir öğretim elemanı aynı anda aynı sınıftan birden fazla öğrencinin danışmanlığını yürütemez.

Katkı payları
MADDE 13 - (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı payını 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince

her yarıyıl ödemek zorundadır.
(2) Katkı payını yatırmayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Kayıt silinmesi veya sildirilmesi durumunda, önceden yatırılmış

katkı payı geri ödenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim esasları
MADDE 14 - (1) Fakültede uygulanan tıp eğitiminin amacı; birinci basamakta üstün nitelikli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti

vermek için gereken bilgi ve becerilerle donanmış, tıp mesleğinin etik değerlerini özümsemiş ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş hekimler
yetiştirmektir.

(2) Bu amaca yönelik olarak eğitim-öğretim entegre sistemle sürdürülür. Bu sistemde gözetilen birinci ilke, gerek temel tıp bilimleri
derslerinin gerekse klinik tıp bilimleri derslerinin kendi içlerinde uyum gösterecek biçimde işlenmesi, yani yatay uyumun sağlanmasıdır. İkinci
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ilke, temel ve klinik tıp bilimleri derslerinin birbirinden kopuk değil, birbirine bütünleşmiş biçimde işlenmesi, yani dikey uyumun gerçekleşmesidir.
Üçüncü ilke, farklı tıp disiplinleri tarafından işlenen konuların öğrencilerin zihinlerinde bütünleşmesini kolaylaştırmak için ilk sınıflarda klinik
senaryolardan, üçüncü sınıftan itibaren klinik olgulardan yararlanılmasıdır. Dördüncü ilke, tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgilerin kuramsal
derslerde aktarılmasına paralel olarak, o alanı ilgilendiren beceri ve tutumların da entegre hekimlik uygulamaları yoluyla kazandırılmasıdır.
Beşinci ilke, üst düzeyde bütünleşmeyi güvence altına alacak biçimde eğitim-öğretimin ilk sınıflarda ders kurulları, üst sınıflarda ise staj kurulları
yoluyla düzenlenmesi ve sürdürülmesidir.

(3) Eğitim-öğretim programları, anılan ilkeler doğrultusunda ve eğitim-öğretim yılları itibariyle düzenlenir.

Akademik takvim ve eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 15 - (1) Fakültede her sınıfta eğitim-öğretimin başlangıç tarihi, akademik takvim  ile Senato tarafından belirlenir.
(2) Tıp eğitimi üç dönemde uygulanır: Temel Tıp Bilimleri Dönemi, Klinik Tıp Bilimleri Dönemi ve Aile Hekimliği Dönemi.
(3) Temel Tıp Bilimleri Dönemi, birinci ve ikinci sınıfları kapsar. Bu sınıflarda bir yıl en az yüzaltmış eğitim-öğretim gününe

karşılık gelir. Ders yapılmayan hafta sonu ve resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili, yılsonu ve bütünleme sınavı günleri bu sürenin
dışındadır. Yılsonu sınavları ile bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde belirtilir. Bu dönemde eğitim-
öğretim ders kurulları yoluyla sürdürülür ve sınıf geçme esasına tümüyle uyulur.

(4) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfları kapsar. Bu sınıflarda eğitim-öğretim programları yıllık
olarak, hafta bazında düzenlenir ve bir yıl en az kırk eğitim-öğretim haftasına karşılık gelir. Resmi tatiller ve/veya sınavlar nedeniyle üç
günden az öğretim yapılan haftalar bu süreden sayılmaz ve programlamada dikkate alınmaz. Bu sınıflarda eğitim-öğretim staj kurulları
yoluyla sürdürülür. Her staj kurulu, bir veya daha çok klinik stajı ve stajlar eşliğinde çeşitli anabilim dalları tarafından verilen
kuramsal/uygulamalı dersleri içerir. Öğrenciler bir sınıfın stajlarını tamamladıktan sonra üst sınıfın stajlarını yapmaya başlayabilir.

(5) (Değişiklik 05.05.2010 tarih ve 2010/05 sayılı Üniv.Sen) Aile Hekimliği Dönemi, altıncı sınıfa karşılık gelir. Bu dönemde
52 hafta süreyle intörnlük stajları yapılır. Staj programı hafta bazında düzenlenir ve tatiller göz önüne alınmaz. Öğrenciler intörnlük
eğitimine Temmuz ayının ilk Pazartesi günü başlar. Gecikmeli olanlar, beşinci sınıf staj kurullarını başarıyla tamamlamalarını izleyen
ayın ilk Pazartesi günü intörnlük stajlarına başlar. İntörn öğrenciler, belirtilen günlerde kliniklerde hafta içi ve hafta sonu nöbetlerine
kalmakla yükümlüdür.

(6) (Değişiklik 05.05.2010 tarih ve 2010/05 sayılı Üniv.Sen) Aile Hekimliği Döneminde eğitim, yarıyıl tatili verilmeksizin
aralıksız sürdürülür.

Öğretim Dili
MADDE 16 - (1) Fakültede eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 17 - (1) Tıp Fakültesi öğretimi oniki yarıyıl ya da altı yıl sürelidir ve öğretim birinci ve ikinci sınıflarda sınıf geçme

esasına, üst sınıflarda kurul geçme esasına göre sürdürülür. Bu öğrenimi tamamlayanlara tıp doktoru diploması verilir. Tıp doktoru
diplomasında program ve derece belirtilir.

(2) Her sınıf bir akademik yıla (iki yarıyıl) karşılık gelir. Gerek ders, gerek sınav programları sınıf temelinde düzenlenir.
(3) İlk iki sınıfta ağırlıklı olarak Temel Tıp Bilimleri konuları işlenir. Bu sınıflarda, öğrenciler başarısız oldukları sınıfta kalmış

sayılır ve sonraki yıl yine aynı sınıfta okur.
(4) Üç, dört ve beşinci sınıflarda ağırlıklı olarak Klinik Tıp Bilimleri konuları işlenir. Bu sınıflarda öğrenciler sadece başarısız

oldukları staj kurullarını tekrarlar.
(5) Üç, dört ve beşinci sınıflarda öğrenciler, bir sınıfın tüm staj kurullarını tamamlamadan, bir üst sınıfın staj kurullarına

başlayamaz. Ancak ERASMUS kapsamında öğrenci değişim programları ile yurt dışında eğitim almak isteyenler, gidecekleri
fakülteden yalnızca denkliği Yönetim Kurulunca onaylanan üst sınıflardaki stajları alabilir. Bu öğrencilerin dönüşlerinde alacakları staj
kurulunun seçiminde yıllık akademik takvime uygunluk ve ilk fırsatta almadıkları alt sınıf stajlarını almaları ilkesine uyulur.

(6) Altıncı sınıfta uygulamalı eğitim ön plandadır ve intörnlük stajları yapılır. İntörnlük stajlarına başlamak için, birinci sınıftaki
ortak zorunlu dersleri alıp başarmış olmak ve 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci sınıflardaki staj kurullarının tamamını başarıyla tamamlamış
olmak zorunludur.

(7) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğrenim süresine dahildir.

Ek süre
MADDE 18 - (1) Öğrenciler altı yıllık eğitim programını en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri nedeni ile kayıt dondurdukları süreler, bu süreden sayılmaz. Altı yıllık eğitim programını
dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Kayıt dondurma
MADDE 19 - (1) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin,  sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b)  Öğrencinin tutukluluk hali,
c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,
ç) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesi,
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d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara
vermek zorunda kalması,

e) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin
bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,

f) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşuluyla, öğrencinin ekonomik
nedenlerle öğrenimine devam edememesi,

g) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da
çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

ğ) Yukarıda sayılan durumlar dışında, Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Yönetim Kurulu, 1 inci fıkrada belirtilen mazeretlerine bağlı olarak, öğrenimi aksayan ya da aksayacak olan bir öğrenciye,
öğrenime ara verme izni verebilir. Bu izin her defasında bir öğretim yılını aşamaz.

(3) Öğrenciye verilen kayıt dondurma izninin toplamı, 1 inci fıkranın (c) bendi hükmü hariç olmak üzere, normal öğrenim
süresinin yarısından fazla olamaz.

(4) Kayıt dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez ve kaydı Fakülte Yönetim Kurulu kararında
belirtilen süre kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Öğrenci, mazereti bittiğinde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden
devam eder.

Ders kredileri ve eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 20 - (1) Ders/staj kurullarındaki derslerin kredileri, ECTS kredileri olarak, kuruldaki toplam ders saatlerinin kuramsal

veya uygulama/staj oluşu ve ağırlığı dikkate alınarak belirlenir.
(2) Fakültede eğitim-öğretimle ilgili etkinlikler Fakülte Kurulunun yanında aşağıdaki organlar tarafından yürütülür:
a) Tıp Eğitimi Birimi (TEB),
b) Tıp Eğitimi Koordinasyon Kurulu (TEKOK),
c) Koordinatörler,
ç) Ders Kurulları ve Staj Kurulları,
(3) Tıp eğitimi birimi (TEB);
a) Kuruluş ve İşleyiş: TEB, Dekanın başkanlığında, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Başkoordinatör, TEB Alt Birim

Başkanları ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanından oluşur. Her Mayıs ayı içinde Dekanlık, öğretim elemanlarını TEB alt birimlerinde
görev yapmaya davet eder. Çağrıya uyan öğretim elemanları gelecek yıl hangi alt birimlerde görev almak istediklerini bildirir. Bu
bildirimler ışığında Dekan, her alt birim için, alt birim başkanı yoksa, alt birimde görev almak isteyen öğretim üyelerinden birini alt birimi
toplamak üzere görevlendirir. TEB alt birimleri yeni katılan üyeleriyle birlikte yılın son toplantılarını Haziran ayı içinde yapar. Bu
toplantılarda, geçen yılın etkinlikleri değerlendirilir, gerekirse alt birim başkanı seçilir ve gelecek yılın çalışma programları yapılır.

b) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Görevleri: Fakültede uygulanan tıp eğitimi müfredatı ve
programının sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. Eğitim-öğretimin amaçları, ilkeleri, planlama ve programlanmasına ilişkin
öneriler geliştirerek ilgili kurullarda tartışılıp karara bağlanmak üzere Dekana sunar. Bu görevleri yerine getirmek için aşağıdaki alt
birimlerden yararlanır:

(a) Müfredat ve Entegrasyon Alt Birimi
(b) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Alt Birimi
(c) Eğiticilerin Eğitimi Alt Birimi
(ç) Klinik Beceriler Alt Birimi
(d) İletişim Becerileri Alt Birimi
(e) Ölçme ve Değerlendirme Alt Birimi
(f) Alan Çalışmaları Alt Birimi
(g) Tıp Bilişimi Alt Birimi
(ğ) Tıp Hukuk ve Etiği Alt Birimi
(h) Tıp İngilizcesi Alt Birimi
(ı) Tıp Kültür ve Sanat Alt Birimi
a) TEB önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ile bunlara ek yeni alt birimler kurulabilir veya var olan alt birim kaldırılabilir.
(ba) Müfredat ve Entegrasyon Alt Birimi: Eğitim-öğretimin amaçları, ilkeleri, planlama ve programlanmasına ilişkin öneriler

geliştirerek ilgili kurullarda tartışılıp karara bağlanmak üzere Dekana sunar, Fakültenin eğitim-öğretim müfredatını hazırlar.
(bb) (Değişiklik 13.06.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Üniv.Sen.) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Alt Birimi: Tıp eğitimindeki

yenilikleri izleyerek ve araştırmalar yaparak, müfredatımızın amaç ve hedeflerini yerine getirmede etkili, etkileşimli ve aktif eğitim-
öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını sağlar. Probleme dayalı öğrenim yönlendiricisi yetiştirme kursu düzenler.

(bc) Eğiticilerin Eğitimi Alt Birimi: Fakültede tıp eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik olarak öğretim elemanlarının eğitimci
özelliklerinin gelişimine ve çağdaş eğitim teknikleriyle donatılmasına katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yapar, kurs ve eğitim
programları düzenler.

(bç) Klinik Beceriler Alt Birimi: Tıp eğitimi programının entegre bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak klinik beceriler
laboratuvarını oluşturur/geliştirir ve ders programındaki laboratuvar ortamında yapılan klinik beceri derslerinin yürütülmesini sağlar.

(bd) İletişim Becerileri Alt Birimi: Öğrencilerin hastayla görüşmelerine temel oluşturacak ve iyi hasta-hekim ve diğer mesleki
ilişkileri geliştirecek iletişim becerileri kazanmalarına yönelik programlar oluşturur ve ders programındaki iletişim becerileri derslerinin
yürütülmesini sağlar.
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(be) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Ölçme ve Değerlendirme Alt Birimi: Yürütülen tıp eğitiminin
değerlendirilmesine ve öğrencilerin belirlenen hedefler doğrultusundaki gelişmelerinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yapar, uygun
ölçme-değerlendirme yöntemleri geliştirir ve uygulanmasını sağlar. Hizmet içi Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi kursu düzenler.

(bf) Alan Çalışmaları Alt Birimi: Birinci basamak yönelimli mezunlar yetiştirme hedefine yönelik olarak, tıp eğitiminin fakülte
ortamına ve eğitim hastanesi dışında, esas olarak birinci basamak ortamlarda ve toplum içinde de yapılmasını sağlar, buna yönelik
programlar oluşturur, uygun öğrenme yöntemleri geliştirir ve eğitimin yürütülmesini gözetir, ders programındaki alan çalışmaları
derslerinin yürütülmesini sağlar.

(bg) Tıp Bilişimi Alt Birimi: Bilişim teknolojisinin hekimlik uygulamasında kullanılmasına, öğretilmesine yönelik programlar
oluşturur ve yürütülmesini sağlar, ders programındaki tıp bilişimi derslerinin yürütülmesini sağlar.

(bğ) Tıp Hukuk ve Etiği Alt Birimi : Hekimlik uygulamasının yasal ve etik boyutlarının öğretilmesine yönelik uygulamalı programlar
hazırlar ve eğitiminin yürütülmesini sağlar, ders programındaki Tıp Hukuk ve Etiği derslerinin yürütülmesini sağlar.

(bh) Tıp İngilizcesi Alt Birimi : Öğrencilerin tıbbi metin okuma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimi planlar ve programlar
oluşturarak yürütülmesini sağlar.

(bı) Tıp Kültür ve Sanat Alt Birimi: Sosyal, kültürel, insani ve mesleksel değerler edinmiş mezunlar yetiştirmeye yönelik
eğitim programları oluşturur ve yürütülmesini sağlar, güzel sanatlar ile tıp arasında ilişki kurarak mesleksel değerlerin gelişmesine
zemin hazırlar, ders programındaki Tıp Kültür ve Sanat derslerinin yürütülmesini sağlar.

(4) Tıp eğitimi koordinasyon kurulu (TEKOK);
a) Kuruluş ve İşleyişi: Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Başkoordinatör, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başkanı ve Sınıf Koordinatörlerinden oluşur. Dekan gerektiğinde Kurulu toplantıya çağırır. Dekanın katılmadığı Kurul toplantılarına
yardımcısı başkanlık eder. Bir sınıfın koordinatörünün toplantıda bulunmaması durumunda yardımcısı toplantıya katılır ve onun yerine
oy kullanır.

b) Görevleri: TEKOK Fakültede eğitim-öğretim programlarının yürütülmesi işlevini sürdüren organ olup aşağıdaki görevleri
yapar:

(a) Sona eren eğitim-öğretim yılı ile ilgili değerlendirmeleri bir rapor halinde dekanlığa sunmak.
(b) Bir sonraki yılın eğitim-öğretim programını belirlemeye yönelik çalışmalar yaparak bir taslak ortaya çıkarmak.
(c) Yıl içinde eğitim-öğretimin aksamadan ve eşgüdümlü biçimde sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak.
(ç) Dekanın uygun gördüğü eğitimle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.
(5) Koordinatörler ve yardımcıları;
a) Atanması: Başkoordinatör, sınıf koordinatörleri ve yardımcıları Fakültenin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından atanır.
b) Görevleri:
(a) Başkoordinatör, Fakültenin eğitim-öğretim programı ve sınavlarının aksamadan ve düzenli biçimde sürdürülmesinden

sorumludur.
(b) Başkoordinatör, eğitim öğretim ve sınavla ilgili belgelerin tutulmasını gözetir, toplar ve dekanlığa iletir. Gerekli gördüğü

durumlarda, sınıf koordinatörleriyle birlikte ders/staj kurulu toplantılarına katılır.
(c) (Değişiklik 05.05.2010 tarih ve 2010/05 sayılı Üniv.Sen) Koordinatörler kendi sınıflarıyla ilgili ders/staj kurullarının

eğitim-öğretim ve sınav programının hazırlaması ve uygulamasını koordine eder. Bu amaçla, ders/staj kurulu başkanları ile toplantılar
yaparak ders/staj kurullarının etkin biçimde çalışmasını sağlar.

(ç) Koordinatörler Ders/staj Kurulu başkanlarından aldığı sınav soru ve yanıtlarını düzenleyerek, çoğaltarak sınavı yapmak
üzere başkanlara teslim eder. Sınavı takiben değerlendirmeyi yaparak sonuçları başkoordinatöre iletir.

(d) 1 inci ve 2 nci sınıf koordinatörleri yıl sonu ve bütünleme sınavlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu sınavlarda, ders
saatlerini de göz önüne alarak anabilim dallarının not paylarını ders kurulu başkanlarıyla birlikte belirler.

(e) Koordinatör yardımcıları, eğitimle ilgili her konuda koordinatörlere yardımcı olur. Bir sınıfın koordinatörünün görevi
başında olmadığı dönemlerde, yardımcısı ona vekâlet eder.

(6) Ders kurulları ve staj kurulları;
a) Kuruluş ve İşleyiş: Ders/Staj Kurulu, bir ders/staj kurulunda dersi olan anabilim/bilim dalları ve TEB alt birimlerince

belirlenen sorumlu öğretim üyelerinden oluşur. 1 inci ve 2 nci sınıflarda EHUK (Entegre Hekimlik Uygulamaları Kurulu), ilgili TEB alt
birimlerince belirlenen birim temsilcilerinden oluşur. Kurul başkanları iki yıl için ders yılı sonunda yapılan toplantıda ders/staj kurulu
üyeleri tarafından seçilir. Başkanın en önemli görevi kurulun etkin biçimde çalışmasını sağlamaktır. Ayrıca, belirleyeceği bir yardımcısı
ile birlikte bu Yönergede ders/staj kuruluna verilmiş olan görevler arasında yürütme ile ilgili olanları kurul adına yerine getirmekle
yükümlüdür.

b) Görevleri:
(a) Ders/staj kurulu eğitim hedeflerini belirlemek, ders/staj programını hazırlamak.
(b) Klinik ve laboratuvar uygulamalarının koordinasyonunu sağlamak.
(c) Ders/staj kurulu sınavlarının not paylarını belirlemek.
(ç) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Ders/staj Kurulu başkanları sınav sorularını ve yanıtlarını

toplamak ve sınavı hazırlama işlerini koordine etmek ve sınavı gerçekleştirmek.
(d) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Ders/Staj Kurulu Başkanları ders/staj kurulunun tümüne

yönelik devamsızlıktan kalan öğrencilerinin listelerini Dekanlığa bildirirler.
(e) Ders/staj Kurulu bitimini izleyen iki hafta içinde toplanarak uygulanan programı, öğrencilerden alınan geri bildirimleri ve

sınav sonuçlarını gözden geçirmek, bir değerlendirme raporu hazırlayarak Dekanlığa iletilmek üzere sınıf koordinatörüne sunmak.
(7) Aile hekimliği dönemi;
Bu dönemde öğrenciler her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları,

aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları çıkış özetleri, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, toplantılardaki
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katılımları, kuramsal bilgi düzeyleri ve genel davranışları ayrı ayrı incelenerek başarıları, sorumlu öğretim üyesi ve anabilim dalı
başkanı tarafından yüz tam not üzerinden belirlenir. Öğrenciler zorunlu haller nedeniyle eksik kalan çalışmalarını da başarıyla
tamamlamak durumundadır. Stajlardan bir veya bir kaçından başarısız olan öğrenci bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak
zorundadır.

(8) Seçmeli stajlar; (Değişiklik 05.05.2010 tarih ve 2010/05 sayılı Üniv.Sen)
Tıp eğitim ve öğrenimi sırasında 5 inci sınıfta ikişer haftalık üç dönem, 6 ncı sınıf aile hekimliği döneminde 4 hafta süreyle bir

dönem seçmeli staj yapılır. 5 inci sınıfta bir dönem Kardiyoloji, bir dönem Göğüs Hastalıkları ve bir dönemde de herhangi bir klinik stajı
seçmeli olarak yapılır. 6 ncı sınıfta ise herhangi bir klinik veya klinik öncesi anabilim dalında seçmeli staj yapılır. Her anabilim dalı
seçmeli staj dönemleri için istediği öğrenci sayısını belirleyerek aile hekimliği dönemi başlamadan önce Dekanlığa bildirir. Öğrenci
tercihlerine göre dağılım yıllık olarak planlanır. Bir anabilim dalında belirlenen sayıdan fazla istek olması durumunda öncelik, daha
önce ilgili seçmeli stajı yapmamış öğrencilere, hiç yapmamış öğrenciler arasında ise önceki yıllara ait başarı durumu bakılarak başarılı
öğrencilere verilir.

(9) Ders saatleri;
Tıp öğretimi entegre sistemle ve sınıf geçme esasına göre yapıldığından, mezuniyet için altı sınıfın ders, staj ve ders/staj

kurullarını başarıyla tamamlanmış olması koşulu aranır. Her sınıf için eğitim-öğretim yılında verilmesi gereken minimum toplam
(kuramsal+uygulamalı) ders saatleri aşağıda gösterilmiştir:

Sınıflar Toplam Ders
1. Sınıf 800 saat
2. Sınıf 800 saat
3. Sınıf 960 saat
4. Sınıf 960 saat
5. Sınıf 960 saat
6. Sınıf 52 hafta

Bir öğrenci için ilk iki sınıfta, haftalık ders ve uygulamaların toplam süresi yirmibeş saatten az, otuzsekiz saatten fazla
olamaz. Sonraki sınıflarda haftalık toplam ders ve uygulama süresi yirmidört saatten az, seksen saatten fazla olamaz.

(10) İzin;
Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde

öğrenciye Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu
süre bir yıla kadar daha uzatılabilir. Bu izin eğitim-öğretim yılı başlamadan en az onbeş gün önce istenir ve izin süresi 19 uncu
maddedeki sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Eşdeğerlik ve kredi aktarımı
MADDE 21 -(1) Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır:
a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olarak ÖSYM tarafından

Fakültenin birinci sınıfına yerleştirilen veya yatay geçişle kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine
eşdeğer saydırmak istedikleri ders/dersler ve/veya ders/staj kurulları ile ilgili ECTS kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri
ekleyerek, Dekanlığa başvurabilir.

b) Eşdeğer saydırılması istenilen ders/dersler ve/veya ders/staj kurullarının içerikleri benzer, ilgili öğretim elemanı ve
bölüm/program/anabilim/kurul görüşü de olumlu ise Yönetim Kurulu bu ders/dersler ve/veya ders/staj kurullarının eşdeğerliğine karar
verebilir. Eşdeğer saydırılan ders/dersler ve/veya ders/staj kurullarının ECTS kredileri Fakültedeki mevcut ECTS kredisi gibi
değerlendirilir.

c) Dersleri eşdeğer saydırmada öğrencinin başarı notu, o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak,
dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notunun en az 60 olması gerekir.

d) Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, ders eşdeğerlik değerlendirmeleri de bu maddenin 1 inci fıkrasının b
bendine göre yapılır.

e) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer derslerinden muaf tutulur; muaf
tutulduğu derslerle birlikte önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersleri, transkriptine işlenir; ancak bu derslerin
notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 22 - (1) Derslere devam zorunluluğu ve dersleri izleme esasları şunlardır:
a) Her öğrenci, kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır.
b) Devam zorunluluğu ders/staj kurullarının hem bütünü için, hem de kurulların kapsamındaki her bir dersin kuramsal ve

uygulamalı kısımları için ayrı ayrı söz konusudur.
c) Kuramsal ve uygulamalı kısımları ayrılamayan dersler, devam yükümlülüğü açısından kuramsal dersler gibi değerlendirilir.
ç) Staj kurulları sırasında öğrenciler kuramsal dersler ile klinikteki eğitim ve öğretimle ilgili toplantıların %70’ine, klinik

uygulamaların %80’ine katılmak zorundadır.
d) İntörnlük stajları devam yükümlülüğü açısından uygulamalı ders gibi değerlendirilir.
(2) Yoklama listeleri Dekanlık öğrenci işleri tarafından izlenir.
(3) Yoklama çizelgelerinin düzenli olarak tutulması ders/staj/uygulama yapan öğretim üyesinin sorumluluğundadır.
(4) Staj kurullarında kuramsal derslerden veya uygulamalardan devamsızlıktan kalan öğrencilerin listeleri sınavdan önce ilgili

dersin anabilim dalı/bilim dalı/TEB alt birim başkanları veya sorumlu öğretim üyeleri tarafından, staj kurullarının bütününe yönelik
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devamsızlıktan kalan öğrencilerin listeleri ise staj kurulu başkanları tarafından onaylanarak Dekanlığa bildirilir. Listeler sınav tarihinden
bir gün önce Dekanlıkça öğrencilere duyurulur.

(5) Bir ders/staj kurulunun bütününden yukarıda belirtilen sınırların üstünde devamsızlık yapan öğrenci, o ders/staj
kurulunun sınavına alınmaz.

(6) İlk iki sınıfta, herhangi bir ders kurulu sınavına devamsızlık nedeniyle alınmayan öğrenci yıl sonu sınavı hakkını da
kaybetmiş olur ve sınıfta kalmış sayılır.

(7) Sonraki sınıflarda, devamsızlıktan kalma durumunda staj tekrarı yapılır.
(8) Bir ders/staj kurulunun bütününden devam alan ancak kurul kapsamındaki herhangi bir dersin uygulamalı bölümünden

devam alamayan öğrenci ders/staj kurulunun sınavına girer, ancak o dersin uygulamalı sınavına alınmaz ve dolayısıyla kuramsal
sorularını yanıtlayamaz.

(9) Bir dersin kuramsal kısmından devam alamayan öğrenci ise, o dersin uygulamalı sınavına alınır ancak, kuramsal
sorularını yanıtlayamaz.

(10) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Üniversite adına Üniversiteyi temsilen halk oyunları, spor,
kültür gibi çeşitli gösteri ve yarışmalara katılan öğrenciler katılmadıkları uygulamaları telafi etmek koşulu ile derslerin uygulama ve
kuramsal kısmından devam almış sayılır.

(11) Üniversite hastaneleri veya diğer resmi hastanelerden alınan sağlıkla ilgili rapor veya başka engeller öğrencinin
derslere devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Sınavların duyurulması
MADDE 23 - (1) Sınavların yapılacağı gün, saat ve yer en az onbeş gün önceden ders/staj kurulları başkanları ve

koordinatörler aracılığı ile Dekanlık tarafından öğrencilere duyurulur.

Sınavlar ve değerlendirme esasları
MADDE 24 - (1) Fakültede yapılan sınavlar;
a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi için öğretimde öngörülen sınavlar; ders kurulu sınavları, yıl sonu sınavları ve bütünleme

sınavlarıdır.
b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi için öngörülen sınavlar ise staj kurulu sınavları ve bütünleme sınavlarıdır.
c) Bu sınavlar birden çok anabilim/bilim dalı ve klinik tıp bilimleri döneminde ilgili staj kurulunda dersi olan TEB alt birimlerinin

katılımıyla gerçekleştirilen, uygulamalı ve kuramsal yanları olan sınavlardır.
ç) Ancak, Entegre Hekimlik Uygulamaları Kurullarının sınavları bilgi ve becerinin birlikte değerlendirildiği nesnel olarak

yapılandırılmış klinik sınavlar şeklinde yapılır.
d) Yıl sonu veya staj kurulu sınavlarının bütünlemeleri asıl sınavın tekrarı niteliğindedir.
e) (Değişiklik 05.05.2010 tarih ve 2010/05 sayılı Üniv.Sen)Burada tanımlanan ders/staj kurulu kuramsal sınavlarından

önce (klinik staj rotasyonlarının bitiminde veya ders/staj kurulu sonunda) ders/staj kurulunda uygulaması olan anabilim/bilim dalı
ve/veya TEB alt birimleri, öğrencilerin uygulamalardaki başarı düzeylerini belirlemek için uygulama sınavlarını yapar. Bu uygulama
sınavlarının hangi sınav yöntemi ile yapılacağı eğitim-öğretim rehberinde belirtilir.

f) Ders/staj kurulu kuramsal sınavlarına herhangi bir ders için girebilecek öğrenci, ders/staj kurullarında ilgili anabilim/bilim
dalı ve/veya TEB alt birimi dersi uygulamalarından ve kuramsal derslerinden devam almış olmak ve uygulama sınavında en az %50
düzeyinde başarılı olmak zorundadır.

g) Anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi başkanları veya sorumlu öğretim üyeleri tarafından, anabilim/bilim dalı ve/veya
TEB alt birimi dersi uygulamalarından varsa devamsız olan öğrencilerin listesi ve uygulama sınavı not çizelgeleri, ders/staj kurulu
kuramsal sınavlarından önce ders/staj kurulu başkanlarına verilir. Teslim edilen uygulama not çizelgelerindeki uygulama notları
sonradan objektif belgelere dayandırılan maddi hatalar dışında değiştirilemez.

ğ) Bir sınavdan alınabilecek yüz tam notun dersler arasında paylaştırılması yetkili kurullar tarafından ders saatleri göz önüne
alınarak yapılır. Yapılan paylaştırma sonrasında ilgili kuruldaki her bir dersin not payları belirlenir. Ders/staj kurulunun başında, ders
programıyla birlikte sınav tarihi ve not payları da öğrencilere bildirilir.

h) Bir anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersi uygulama sınavına girmeyen veya uygulama sınavındaki başarı düzeyi
%50’nin altında kalan öğrenci, kuramsal sınavda o anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersi sorularını cevaplayamaz ve o
anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersinden aldığı kuramsal not sıfır kabul edilir.

ı) Bir anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersi uygulamasından ve/veya kuramsal derslerinden devam almayan
öğrenci, kuramsal sınavda o anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersi sorularını cevaplayamaz, ayrıca o anabilim/bilim dalı
ve/veya TEB alt birimi dersi kuramsal sınavından baraj altı kalmış sayılarak sınav sonucu o anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi
dersinin kuramsal baraj puanı düşürülerek hesaplanır.

i) Yazılı kuramsal sınavlarda bir anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersinin kuramsal not payının %50’si o
anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersinin kuramsal not barajını oluşturur.

j) Kuramsal sınavda bir anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersinin not barajını aşamayan öğrencinin o anabilim/bilim
dalı ve/veya TEB alt birimi dersinin sorularından aldığı puandan baraj eksiği kadar puan düşürülür. Baraj uygulaması sonrasında
öğrencinin anabilim/bilim dalı ve/veya TEB alt birimi dersi sorularından kazandığı puan eksi olabilir. Ancak sınavın tümünden
öğrencinin aldığı not eksi olarak hesaplanırsa, öğrenci sınavdan sıfır almış sayılır.

k) Herhangi bir sınava hakkı olduğu halde katılmayan öğrenci, o sınavda sıfır not almış sayılır.
l) Sınavlar, ilgili koordinatör tarafından değerlendirilir. Sınav sonuçları, beş nüsha olarak hazırlanarak, Koordinatör,

Başkoordinatör ve Dekan tarafından imzalanır. Ders/staj kurulu sınav sonuçlarını ders/staj kurulu başkanı da imzalar. Sınav sonuçları,
sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrencilere duyurulur. Her türlü sınav sonuç duyurusu üzerinde ilan tarihi bulunur
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m) Aile Hekimliği Döneminde başarı durumunu belirlemede 20 nci maddede belirtildiği gibi, intörnlük stajı sırasındaki
yeterlilik durumu göz önüne alınır.

(2) Ders kurulu sınavları: Ders kurulu sınavları ders kurulu içinde ve/veya sonunda yapılan uygulamalı ve ders kurulu
sonunda yapılan kuramsal ya da nesnel olarak yapılandırılmış klinik sınavlardır.

(3) Yıl sonu sınavları: Temel Tıp Bilimleri Döneminde yıl boyunca işlenen ders kurullarındaki başarı düzeyini topluca
değerlendirmek amacıyla en son kurul sınavından en erken onbeş gün sonra yapılan uygulamalı ve/veya kuramsal sınavlardır. Bu
sınavlarda ve bütünlemelerinde derslerin not payları ders kurulu başkanlarının ortak kararı ile belirlenir. Yıl sonu sınavına girebilmek
için, o sınıfın tüm ders kurullarının sınavlarına girmiş ya da girme hakkı kazanmış olmak gerekir. O sınıfa kayıt yaptırmamış olan ya da
devamsızlık nedeniyle herhangi bir ders kurulu sınavına alınmayan öğrenci, yıl sonu sınav hakkını da kaybetmiş sayılır.

(4) Bütünleme sınavları:
a) Temel Tıp Bilimleri Döneminde, yıl sonu sınavı sonunda sınıf geçmek için gereken notu alamayan veya sınav hakkını

kazandığı halde herhangi bir nedenle yıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için yıl sonu sınavından en erken bir hafta sonra bir kez
açılan sınavlardır.

b) Klinik Tıp Bilimleri Döneminde ise, yıl içinde girdiği staj kurulu sınavında başarısız olan veya sınav hakkını kazandığı
halde staj kurulu sınavına giremeyen öğrenciler için ilgili sınıfın son blok staj kurulu sınavından en erken bir hafta sonra bir kez açılan
sınavlardır.

c) Staj kurullarının bütünleme sınavları ayrı ayrı yapılır.
(5) Staj kurulu sınavları:
a) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Her staj kurulunda klinik staj rotasyonlarının bitiminde veya

staj kurulu sonunda yapılan uygulama sınavları ile staj kurulunun sonunda yapılan kuramsal sınavlardan oluşur. Kuramsal sınav, not
payları belirlenmiş derslerin sorularını içerir.

b) Staj kurulu sınavının düzenlenmesi, derslerin not paylarının belirlenmesi, sınav notlarının zamanında koordinatörlüğe
iletilmesi staj kurulunun sorumluluğu altındadır.

c) Staj kurulu sınavları için mazeret kabul edilmez ve mazeret sınavı açılmaz.
ç) Bir staj kurulu sınavında bir kez başarısız olan öğrenciler, son blok staj kurulu sınavından en erken bir hafta sonra bir kez

bütünleme sınavına girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler o staj kurulunu başarılı olana dek tekrarlar. Ancak intörnlüğe
başlamada gecikme yaşanmaması amacıyla, beşinci sınıfta dönem içinde bütünlemeye kalmış olup yıl sonu gelmeden tüm stajlarını
bitiren öğrenciler, yıl sonunda yapılacak bütünleme sınavını beklemeden bir sonraki staj kurulu sınavına”bütünleme sınavı olarak”
girebilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bir sonraki staj kurulu sınavına girmek için dekanlığa dilekçe ile başvurur ve bütünleme hakkını
kullanmış sayılır.

d) Farklı sınıflardaki birden çok staj kurulunu tekrar edecek öğrencilerin alacakları staj kurulunun seçiminde yıllık akademik
takvime uygunluk ve ilk fırsatta almadıkları alt sınıf stajlarını almaları ilkesine uyulur.

e) Devamsızlık nedeniyle staj kurulu sınavına alınmayan öğrenciler staj tekrarı yapar.
f) Staj tekrarı yapan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.
g) İlke olarak, yaz döneminde staj ve staj kurulu sınavı yapılmaz.
ğ) Bir sınıfın stajlarının tümünü gecikmeli olarak yıl içinde tamamlayan öğrenciler, üst sınıfın stajlarına beklemeden

başlayabilir.
(6) Sınav hakkı: Ders/staj kurulu, yıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret kabul edilemez ve mazeret sınavı açılamaz.

Ancak Türkiye’yi, Üniversiteyi veya Yönetim Kurulu kararı ile Fakülteyi temsilen sportif kültürel yarışma ve gösterilere katılan
öğrencilere, yarışma veya gösteriler sırasında sakatlanmaları halinde, ilgili sağlık biriminin vereceği rapora göre, Yönetim Kurulunca
katılamadıkları sınavlar için bir sınav hakkı verilebilir.

(7) Sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulur:
a) Sınavlar kuramsal (yazılı, yazılı ve sözlü) ve uygulamalı olarak yapılabilir.
b) Sınavlar Dekanlıkça belirtilen yerde ve zamanda yapılır.
c) Ders kurulu sınavı, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve staj kurulu sınavına katılamayanlar o sınavdan sıfır not almış sayılır.
ç) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Yanında kimlik kartı bulunmayanlar, öğrenci bürosundan

alacakları kimliklerini belirten bir belgeyle sınava girebilir.
d) Sınavda hile veya kopya yapan, bunlar için girişimde bulunan ve bunlara yardım eden öğrenciler sıfır not almış sayılır.

Ayrıca bu gibi öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.
e) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde o sınavda aldığı not iptal edilir.
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Notlar ve değerlendirme
MADDE 25 - (1) Başarı notları yüz üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste,

daha küçükleri alt tam sayıya dönüştürülür. Ayrıca notlar aşağıdaki tabloda belirtilen dereceler ve harflerle de ifade edilebilir:

Alınan Not Derecesi Harf Karşılığı Katsayı
90–100 Pekiyi AA 4
85–89 Pekiyi BA 3,5
75–84 İyi BB 3
70–74 İyi CB 2,5
60–69 Orta CC 2
55–59 Başarısız DC 1,5
45–54 Başarısız DD 1
40–44 Başarısız FD 0,5
0–39 Başarısız FF 0

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26 - (1) Sınav sonuçlarına maddi hata itirazı, notların ilanını izleyen beş işgünü içinde öğrenci tarafından yazılı

olarak Dekanlığa yapılır. Dekan bu itirazı, sınavı yapan koordinatörlük veya ders/staj kurulu başkanına bildirir. Eğer maddi hata varsa
Yönetim Kurulu kararıyla düzeltilir ve ilgiliye duyurulur. Maddi hata yoksa not düzeltmesi yapılmaz.

Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 27 - (Değişiklik 12.07.2012 tarih ve 2012-14 sayılı Üniv.Sen.) (1) Başarı notu, sınıf geçme, sınıfta kalma esasları

aşağıdaki gibidir:
a) Temel Tıp Bilimleri Döneminde yıllık başarı notu, yıl içindeki ders kurulları notlarına göre hesaplanan ders kurulu sınavları

notunun %60’ı ile yıl sonu/bütünleme sınavı notunun %40’ı toplanarak belirlenir.
b) Başarı notunun hesaplanmasında esas alınacak ders kurulu sınavları notu, kurulların ECTS kredilerine göre ağırlıkları

dikkate alınarak yüz tam not üzerinden hesaplanır.
c) Sınıf geçebilmek için, bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az altmış olması, ayrıca yıl sonu/bütünleme sınavı

notunun yüz tam not üzerinden en az elli olması gerekir.
ç) Sınıfta kalan öğrenciler aynı sınıfta bir kez daha okurlar.
d) Ders kurulu sınavlarında her bir sınavdan yüz tam not üzerinden en az elli almak koşulu ile ders kurulu sınavları notu

seksen veya daha fazla olan öğrenciler yıl sonu sınavına girmeyebilirler. Bu öğrencilerin ders kurulu sınavları notu yıllık başarı notu
olarak kabul edilir; girdikleri takdirde bu sınavdan aldıkları not, yıllık başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.

e) Klinik Tıp Bilimleri Döneminde staj kurullarında başarılı sayılmak için staj kurulu sınavı veya bütünleme sınavı notunun en
az altmış olması, ayrıca kuramsal sınavdan barajlar uygulandıktan sonra toplam kuramsal not payının en az %50’si kadar not alınmış
olması gerekir.

f) Aile Hekimliği Döneminde yer alan intörnlük stajlarında başarı notu, öğrencinin staj uygulamalarında gösterdiği başarıya
bakılarak anabilim dalı başkanı ve sorumlu öğretim üyesi tarafından 20 nci maddede belirtildiği gibi verilir. Geçme notu altmıştır.

g) Birinci sınıfta görülen Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin; başarı
notu, güz ve bahar yarıyıllarında yapılan ara sınav notlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile yılsonu / bütünleme / yaz okulu sonu
sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak sınıf geçebilmek için, bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az altmış olması,
ayrıca yılsonu / bütünleme / yaz okulu sonu sınavlarında, yüz tam not üzerinden en az elli almak zorunludur.

ğ) Bu derslerin herhangi birinden devam ve uygulama koşullarını yerine getiren öğrenci, ara sınav not ortalaması yüz tam
not üzerinden en az yetmiş beş ise yılsonu / bütünleme / yaz okulu sonu sınavına girmeyebilir. Bu durumda öğrencinin ara sınav not
ortalaması başarı notu olarak kabul edilir. Ancak bu öğrenciler yılsonu / bütünleme / yaz okulu sonu sınavına girerek %50’den az not
aldıkları takdirde o dersten başarısız sayılır.

ğ) Bu derslerin her hangi birinden devam ve uygulama koşullarını yerine getiren öğrenci, ara sınavı not ortalaması yüz tam
not üzerinden en az yetmişbeş ise yıl sonu/yaz okulu sonu sınavına girmeyebilir. Bu durumda öğrencinin ara sınavı not ortalaması
başarı notu olarak kabul edilir. Ancak bu öğrenciler yıl sonu/ yaz okulu sonu sınavına girerek %50’den az not aldıkları takdirde o
dersten başarısız sayılır.

h) Bu derslerin her hangi birinden devamsızlık nedeniyle kalan öğrenciler ikinci sınıfa alttan borçlu olarak başlayabilir.
Sonraki yıl kaldıkları derse devam eder ve sınavına girer. Bu derslerden devam alarak kalan öğrenciler ise, kaldıkları derslere yeniden
katılmaksızın intörnlük dönemine kadar olan yıllarda sınavlarına girebilir.

I) Beşinci sınıf seçmeli stajları ile altıncı sınıf Aile Hekimliği Döneminde yer alan intörnlük stajlarına ait başarı notları, staj
bitimini izleyen beş iş günü içinde Dekanlığa teslim edilmek zorundadır.

(2) İlk iki sınıf için akademik başarının göstergesi, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan yıllık başarı notlarıdır. Sonraki
sınıflarda akademik başarının göstergesi ise, her bir sınıf için o sınıftaki kurulların ECTS kredilerine göre ağırlıkları dikkate alınarak
yüz tam not üzerinden hesaplanır.

a) Akademik başarı düzeyi hesaplanırken, öğrencinin sınıfta kaldığı veya başarısız olduğu yıl sonu/staj kurulu sınavlarındaki
notları göz önüne alınmaz. Sadece sınıf geçme veya staj geçme notları göz önüne alınır.

b) Bir öğrencinin akademik başarı ortalaması, altı sınıf için ayrı ayrı hesaplanan başarı göstergeleri toplanıp altıya bölünerek
bulunur. Kesirli çıkan ortalamalar 25 inci maddede belirtildiği şekilde tam sayıya dönüştürülür.
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c) Mezun olan öğrencilerin akademik başarı derecelerinin tespiti için akademik başarı ortalaması dikkate alınır. Ancak ilk üç
dereceye gireceklerin belirlenmesinde öğrencinin disiplin cezası almaması ve yıl kaybetmemiş olması dikkate alınır. 4 üncü sınıftan
itibaren Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirilmeye alınmaz.

Mezuniyet
MADDE 28 - (1) Mezun olabilmek için öğrencilerin, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan tüm ders ve stajları başarı

ile tamamlamaları gerekir.
(2) Mezuniyet tarihi, son intörnlük stajının bitimini izleyen iş günüdür.
(3) Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde tamamlamak şartı ile;
a) Mezuniyet başarı ortalaması en az seksenbeş ile  seksendokuz aralığında olan öğrenciler üstün başarılı öğrenci,
b) Mezuniyet başarı ortalaması doksan ile yüz aralığında olan öğrenciler onur öğrencisi
olarak değerlendirilir.
(4) Üstün başarılı ve onur öğrencilerinin listeleri eğitim-öğretim dönemi sonunda Fakültede ve Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığında duyurulur.

Diplomalar
MADDE 29 - (1) İlgili Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca, tıp eğitimi üç dönemde uygulanır. Bu dönemler ve karşılık gelen

diplomalar aşağıda gösterilmiştir.
Eğitim Dönemi Sınıf Diploma
Temel Tıp Bilimleri Dönemi 1–2 Temel Tıp Bilimlerinde Önlisans Diploması
Klinik Tıp Bilimleri Dönemi 3–5
Aile Hekimliği Dönemi 6 Tıp Doktoru Diploması

a) Bu dönemlerden sadece birincisini tamamlayabilenlere hak ettikleri diploma verilir. Üç eğitim dönemini de başarıyla
tamamlayan öğrencilere, Tıp Doktoru diploması verilir. Tıp Doktoru diploması Sağlık Bakanlığınca onaylanır ve tescil edilir.

b) Diplomalar, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren bir ay içinde bir defa düzenlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş
öğrencilere, yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma, geçici mezuniyet belgesi geri
alınmak suretiyle verilir.

c) Diploma/geçici mezuniyet belgesi, mezun olan öğrencinin kendisine ya da noter onaylı vekalet verdiği kişiye verilir.
ç) Geçici mezuniyet belgesini kaybedenlere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları

halinde diplomaları teslim edilir. Diplomasını kaybedenlere, gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde ikinci nüsha olduğu
belirtilen yeni bir diploma düzenlenir. Diplomanın ikinci nüshasını kaybedenlere ise, diplomasını kaybedenler için düzenlenen belge
verilir.

d) Üstün başarılı ve/veya onur öğrencisi olarak mezunlara diploma ile birlikte üstün başarılı ve/veya onur öğrencisi
olduklarını gösterir tek tip belge verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararları

ile Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve bu mevzuatta
yapılan değişiklikler Yönergede değişiklik yapılmaksızın uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 31 - (1) Senatonun 09/7/2003 tarih ve 2003/11 sayılı kararı ve 6/6/2007 tarih ve 2007/11 sayılı kararı ile kabul

edilen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 32 - (1) (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) Bu Yönerge, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı

başından itibaren geçerli olmak üzere Senatoca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 33 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.
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* Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 25/06/2008 tarih ve 2008/10-VIII sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
STAJ UYGULAMA İLKELERİ *

Amaç
Öğrencilerin klinik/laboratuvar rotasyonlarında bir anabilim dalından diğerine değişiklik göstermeyen, önceden bilinen,

sürekliliği olan ve sağlıklı geri bildirimin verildiği yeterliliğe dayalı bir uygulamalı eğitim süreci yaratabilmektir.
1. STAJ EĞİTİM PROGRAMININ OLUŞTURULMASI
 Staj eğitim programları Fakültemizde uygulanan tıp eğitimi için belirlenmiş olan temel amaç ve hedeflerle uyumlu

olmalıdır.
 Staj programının hazırlanmasında aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır :
 Gereksinimlerin belirlenmesi,
 Amaç ve hedeflerin oluşturulması,
 İçeriğin belirlenmesi,
 İçeriğin düzenlenmesi-örgütlenmesi,
 Eğitim stratejilerinin saptanması,
 Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 Değerlendirme,
 Programın bölümleri arasında bağlantının kurulması,
 Eğitim atmosferi,
 Programın yürütülmesi-yönetilmesi.

 Programda amaç ve hedefler saptanırken; amaçlar genel ve ayrıntılara girmeyen bir şekilde belirtilmeli, hedefler ise
kazandırılması istenen klinik beceri, bilgi ve tutumları tanımlamalıdır. Bir stajın öğrenim hedefleri, staj bittiğinde
öğrencinin edinmesi istenen becerilerin listesidir (Örnek: Ek 1).

 Program, stajda görev alan öğretim üyelerinin işbirliği ile oluşturulmalıdır.
 Program, yazılı olmalı ve önceden ilan edilmelidir.
2. STAJ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ OLMASI
Yetişkin eğitiminin gönüllü katılım, öğrenciler ve öğrenci ile eğitici arasında karşılıklı saygı ve işbirliği, eleştirel düşünme,

yetişkinin kendini yönlendirmesinin desteklenmesi gibi bazı özellikleri nedeniyle;
 Stajlarda sınıf derslerinin yanı sıra ödeve dayalı öğrenim, şemaya dayalı öğrenim, küçük grup çalışmaları, rol oyunlar,

pratik alıştırmalar gibi tekniklerin birlikte ya da tek başına kullanılması özendirilir.
 Staj uygulamaları, eğitim hedefleri ve eğitim programı öğrencilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda sürekli olarak

iyileştirilmelidir.
 Staja uyum programı içerisinde öğrencinin beklenti ve gereksinimlerine göre bireysel öğrenim hedeflerini saptaması

teşvik edilmelidir.
 Öğrencilerin bireysel öğrenim hedefleri ile staj bölümünün öğretim amaç ve hedefleri uyumlu hale getirilmelidir.
 Staj eğitim programı içinde öğrenciye seçmeli öğrenme olanakları tanınmalıdır.
 Öğrenciye öğrenme hedefleriyle ilgili sorumluluklar üstlenme olanağı tanınmalıdır.
 Stajlarda temel öğretim yaklaşımı deneyimlerden öğrenme yöntemidir (yaparak öğrenme). Bu yaklaşımda öğrenci

bizzat kendi uygulamaları ve kazandığı deneyimleri üzerine düşünme, tartışma ve değerlendirme yapma sürecini
yaşamalıdır.

3. OLUMLU EĞİTİM ORTAMININ SAĞLANMASI
Eğitim ortamı ile anlatılmak istenen, eğitim sürecindeki fiziksel, duygusal ve zihinsel etkinliklerin yol açtığı havadır. Stajlarda

iyi bir eğitim ortamının oluşturulması için;
 Fizik koşulların (mekan, gürültü, öğrenci sayısı vb) olanaklar ölçüsünde öğrenmeye elverişli nitelikte olması için özen

gösterilmelidir.
 Öğrencilere sürekli, yeterli ve yapıcı geri bildirim verilmelidir. Geri bildirimler yanlışlar üzerinde yoğunlaşmamalı, olumlu

geri bildirim fırsatları kaçırılmamalıdır.
 Öğrencilerin staj etkinlikleri sürekli denetlenmelidir.
 Eğitim, önceden duyurulmuş staj eğitim programı doğrultusunda sürdürülmeli, belirsizlik ve değişkenlikler olabildiğince

azaltılmalıdır.
 Öğrencinin soru sorması, düşüncelerini ifade etmesi, tartışmalara katılması teşvik edilmelidir.
4. STAJ KILAVUZLARININ HAZIRLANMASI
 Stajı olan her anabilim dalı hem eğitici, hem de öğrencilere verilmek üzere staj eğitiminin genel ilkelerini açıklayan Staj

Kılavuzları hazırlamalıdır. Bu kılavuzlar, staj kurulu başkanlarına ve bölümler aracılığıyla Dekanlığa iletilmelidir.
 Bu kılavuzlar öğrencinin staj ortamına uyumunu sağlamayı amaçlamalı ve eğitimciler ile öğrenciler arasındaki ilişkinin

ana hatlarını tanımlamalıdır.
 Staj kılavuzları  eğitim programı, önemli klinik sorunları ve temel bilgileri içermeli, geliştirici özellikte olmalı ve

kaynaklara ulaşmayı kolaylaştırmalıdır.
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 Staj kılavuzlarında  önceden listesi belirlenmiş olan “pratik becerilerin eğitimi” için standardizasyon sağlayacak
“basamaklandırılmış beceri eğitim rehberleri” yer almalıdır. Beceri eğitim rehberleri ile klinik beceri laboratuvarında
kullanılanlar uyumlu olmalıdır.

5. DEĞERLENDİRMENİN UYGUN TEKNİKLERLE YAPILMASI
Eğiticiler ve öğrenciler tarafından stajın değerlendirilmesi eğitimin önemli bir kısmıdır. Değerlendirme basitçe “öğretimin ve

eğitimin ölçülmesi” olarak tanımlanabilir. Öğretim ve eğitim bilgi, beceri ve tutum kazandırılmasından oluşmaktadır. Bu nedenle her
birinin ölçme ve değerlendirilmesi için bunlara uygun yöntemlerin seçilmesi gerekmektedir.

 Öğrencinin bilgi birikiminin ölçülmesi için yazılı, sözlü vb. sınavlardan yararlanılmalıdır.
 Beceri kazanımının ölçülmesi için “beceri eğitim rehberleri”ne göre hazırlanmış ve basamaklandırılmış “beceri

değerlendirme rehberleri”nden yararlanılmalıdır.
 Uygulama sınavının nesnelliğini sağlamak ve önemini vurgulamak açısından, olanaklı ise, sınav tek tek öğretim üyeleri

tarafından değil jüriler tarafından gerçekleştirilmelidir. Uygulama sınavlarının Nesnel Örgün Klinik Sınav (NÖKS)
tarzında yapılması önerilmektedir.

 Eğiticinin değerlendirilmesi öğrenciler tarafından verilen yazılı ve sözlü geri bildirimlerle gerçekleştirilir.
 Programın değerlendirilmesi öğrenciler ve eğitimciler tarafından verilen yazılı ve sözlü geri bildirimler ile yapılır.
6. STAJ SAATLERİNİN ETKİN KULLANIMI
 İlke olarak her gün kuramsal dersler dışındaki staj saatlerinin bir yarısı öğrencilerin öğretim üyeleriyle birlikte

olabilecekleri etkinliklerle değerlendirilmeli, diğer yarısı ise öğretim üyesi denetiminde hasta görme ve diğer klinik
uygulamalar için ayrılmalıdır.

 Stajyer öğrencilerin öğretim üyeleriyle birlikte olabilecekleri etkinlikler arasında; anabilim dalı akademik eğitim
toplantıları, bölüm vizitleri, konsey toplantıları, vb. sayılabilir. Ancak, bunlara ek olarak öğrenci vizitleri yapılması
gerekmektedir.

 Stajyerlerin öğretim üyeleriyle hiç birlikte olmadıkları bir staj günü, eğitim açısından kayıp bir gün olarak kabul edilmeli
ve staj eğitim programları bu anlayış doğrultusunda hazırlanmalıdır.

7.  STAJ SORUMLUSU
 Stajyerlerin pratik eğitime gittiği her birimde, anabilim dalı akademik kurulu tarafından, stajyer eğitiminden sorumlu bir

öğretim üyesi saptanarak staj kurulu başkanına bildirilir.
 Anabilim dalında birden fazla staj yapılıyorsa, her staj için bir staj sorumlusu öğretim üyesi belirlenir.
 Staj sorumlusu öğretim üyesi o staj için planlama, izlem, koordinasyondan sorumludur. Pratik uygulamalarla ilgili

sorunları anabilim dalı başkanına iletir.
 Pratik uygulamaları, bir veya birkaç öğretim üyesi yaptırılabilir.
8.  KLİNİKLERDE EĞİTİMİN DÜZENLENMESİ
 Önceden belirlenen programa göre görevlendirilen  öğretim üyesi öğrenci vizitine başlar. Öğrenci vizitleri asistan ve

diğer öğretim üyesi vizitlerinden ayrı yapılır, temel ve tartışmalı olmayan konular esas alınır.
 Her öğrenci klinikte hasta izler, klinikçe gerekli görülür ise öğrenciye ait hasta dosyası doldurur. Bu dosyada, öğrencinin

aldığı öykü, muayene bulguları, izlem notu, hasta çıkış notu veya epikriz bulunur. Öğrencinin hazırladığı hasta dosyası
kıdemli araştırma görevlisi tarafından denetlenir, sorumlu öğretim üyesine teslim edilir, uygulama sınavında bu dosyalar
değerlendirilir.

 Öğrenci izlediği hastayı vizitte sunar ve tartışır. Tartışmalar hasta başında olmamalı, hasta  tartışmalardan
etkilenmemelidir.

 Bu tartışmalar, mümkünse, vizit sonrası öğretim üyelerinin asistanların ve öğrencilerin bir araya geldiği eğitim
oturumlarında yapılır. Burada eğitici merkezli bir tartışma yürütülür.

 Gerek duyulduğunda kısa sunumlar şeklinde  pratik-teorik arası dersler  (cerrahi malzemeler, antiseptikler, beslenmede
pratik uygulamalar, proflaksi uygulamaları … gibi) aktarılır.

9. POLİKLİNİK ve LABORATUVARLARDA EĞİTİMİN DÜZENLENMESİ
 Öğrencilere program çerçevesinde poliklinik/laboratuvar uygulamaları yaptırılır. Bu uygulamalar bir öğretim üyesinin

sorumluluğunda olmalı ve öğrencinin poliklinikte gördüğü hastalar tartışılmalıdır.
 Öğrenci stajda bulunduğu sürece, anabilim dalınca uygun görüldüğü süre poliklinikte/laboratuvarda çalışır. Eğitici

özellikteki hastaları görmek üzere sorumlu öğretim üyesiyle birlikte istenildiği zaman poliklinikte çalışabilir.
 Girişimsel uygulamalar (pansuman, küçük cerrahi işlemler, çeşitli laboratuvar uygulamaları ... gibi) öğretim elemanı

gözetiminde yapılır.
 Öğrencilere ayaktan hasta tedavisi planlanması ve reçete yazma becerisi kazandırılır.
10. ÖĞRENCİ MERKEZLİ TARTIŞMA OTURUMLARI

Her staj kurulunda, tüm öğrencilerin katılacağı ve uygulama deneyimlerinin paylaşılacağı, yeterli sayıda küçük tartışma
oturumları yapılması desteklenmelidir. Bu oturumlar öğrenci merkezlidir ve en az bir yönlendirici öğretim üyesi katılır.

11. ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE KATILIMI
Öğrenciler, Klinik Tıp Bilimleri süresince en az bir araştırma projesinde yer almak üzere özendirilmelidir. Öğrencilerin
katılımının düşünüldüğü projeler anabilim dalları tarafından ilan yoluyla duyurulabilir veya birebir ilişkilerle bu katılım
sağlanabilir.
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12. KAYNAK KİTAPLAR SAĞLANMASI
 Her anabilim dalı, eğitim sırasında farklı mesajlar verilmesine yol açmamak amacıyla, ders yılı başında eğitimde esas

alınacak kaynakları ve yayın yıllarını saptar. Her öğretim üyesinin aynı konu için aynı doğruları aktarması ve sınavlarda
bu doğru yanıtları istemesi esastır. Akademik amaçlı tartışmalı konular hakkında öğrenciye bilgi verilebilir, ancak
bunların ders ya da sınavlara esas alınmayacağı belirtilir.

 Her anabilim dalı stajyerlere önereceği en az bir temel kaynak kitap belirlemelidir.

Ek.1
Örneğin: (KBB Staj Kurulu için)
Amaç: Birinci basamakta sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarının, tanı ve tedavisinde yetkinleşme ve baş/boyun

kanseri şüpheli olanlar dahil olmak üzere ikinci basamağa sevki gereken olguları tanınma ve sevk etme.
Hedef: Staj sonunda öğrenci şunları yapabilmelidir :

1. Otoskop kullanarak normal ve patolojik kulak zarını tanıma,
2. Dış kulak yolundan buşon çıkarma,
3. İndirekt larengoskopi ile normal ve patolojik vokal kordları ayırd etme ve malinite şüpheli olguları tanıma,
4. Denge muayenesi ile normal ve patolojik durumları ayırma,
5. Akut tonsillit, sinüzit, otit reçetesi yazma……vs.

....................

* Bu ilkeler, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 09.07.2002 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
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2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

1. Sınıf EK-2
D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS

Zorunlu  Dersler
TF 102 Davranış Bilimleri 8 0 0,50
TF 103 Tıp Tarihi ve Deontoloji 10 0 0,50
TF 104 Fizik-Biyofizik 11 4 1,50
TF 105 Tıbbi Genetik 12 4 2,00
TF 106 Organik Kimya-Biyokimya 12 2 1,50
TF 109 Histoloji-Embriyoloji 4 0 0,50
TF 114 Tıbbi Biyoloji 6 2 0,50
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TOPLAM 63 12 7,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 104 Fizik-Biyofizik 19 8 2,00
TF 105 Tıbbi Genetik 2 4 0,50
TF 106 Organik Kimya-Biyokimya 23 2 2,00
TF 114 Tıbbi Biyoloji 16 0 1,50
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TOPLAM 60 14 6,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 101 Biyoistatistik 12 4 1,50
TF 104 Fizik-Biyofizik 15 8 2,00
TF 105 Tıbbi Genetik 11 0 1,50
TF 106 Organik Kimya-Biyokimya 24 0 3,00
TF 110 Fizyoloji 10 0 1,50
TF 114 Tıbbi Biyoloji 4 0 0,50

TE
ME

L 
TI

P 
Bİ

Lİ
ML

ER
İ II

I
DE

RS
 K

UR
UL

U

TOPLAM 76 12 10,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 113 Tıp Tarihi ve Etik 11 0 1,00
TF 105 Tıbbi Genetik 17 0 1,50
TF 106 Organik Kimya-Biyokimya 9 0 1,00
TF 109 Histoloji-Embriyoloji 19 2 2,00
TF 114 Tıbbi Biyoloji 4 0 0,50
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TOPLAM 60 2 6,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 104 Fizik-Biyofizik 11 2 1,50
TF 106 Organik Kimya-Biyokimya 4 0 0,50
TF 108 Anatomi 54 51 5,00
TF 109 Histoloji-Embriyoloji 21 16 2,50
TF 110 Fizyoloji 16 4 1,50
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TOPLAM 106 73 12,00
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

Alan Çalışmaları 0 20
İletişim Becerileri 32 0
Klinik Beceriler 4 19

TF 111

Tıp Kültür ve Sanat 0 12

5,00

TF 112 Probleme Dayalı Öğrenme 24 0 2,00
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TOPLAM 60 51 7,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

Aİ 115 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi 60 0 2,00
ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri 30 30 2,00
TD 114 Türk Dili 60 0 2,00
YD 113 Yabancı Dil 60 0 2,00

TOPLAM 210 30 8,00

Ders Havuzu Seçmeli  Dersi
Seçmeli 1 2,00
Seçmeli 2 2,00ZO
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( Zorunlu Dersler; Zorunlu Dersler dahil Staj, Seminer, Klinik Uygulama, Türkiye Turu gibi öğrenciye yük getiren, notlandırılması ve
kredilendirilmesi gereken uygulamaları da kapsamaktadır.)
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2. Sınıf EK-2
D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS

Zorunlu  Dersler
TF 202 Anatomi 26 13 2,50
TF 203 Biyofizik 12 1 1,00
TF 204 Biyokimya 13 0 1,00
TF 207 Fizyoloji 46 12 3,50
TF 208 Halk Sağlığı 6 0 0,50
TF 209 Histoloji-Embriyoloji 18 8 1,50DO
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TOPLAM 121 34 10,00
D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS

Zorunlu  Dersler
TF 202 Anatomi 23 15 2,00
TF 203 Biyofizik 8 0 0,50
TF 204 Biyokimya 36 4 3,00
TF 207 Fizyoloji 28 0 2,50
TF 208 Halk Sağlığı 8 0 0,50
TF 209 Histoloji-Embriyoloji 16 8 1,50
TF 213 Tıbbi Genetik 2 0 0,00
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TOPLAM 121 27 10,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 202 Anatomi 47 24 5,00
TF 203 Biyofizik 10 0 1,00
TF 204 Biyokimya 5 0 0,50
TF 205 Davranış Bilimleri 17 0 1,00
TF 207 Fizyoloji 34 4 2,50
TF 209 Histoloji-Embriyoloji 15 6 1,00
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TOPLAM 128 34 11,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 201 Aile Hekimliği 4 0 0,50
TF 202 Anatomi 10 6 1,00
TF 204 Biyokimya 20 0 1,50
TF 205 Davranış Bilimleri 8 0 1,00
TF 207 Fizyoloji 21 0 1,50
TF 209 Histoloji-Embriyoloji 15 7 1,00
TF 213 Tıbbi Genetik 2 0 0,00
TF 217 Tıp Tarihi ve Etik 5 0 0,5
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TOPLAM 85 13 7,00
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D. KODU DERSİN ADI T U L K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 206 Farmakoloji 57 0 5,00
TF 208 Halk Sağlığı 8 0 0,50
TF 214 Patoloji 24 3 2,50
TF 211 Mikrobiyoloji 72 18 6,00
TF 216 Parazitoloji 5 0 0,50
TF 217 Tıp Tarihi ve Etik 4 0 0,5
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TOPLAM 170 21 16,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

Alan Çalışmaları 0 20
İletişim Becerileri 10 0
Klinik Beceriler 5 24

TF 212

Tıp Kültür ve Sanat 0 12

5,00

TF 215 Probleme Dayalı Öğrenme 24 0 2,00
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3. Sınıf EK-2
D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS

Zorunlu  Dersler
TF 303 Çocuk Hastalıkları 4 0 0,50
TF 323 Semiyoloji 53 46 4,50
TF 324 Tıbbi Genetik 1 0 0,00
TF 329 Tıp Tarih ve Etik 5 0 0,50

EHU-Tıp Hukuk ve Etiği 4 0TF 326
EHU-Tıp Kültür ve Sanat 0 1

0,50

KL
İN

İĞ
E 

Gİ
Rİ

Ş 
ST

AJ
 K

UR
UL

U

TOPLAM 71 47 6,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 302 Çocuk Cerrahisi 22 30 2,50
TF 303 Çocuk Hastalıkları 16 15 1,50
TF 304 Enfeksiyon Hastalıkları 9 0 0,50
TF 305 Farmakoloji 6 0 0,50
TF 307 Gastroenteroloji 51 60 5,00
TF 308 Genel Cerrahi 38 60 4,50
TF 309 Göğüs Cerrahisi 4 0 0,50
TF 311 Halk Sağlığı 2 0 0,00
TF 315 Klinik Biyokimya 3 0 0,00
TF 316 Medikal Onkoloji 4 0 0,50
TF 317 Mikrobiyoloji 5 1 0,50
TF 330 Parazitoloji 8 4 0,50
TF 318 Nükleer Tıp 1 0 0,00
TF 320 Patoloji 10 4 0,50
TF 321 PPP sss iii kkk iii yyyaaa ttt rrr iii 1 0 0,00
TF 322 Radyoloji 7 9 0,50

EHU-Alan Çalışmaları 0 4TF 326
EHU-İletişim Becerileri 2 0

0,50
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TOPLAM 189 187 18,00

D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 301 Anesteziyoloji 14 15 1,50
TF 302 Çocuk Cerrahisi 9 0 1,00
TF 303 Çocuk Hastalıkları 26 30 3,00
TF 304 Enfeksiyon Hastalıkları 3 0 0,00
TF 305 Farmakoloji 15 0 1,00
TF 309 Göğüs Cerrahisi 11 15 1,00
TF 310 Göğüs Hastalıkları 27 45 3,00
TF 313 Kalp Damar Cerrahisi 13 15 1,00
TF 314 Kardiyoloji 26 45 3,00
TF 315 Klinik Biyokimya 2 0 0,00
TF 316 Medikal Onkoloji 2 0 0,00
TF 317 Mikrobiyoloji 11 1 1,00
TF 330 Parazitoloji 1 0 0,00
TF 318 Nükleer Tıp 1 0 0,00
TF 320 Patoloji 9 2 1,00
TF 321 PPP sss iii kkk iii yyyaaa ttt rrr iii 1 0 0,00
TF 322 Radyoloji 12 15 1,00

EHU-Alan Çalışmaları 0 4TF 326
EHU-İletişim Becerileri 2 0
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 301 Anesteziyoloji 3 0 0,50
TF 303 Çocuk Hastalıkları 28 45 3,50
TF 304 Enfeksiyon Hastalıkları 17 30 2,00
TF 305 Farmakoloji 6 0 0,50
TF 311 Halk Sağlığı 2 0 0,00
TF 328 Hematoloji 40 30 4,00
TF 327 İmmünoloji 18 30 2,00
TF 316 Medikal Onkoloji 18 30 2,00
TF 317 Mikrobiyoloji 6 1 0,50
TF 330 Parazitoloji 5 2 0,50
TF 318 Nükleer Tıp 1 0 0,00
TF 320 Patoloji 8 0 1,00
TF 321 PPP sss iii kkk iii yyyaaa ttt rrr iii 2 0 0,00
TF 322 Radyoloji 3 0 0,50
TF 324 Tıbbi Genetik 4 0 0,50

EHU-Alan Çalışmaları 0 4TF 326
EHU-İletişim Becerileri 2 0
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4. Sınıf EK-2
D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS

Zorunlu  Dersler
TF 401 Aile Hekimliği 4 0 0,50
TF 429 Biyoistatistik 18 24 1,50
TF 404 Çocuk Hastalıkları 1 0 0,00
TF 412 Halk Sağlığı 38 40 3,50
TF 426 Tıp Tarihi ve Etiği 2 0 0,50
TF 428 EHU-Tıp Kültür ve Sanat 0 1 0,00TO
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 403 Çocuk Cerrahisi 3 0 0,00
TF 404 Çocuk Hastalıkları 27 30 3,00
TF 409 Enfeksiyon Hastalıkları 6 0 0,50
TF 410 Farmakoloji 14 0 1,00
TF 412 Halk Sağlığı 2 0 0,00
TF 413 Kadın Doğum 44 90 4,50
TF 414 Klinik Biyokimya 4 0 0,50
TF 415 Medikal Onkoloji 5 0 0,50
TF 416 Mikrobiyoloji 3 0 0,00
TF 408 Endokrinoloji 36 30 3,00
TF 420 Nükleer Tıp 1 0 0,00
TF 421 Patoloji 6 0 0,50
TF 423 Psikiyatri 2 0 0,00
TF 424 Radyoloji 5 0 0,50
TF 411 Genel Cerrahi 14 30 2,50
TF 425 Tıbbi Genetik 6 0 0,50
TF 430 ÜÜÜ rrr ooo lll ooo jjj iii 5 0 0,50
TF 417 Nefroloji 2 0 0,00
TF 418 Nöroloji 2 0 0,00
TF 422 Plastik Cerrahi 2 0 0,00

EHU-Alan Çalışmaları 0 4
EHU-İletişim Becerileri 2 0TF 428
EHU-Tıp Hukuk ve Etiği 2 0
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 403 Çocuk Cerrahisi 12 15 1,00
TF 404 Çocuk Hastalıkları 22 30 3,00
TF 410 Farmakoloji 3 0 0,00
TF 412 Halk Sağlığı 2 0 0,00
TF 413 Kadın Doğum 23 45 3,00
TF 415 Medikal Onkoloji 6 0 0,50
TF 416 Mikrobiyoloji 6 1 0,50
TF 431 Parazitoloji 1 1 0,00
TF 417 Nefroloji 27 30 3,00
TF 420 Nükleer Tıp 1 0 0,00
TF 421 Patoloji 10 4 1,00
TF 423 Psikiyatri 1 0 0,00
TF 424 Radyoloji 9 0 1,00
TF 430 ÜÜÜ rrr ooo lll ooo jjj iii 35 60 4,50
TF 409 EEE nnn fff eee kkksss iii yyyooo nnn HHH aaa sss ttt aaa lll ııı kkk lll aaa rrr ııı 2 0 0,00

EHU-Alan Çalışmaları 0 4
EHU-İletişim Becerileri 2 0TF 428
EHU-Tıp Hukuk ve Etiği 2 0
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 402 Anesteziyoloji 10 30 1,50
TF 404 Çocuk Hastalıkları 15 15 2,00
TF 429 Çocuk Psikiyatrisi 10 12 1,50
TF 410 Farmakoloji 11 0 1,00
TF 407 Davranış Bilimleri 6 0 0,50
TF 409 Enfeksiyon Hastalıkları 5 0 0,50
TF 414 Klinik Biyokimya 1 0 0,00
TF 415 Medikal Onkoloji 2 0 0,00
TF 416 Mikrobiyoloji 4 0 0,50
TF 431 Parazitoloji 2 0 0,00
TF 418 Nöroloji 48 60 4,00
TF 420 Nükleer Tıp 0 0 0,00
TF 421 Patoloji 4 0 0,50
TF 423 Psikiyatri 39 48 3,00
TF 424 Radyoloji 7 0 0,50
TF 419 Nöroşirurji 14 15 2,00
TF 425 Tıbbi Genetik 2 0 0,00

EHU-Alan Çalışmaları 0 4TF 428
EHU-İletişim Becerileri 3 0
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5. Sınıf EK-2
D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS

Zorunlu Dersler
TF 505 Dermatoloji 31 60 5,00
TF 506 Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 0,00
TF 507 Farmakoloji 3 0 0,00
TF 514 Mikrobiyoloji 6 0 0,50
TF 529 Parazitoloji 2 1 0,00
TF 517 Patoloji 4 0 0,50
TF 518 Plastik Cerrahi 3 0 0,00
TF 521 Tıbbi Genetik 2 0 0,00
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 509 Göz Hastalıkları 12 30 3,00
TF 517 Patoloji 1 0 0,00GÖ
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 503 Çocuk Cerrahisi 1 0 0,00
TF 504 Çocuk Hastalıkları 1 0 0,00
TF 514 Mikrobiyoloji 2 0 0,00
TF 512 KBB Hastalıkları 27 45 4,00
TF 518 Plastik Cerrahi 10 15 2,00
TF 517 Patoloji 2 0 0,00
TF 520 Radyoloji 1 0 0,00
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 516 Ortopedi ve Travmatoloji 47 60 5,50
TF 508 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 38 60 5,50
TF 517 Patoloji 4 0 0,50
TF 520 Radyoloji 5 0 0,50
TF 515 Nükleer Tıp 1 0 0,00
TF 507 Farmakoloji 2 0 0,00
TF 526 Nöroloji 3 0 0,00
TF 525 RRR ooo mmm aaa ttt ooo lll ooo jjj iii 2 0 0,00
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 513 Klinik Biyokimya 4 12 1,00
TF 514 Mikrobiyoloji 8 17 2,00
TF 529 Parazitoloji 2 3 0,00
TF 515 Nükleer Tıp 2 3 0,00
TF 517 Patoloji 2 12 1,00
TF 520 Radyoloji 9 15 2,00
TF 521 Tıbbi Genetik 1 3 0,00
TF 511 Hematoloji 2 3 0,00
TF 524 EHU- Alan Çalışmaları 0 3 0,00
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D. KODU DERSİN ADI T U K AKTS
Zorunlu  Dersler

TF 502 Aile Hekimliği 45 45 5,00
TF 510 Halk Sağlığı 30 30 3,00
TF 501 Adli Tıp 49 45 5,00
TF 520 Radyoloji 1 0 0,00
TF 519 Psikiyatri 2 0 0,00
TF 504 Çocuk Hastalıkları 20 30 2,50
TF 506 Enfeksiyon Hastalıkları 9 30 1,00
TF 514 Mikrobiyoloji 2 0 0,00
TF 529 Parazitoloji 7 0 0,50
TF 507 Farmakoloji 6 4 0,50
TF 528 Fizyoloji 2 0 0,00

EHU- İletişim Becerileri 6 0TF 524
EHU- Tıp Hukuk ve Etiği 2 0
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D. Kodu Dersin Adı T U L K AKTS
TF 527 Göğüs Hastalıkları 60 3
TF 527 Kardiyoloji 60 3
TF 527 Serbest Seçmeli 60 3
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6. Sınıf EK-2
Dersin Kodu Dersin Adı T U* L K ECTS
TF 601 Acil Tıp 8 9
TF 602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8 9
TF 603 İç Hastalıkları 8 9
TF 604 Kadın Hastalıkları ve Doğum 8 9
TF 605 Kırsal Hekimlik 8 9
TF 606 Psikiyatri 4 5
TF 607 Seçmeli 4 5
TF 608 Genel Cerrahi 4 5
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 İntörn Staj süreleri haftalık olarak belirtilmiştir.


