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ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrenci eğitim-öğretimi bu
yönetmeliğe göre yürütülür. Öğrencilerin İstanbul Tıp Fakültesi’nden diploma
alabilmeleri için bu yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak
öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavları başarmaları gerekir.
Bu yönetmeliğin yayım tarihinden sonra İstanbul Üniversitesi ve
Yükseköğretim Üst Kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler, bu yönetmelikte
herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan uygulanır.

Madde 2:

İstanbul Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin amacı, yeterli temel tıp bilimleri
bilgisi verilmiş ve bilgisinin üzerine klinik bilimlerine ait bilgi ve beceriler
eklenmiş, içinde yetiştiği toplumun ve bireylerin sağlık sorunlarına çağdaş ve
ileri düzeyde çözümler getirebilecek, Atatürk ilkeleri doğrultusunda
düşüncelere sahip hekimler yetiştirmektir.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM: KAYIT VE DERSLERE DEVAM
FAKÜLTEYE KAYIT VE KĠMLĠK KARTI
Madde 3:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne kaydolmak için Merkezi
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında İstanbul Tıp Fakültesini kazanmış
olmak ve başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda kayıtlı olmamak gerekir.
Yüksek Öğretim Kurumları arasında yatay ve dikey geçişlerle ilgili hükümler
saklıdır.
Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uygulanacak ilkeler yasa hükümleri
çerçevesinde yetkili kurullar tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kayıt işlemleri
tamamlanan her öğrenciye bir kimlik kartı ve öğrenci karnesi verilir ve öğrenci
dosyası açılır. Öğrenci dosyasına, öğrencinin devam edeceği dersler ve
öğretimi ile ilgili diğer çalışmalar kaydedilir. Her öğrenci kayıt işlemini bizzat
yaptırır. Posta veya vekaletname ile kayıt yapılamaz. Özel durumlarda
Fakülte Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen esaslar, yönetmelik, ilke ve
kararlar çerçevesinde kesin karar verir.
İstanbul Üniversitesi veya ÖSYM (Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi)’nin
belirlediği süre içinde Fakülteye kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları,
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

-1-

Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan
kimlik kartları öğrencilerin dosyasında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde
yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte
emniyet makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden
alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yazılarak onaylanır.
ÖĞRENCĠ KATKI PAYI/ÖĞRENĠM ÜCRETĠ
Madde 4:

Her eğitim-öğretim yılında Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar
uyarınca, öğrencilerden öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu öğrenci
katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl
başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl
başında kayıt yenilerken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci
katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitimöğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya
mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri
iade edilmez. Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır.
Bakanlar Kurulunca kayıt ücreti alınmayacağı belirlenen öğrencilerden kayıt
ücreti alınmaz.

KAYIT YENĠLEME
Madde 5:

Öğrenciler her yarıyıl başında, Üniversite veya Fakülte Yönetimi tarafından
belirlenen ve Dekanlıkça ilan edilen tarihler arasında kaydını yenilemek
zorundadır. Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını
kanıtlamayan öğrencinin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını
yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin
kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Üst üste dört yarıyıl izin
almaksızın veya geçerli mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen öğrencinin
Fakülte ile ilişkisi kesilir.

DERSLERE YAZILMA
Madde 6:

Derslere yazılma, kaydını yenilemiş olan öğrencinin planında o yarıyıl için
belirlenmiş olan zorunlu ve seçimlik derslerin adlarını Fakülte Öğrenci
Bürosuna yazılı olarak bildirmesi ile gerçekleşir. Öğrenciler bu işlemi,
Üniversite ve Fakülte Yönetim Kurullarınca belirlenen tarihler arasında
tamamlamak zorundadır.
Bu işlemi zamanında yerine getirmeyen öğrenciler, o yarıyıl içinde derslere
yazılma ve sınavlara girme hakkını kaybeder. Öğrenciler, derslere yazılırken,
daha önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları bir ders varsa o
derse, yarıyıl sırasına göre öncelik vermek zorundadır. Bir eğitim-öğretim
yılında güz yarıyıl derslerine yazılabilmek için, bir önceki öğretim yılından
tekrarlanması gereken güz yarıyıl dersine; bahar yarıyıl derslerine
yazılabilmek için de, bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken bahar
yarıyıl dersine öncelikle yazılmak zorundadır.
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YATAY VE DĠKEY GEÇĠġLER
Madde 7:

Eşdeğer Yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler Fakülte Yönetim
Kurulunun belirlediği kontenjan dahilinde “Yükseköğretim Kurumları Arasında
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve
“İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine
göre yapılır. Genel hükümlere aykırı olmamak üzere yatay geçişlere ait diğer
koşullar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 8:

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi’ne kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde
ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet
talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda
öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam
etmesi mümkündür.
b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Yönetim
Kurulu, geldiği yüksek öğrenim kurumunda aldığı ve başardığı dersleri
değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar.
Bu şekilde kazanılmış öğrenim süresi olduğu takdirde bu süre, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden
düşürülür, programın kalan dersleri kalan süre içerisinde başarı ile
bitirilmelidir.

DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU
Madde 9:

Öğrenciler ilk kez yazıldıkları veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacakları
kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine devam
etmek zorundadırlar. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu
veya ders bitimi sınavına giremezler. Öğrencilerin devam kontrolü, yoklama
zorunluluğu içerir ve öğretim biriminin sorumluluğundadır.
Öğrenciler Fakülte binaları ve alanlarında Üniversitenin kılık kıyafet
genelgelerine uymak zorundadır.
Öğrencilerin klinik nöbetlere katılmaları 6. yıla kadar giderek artan bir sıklıkla
özendirilir, 4. ve 5. yıllarda Anabilim Dalları zorunlu nöbet koyabilir, 6. yılda
ise nöbet zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM
Madde 10: Öğretim ve Eğitimin Örgütlenmesi
a) Öğretim Birimi: Dersi vermekle yükümlü anabilim veya bilim dalıdır. Bir
kuruluşa bağlı olmaksızın verilen dersler için öğretim birimi, öğretimin en
büyük bölümünü yapmakla görevli öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi
tarafından temsil edilir.
b) Eğitim Koordinasyon Kurulları: Üç yılda bir her yılı temsilen o yılda dersi
bulunan öğretim birimlerinin akademik kurullarınca seçilecek birer öğretim
üyesinden veya dersi veren öğretim görevlisinden oluşur.
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seçerler. Eğitim Koordinasyon Kurulları gerekli hallerde, kurul dışındaki
birimlerin ve öğrenci temsilcisinin de kurula katılmasını isteyebilirler.
Birden fazla öğretim birimini ilgilendiren derslerin programları, ilgili
birimlerin belirleyeceği birer öğretim üyesinin oluşturduğu komisyon
tarafından hazırlanır ve Eğitim Koordinasyon Kurullarına sunulur.
c) Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu: Dekan, dekanın görevlendireceği bir
dekan yardımcısı, bölüm başkanları ve her yılın koordinasyon kurulu
başkanından oluşur. Komisyonun başkanı, dekan veya dekanın
belirleyeceği bir dekan yardımcısı veya bölüm başkanıdır.
d) Eğitim Koordinasyon Kurulları ve Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu 1 Ekim31 Mayıs tarihleri arasında düzenli olarak ayda en az bir kere toplanır.
Eğitim Koordinasyon Kurulları Dekan veya başkanları tarafından,
Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu Dekan tarafından her zaman olağanüstü
toplantıya çağrılabilir.
Madde 11: Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu, öğretim-eğitim ve sınavların genel
planlamasını yapmak ve öğretim birimleri tarafından yapılacak öğretimin
konuları arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Komisyon ayrıca
eğitim faaliyetlerinin verim ve etkinliğini değerlendirecek çalışmalar yapar;
tespit ve önerilerini öğretim yılı sonunda Fakülte Kuruluna sunar.
Eğitim Koordinasyon Kurulları, derslerin konularını, bunları vermekle yükümlü
birimleri ve görevlileri, konuların koordinasyonunu belirlemekle yükümlüdür.
Eğitim Koordinasyon Kurulları, hazırladıkları öğretim ve sınav çizelgesini
Nisan ayı içinde Öğretim-Eğitim Ana Komisyonuna gönderir.
Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu öğretim ve sınav çizelgelerine son şekli
vererek Fakülte Kurulunun onayı için Mayıs ayı içinde Dekanlığa sunar.
Çizelgeler öğretim yılının başladığı tarihte öğrencilere duyurulur.
Öğretim ve sınavlar ilgili çizelgelere uyacak şekilde öğretim birimlerince
gerçekleştirilir.

DERSLER
Madde 12: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, kuramsal
dersler, uygulamalar, stajlar, kırsal hekimlik, seminerler, konferanslar, klinik
nöbetleri ve benzeri çalışmalardan oluşur. Uygulama ve laboratuar
çalışmalarıyla birlikte yürütülebilecek olan söz konusu çalışmalar, bu
yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Kuramsal derslerin haftada 1 saati 1
kredi, uygulamalar ve diğer çalışmaların 1 saati ½ kredidir. 4.ve 5. yıllarda
dönüşümlü okutulan derslerin kredileri kuramsal ders saatleri ve staj
sürelerine göre hesaplanır.
Tıp Doktorluğu öğretim ve eğitimi altı yılda, ayrıntıları aşağıda gösterilen 3
dönemde gerçekleştirilir:
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DÖNEMĠN ADI

ÖĞRETĠM YILI

- Temel Tıp Bilimlerinde Önlisans Dönemi
- Klinik Bilimleri Dönemi
yıllar
- İnternlik Dönemi

Birinci ve ikinci yıllar
Üçüncü, dördüncü ve beşinci
Altıncı yıl

Bir dönemden diğer döneme geçmek için önceki dönemin bütün derslerinin
başarılmış olması gerekir.
Eğitim – öğretim yılı ilk üç yılda güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her
yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en az
yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar, resmi tatil günleri, 10
Kasım, 14 Mart ve yıl sonu sınav günleri eğitim-öğretim günü sayılmaz. Türk
Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri ve sınavları
Cumartesi günü yapılabilir. İlk üç yılda güz yarıyılı Üniversite Senatosu
aksine karar almadıkça Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Üniversitenin
hazırlayacağı takvime göre tamamlanır. Güz yarıyılında yapılan sınavlardan
sonra eğitim öğretime 2 hafta ara verilir. Dördüncü ve beşinci yıllarda eğitim
dönemi Eylül ayının ilk haftasında başlar ve 42 hafta sürer. İnternlik dönemi
Ağustos ayının ilk iş günü başlar ve bir yıl sürelidir. Fakülte Kurulu, eğitim
programına gerekli gördüğü takdirde ilave olarak zorunlu veya seçmeli
dersler koyabilir.
Eğitim Koordinasyon Kurulları ile Eğitim-Öğretim Ana Komisyonunun teklifi ve
Fakülte Kurulunun onayı ile derslerin kuramsal ve uygulamalı saatleri azaltılıp
çoğaltılabilir ve okutulduğu yarıyıl değiştirilebilir.

ORTAK ZORUNLU DERSLER
Madde 13: I. 2547 sayılı kanunun 5. Maddesinin (ı)
derslerden:

bendinde yazılı ortak zorunlu

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60
ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda,
b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere,
ilk iki yarıyılda,
c) Yabancı Dil dersi zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere, ilk
iki yarıyılda,
d) Güzel Sanat Dalları dersi veya bunun yerine Beden Eğitimi dersi; zorunlu
olmamak kaydıyla, iki yarıyılda birer saat okutulur.
II. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde, değerlendirme, öğrencilerin
devam ve derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl
sonunda aşağıda yazılı esaslarla, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.
Beden Eğitim ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda, dersi okutan
öğretim elemanı, her öğrencinin durumunu
a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,
b) Derse devamına,
c) Derse karşı gösterdiği ilgiye,
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d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak
“Geçer” veya “Başarısız” şekilde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi
Dekanlığa teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı
yerine geçer. “Geçer” olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, o dersi
başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler.
Madde14:

Birinci yılda tıp eğitimi için gerekli temel bilimler, yabancı dil ve bilgisayar
uygulamaları konusunda bilgi ve beceri sağlanır, hücre ve doku düzeyinde
normal vücut işleyişi ile ilgili bilgiler verilir. Tıpta Bilgisayar dersinde bilgisayar
konularına ek olarak Tıbbi Otomasyon, Klinik ve Biyomedikal Mühendislik
temel ders ve uygulaması, ilgili öğretim birimi tarafından Halk Sağlığı
Anabilim Dalı ile koordine edilerek integre eğitim şeklinde anlatılır.
Birinci yılda (Temel Tıp Bilimleri Döneminin birinci yılında) okutulacak dersler,
kredileri ve haftalık ders saatleri olarak, aşağıda gösterilmiştir.

I.YIL
1.YARIYIL

2.YARIYIL

Ders saati/hafta
Kuramsal Uygulama Kredi

Ders saati/hafta
Kuramsal Uygulama

Kredi

Temel Biyofizik

2

2

3

Biyofizik

2

Temel Biyokimya
4
Tıbbi Biyoloji
2
Davranış ve İletişim Bilimleri
2
Temel Biyoistatistik
2
Tıpta Bilgisayar
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTar.-1
2
Hasta Bakımı ve İlk Yardım
1
Türk Dili -1
2
Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi
0
Yabancı Dil -1
2
Toplam: 20

2
2
0
2
2
0
0
2
0
12

5
3
2
3
2
2
1
2
2
25

Temel Genetik
Halk Sağlığına Giriş
Lokomotor Sistem Anatomisi
Genel Histoloji
Genel Fizyoloji
Tıp Tarihi
Atatürk İlkeleri ve inkılâp Tar. -2
Türk Dili –2
Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi
Yabancı Dil –2
Toplam:

2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
19

2
2
0
2
2
2
0
0
0
2
0
12

3
3
2
3
3
3
1
2
2
2
24

Lokomotor Sistem Anatomisi dersi kapsamında, ayrıntıları 1. yılın Eğitim Koordinasyon
Kurulu tarafından belirlenmek üzere Radyolojik Anatomi konuları da yer alır ve bu dersler
Radyodiagnostik Anabilim Dalı tarafından verilir.
İlk Yardım dersi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Acil Cerrahi ve Acil Dahiliye birimleri
tarafından yürütülür.

Temel Bilimlerdeki derslerin entegrasyonunu 1. yılın Eğitim Koordinasyon Kurulu, ilgili
öğretim birimi başkanları veya sorumluları ile görüşerek yapar.
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Madde 15: İkinci yılda öğrencinin normal insan yapısını organ ve sistemler düzeyinde
kavraması, laboratuvar ve muayene yöntemlerini uygulayabilmesi hedeflenir.
İkinci yılda (Temel Tıp Bilimleri Döneminin ikinci yılında) okutulacak dersler,
kredileri ve haftalık ders saatleri olarak, aşağıda gösterilmiştir.

II. YIL
3. YARIYIL

4.YARIYIL

Ders saati/hafta

Ders saati/hafta

Kuramsal Uygulama Kredi

Kuramsal

Uygulama

Kredi

Anatomi
Özel Histoloji
Kardiyopulmoner ve Kan Fizyolojisi

3
3
3

4
2
2

5
4
4

Biyokimyada Metabolik Yollar
2
Genel Mikrobiyoloji
2
Tıp Tarihi ve Deontoloji
1
Toplam: 14

2
2
12

3
3
1
20

Topografik ve Nöro- Anatomi
Embriyoloji
Kontrol Sistemleri, Sindirim
Ve Boşaltım Fizyolojisi
Doku ve Gen Biyokimyası
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Beceri Laboratuvarı
Toplam:

4
2
4

4
0
2

6
2
5

2
3
0
15

2
2
2
12

3
4
20

Anatomi dersi programı kapsamında, ayrıntıları 2.yılın Eğitim Koordinasyon Kurulu
tarafından belirlenmek üzere Radyolojik Anatomi konuları da yer alır ve bu dersler
Radyodiagnostik Anabilim Dalı tarafından verilir.
Beceri Laboratuvarı Anesteziyoloji ve Reanimasyonunun sorumluluğundadır. Dersler ilgili
Anabilim Dalları ile koordine yürütülür.
Temel Bilimlerdeki derslerin entegrasyonunu 2. yılın Eğitim Koordinasyon Kurulu ilgili
anabilim dalları ile görüşerek yapar.
Madde 16: İlk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, Klinik Bilimleri dönemine
devam etmemeleri halinde, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması verilir.
Madde 17: Üçüncü yılda öğrencinin organ ve sistem patolojilerini kavraması, hastaya
yaklaşım ve temel muayene yöntemlerini uygulayabilmesi amaçlanır.

Üçüncü yılda okutulacak dersler, kredileri ve haftalık ders saatleri olarak,
aşağıda gösterilmiştir.
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III. YIL
5. YARIYIL

6. YARIYIL

Ders saati/hafta

Ders saati/hafta

Kuramsal Uygulama

Kredi

Kuramsal Uygulama

Kredi
1- Klinik Bilimlere (Giriş)
İç Hastalıklarına (Giriş)
Cerrahiye (Giriş)
Kadın Hast. ve Doğum (Giriş)
Çocuk Sağlığı ve Hast. (Giriş)
2- Patoloji
3- Farmakolojiye (Giriş)
4- Klinik Bakteriyoloji

5
2
1
2
4
1
2

4
2
0
2
3
1
1

7
3
1
3
5,5
1,5
2,5

5- Türk Tıp Tarihi ve Deontoloji
6- Klinik İmmünoloji
Toplam:

2
2
21

0
0
13

2
2
27,5

1- Klinik Bilimler
İç Hastalıkları
5
Cerrahi
2
Kadın Hast. ve Doğum
1
Çocuk Sağlığı ve Hast.
2
2- Klinik Patoloji
4
3- Temel Farmakoloji
2
4- Klinik Mikoloji, Viroloji ve
2
Parazitoloji
5- Tıbbi Etik
1
6- Klinik Biyokimya
2
Toplam: 21

4
0
0
2
3
1
1

7
2
1
3
5,5
2,5
2,5

0
1
12

1
2,5
27

İç Hastalıkları konuları içerisinde Fizyopatoloji, Göğüs Hastalıkları Semiyolojisi, Kardiyoloji
Semiyolojisi, İnfeksiyon Hastalıkları Semiyolojisi, Nörolojik Semiyoloji, Psikiyatrik
Semiyoloji konularına; Cerrahi konuları içinde Üroloji, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ve
Çocuk Cerrahisi konularına uygun sayıda ders saatleri ayrılır. Bu dersler ilgili Bilim ve
Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından verilir.
Klinik İmmünoloji dersi ayrıntıları Eğitim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmek
üzere Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı
tarafından verilir.
Türk Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik dersi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı ve Eğitim
Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilir.
Bu yılın klinik dersleri ilgili klinik Anabilim Dallarıyla entegre olarak anlatılır; bu
düzenlemeyi 3. yılın Eğitim Koordinasyon Kurulu ilgili Anabilim Dalı başkanları ile
görüşerek yapar.
Madde 18: 4. ve 5. yıllarda klinik eğitim dönüşümlü olarak yapılır. Bu dönemlerin sonunda
öğrencilerin temel tanı ve tedavi kurallarını uygulayabilecek biçimde
öğrenmesi hedeflenir. 4. ve 5. yıllardaki dersler, kredileri ve toplam ders
saatleri olarak, aşağıda gösterilmiştir.

IV.YIL
Kuramsal
Klinik Farmakoloji
İç Hastalıkları

Uygulamalı
51
115

Toplam ders saati
Kredi
120

3,5
12

Kardiyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
Radyodiagnostik
Halk Sağlığı
Klinik Biyoistatistik
Göğüs Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Toplam:

45
90
77
26
56
14
36
72
52
634

20
70
70
14
14
40
60
40
448

4
9
8
1,5
4,5
1,5
4
7
5
60

-8-

V.YIL
Toplam ders saati
Kuramsal
Uygulamalı
İç Hastalıkları
Klinik Farmakoloji ve Tedavi
Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Nöroloji
Nöroşirürji
Adli Tıp
Psikiyatri
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
Nükleer Tıp
Radyodiagnostik
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Deniz ve Sualtı Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Radyasyon Onkolojisi
Göz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Üroloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Kardiyoloji
Toplam:

16
24
16
16
14
40
25
30
40
13
7
22
8
20
16
6
2
17
18
22
21
22
22
20
457

Kredi
21
0
30
30
119
42
42
10
16
4
16
30
0
30
26
3
1
6
30
30
30
30
30
30
606

2
2
2
2
5
4
3,2
2,5
3,4
1
1
2,6
0,5
2,5
2
0,5
0,2
1,5
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
53

Klinik derslerinin aşağıdaki öğretim birimlerindeki kuramsal ve uygulamalı öğretimi, ilgili
Eğitim Koordinasyon Kurullarının düzenleyeceği programa göre dördüncü ve beşinci yılda
ve belirlenen sürelerle dönüşümlü olarak yapılır. Her ders için ayrı dönüşüm
programlanabileceği gibi ders kümeleri oluşturularak kümeler içi dönüşüm de
düzenlenebilir. Diğer dersler yarıyıllara yayılarak okutulabileceği gibi dönüşümlü olarak da
okutulabilir. Bu konuda karar Eğitim Koordinasyon Kurulunun önerisi ile Fakülte Kurulu
tarafından verilir.
Dahili Hastalıklar Grubu (14 hafta İç Hastalıkları, 13 hafta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
dörder hafta Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları, üç hafta Nöroloji, üç hafta Psikiyatri ve
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, ikişer hafta Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Radyodiagnostik, Radyasyon
Onkolojisi, Adli Tıp) toplam 53 hafta; Cerrahi Hastalıkları Grubu (7 hafta Genel Cerrahi, 6
hafta Kadın Hastalıkları ve Doğum, 4 hafta Ortopedi ve Travmatoloji, 3 hafta Nöroşirürji,
ikişer hafta Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz

Hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji, 1 hafta Çocuk Cerrahisi) toplam 31
hafta sürer.
İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersleri içinde Patoloji Anabilim Dalı ile
birlikte programlanarak klinikopatoloji dersleri verilebilir.
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Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nükleer Tıp, Klinik Biyoistatistik,Tıbbi Ekoloji ve
Hidroklimatoloji, Deniz ve Sualtı Hekimliği konularında dersler ve sınavları 4. ve 5. yıl
Eğitim Koordinasyon Kurullarının düzenleyeceği çizelgeye göre verilir.
Dördüncü ve beşinci yıllarda öğretim, ders ve seminerlerle hasta başı uygulamalarını,
klinik, poliklinik, acil servis ve laboratuar çalışmalarını kapsar. Klinik derslerde öğrencilere
nöbet konabilir. Dönüşümlü olarak okutulanlar dışındaki dersler için her yarıyılda en az bir
ara sınavı yapılır.
Fakülte Yönetim Kurulu gerekli görülen durumlarda bir dersin uygulamasının Fakülte
dışındaki kuruluşlarda yapılmasına karar verebilir.
Madde 19:

Altıncı yıldaki (İnternlik Dönemi) klinik ve poliklinik uygulamaları aşağıdaki
ders dilimlerine ayrılarak düzenlenir.

VI .YIL
Süre (Hafta)
İç Hastalıkları
Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Toplum Hekimliği ve Acil Dahiliye
Psikiyatri (3 hafta)+Nöroloji (3 hafta)
Seçmeli
Toplam:

Kredi
12
8
8
8
8
6
2
52

15
10
10
10
10
7,5
2,5
65

İç Hastalıkları ders dilimi içinde Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıklarına Eğitim Koordinasyon
Kurulunun uygun göreceği süreler ayrılır.
İnternlik çalışmalarına Klinik Bilimleri Dönemini ve sınavlarını
katılabilir.

tamamlamış olanlar

İnternlikde yer alan Toplum Hekimliği çalışmaları, Eğitim Koordinasyon Kurulu ve Halk
Sağlığı Anabilim Dalı tarafından planlanarak Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından
yürütülür. Bu dilimde Klinik Etik, Tıp ve Sağlık Hukuku ve Adli Hekimlik konularında da
seminerler verilir. İnternlik Döneminde klinikopatolojik toplantılar düzenlenir. Bu toplantılara
ilgili temel ve klinik Bilim Dalları da katılır. Toplantıların organizasyonu Patoloji Anabilim
Dalınca yürütülür ve hazırlanmasında İnternlik Dönemi öğrencilerine görev verilir. İnternlik

Dönemindeki seçmeli dilimi öğrenciler Fakülte bünyesindeki bir birimde ya da Fakülte
Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir kuruluşta geçirebilirler. Dekanlık, öğrencinin
yapacağı çalışmayı ve seçeceği dilimi öğrencinin isteği ve sağlayacağı faydayı göz önüne
alarak düzenler.
Bu dönemde başarılı sayılmak için:
a) Yukarıda belirtilen dilimlerin her birinde süreyi tamamlamış, ilgili klinik ve polikliniklerde
bilfiil çalışmış, Fakültece tespit edilen sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış,
zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları tamamlamış olmak gerekir.
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b) İnternler, polikliniklere başvuran veya servislere yatan hastaların, asistan veya uzman
kontrolünde göreve yeni başlayan bir asistan gibi ilk müşahedelerini almak, tüm
muayene, kan alma ve rutin laboratuvar işlemlerini yerine getirmek, bunları servis
sorumlu hekimlerine ve konsültan hekimlere sunmak zorundadırlar. İnternler çalıştıkları
Bilim Dalının konferans, seminer ve tüm bilimsel aktivitelerine katılırlar, konsültasyonlar
ve vaka takdimlerinde aktif olarak görev alırlar, nöbet tutarlar. İnternler, çalıştıkları
bölümlerde en az bir seminer hazırlarlar.
Öğrencilerin devamları Anabilim Dalı/Bilim Dalı Başkanları tarafından denetlenir. İntern
çalışma süresi tam gündür. İnternlik süresince internlerin yapmaları gereken müdahale,
girişim, doğum gibi görevler bir “intern karnesi” inde belirtilir ve buna göre yeterlilik
hakkı verilir. İntern eğitimi için Fakülte Yönetim Kurulunca tüm bunları içeren geniş
kapsamlı bir yönerge hazırlanır ve buna internler uymak zorunluluğundadır.
c) Her uygulama dilimi sonunda (seçmeli uygulama dilimi hariç) ilgili birim uygulama
yaptırır. Bu uygulamaya katılabilmek için yukarıdaki koşulların yerine getirilmiş olması
gereklidir. Uygulamada başarısız olan öğrencilere en az 15 gün sonra ikinci bir hak
tanınır. Başarılı olamayan öğrenci başarılı olamadığı dilimin eğitimini yıllık programın
sonunda tekrarlar.
d) Her uygulama dilimi sonunda ilgili birimlerden o dilimin başarı ile tamamlandığını ve
gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlik belgelerini almış bulunmak
gerekir.
e) Seçmeli uygulama ancak yataklı veya uygulamalı (örneğin bilgisayar, otomasyon gibi)
kurumlarda yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BAġARININ ÖLÇÜLMESĠ
BAġARI NOTUNUN HESAPLANMASI

Madde 20:

Öğrencilerin, ara ve yarıyıl sonu sınavlarında veya ders bitimi sınavlarında
aldıkları notlara göre başarı notunun hesaplanmasında Fakülte Kurulunun
belirleyeceği kurallara göre “bağıl değerlendirme sistemi” kullanılır.

Dersten sorumlu öğretim birimi , bağıl değerlendirme sonunda, yarıyıl sonu
veya ders bitimi sınav tarihini izleyen 10 eğitim-öğretim günü içinde, her
öğrencinin başarı derecesini gösteren ve harfle ifade edilen başarı notunu
belirler. Bu notları (ham not, bağıl değerlendirmede hesaplanan not ve harfle
belirtilen not) gösteren listeyi Dekanlığa verir. Yarıyıl sonu ve ders bitimi
başarı notları Dekanlıkça ilan edilir.
Fakülte Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, öğretim
birimince yeniden incelenmesine karar verebilir.
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Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdadır:

Sözel
Pekiyi
- Pekiyi
İyi
- İyi
Orta
-Orta
Başarısızlık Sınırı
Başarısız
Geçer (Değerlendirme Dışı)
Muaf (Değerlendirme Dışı)

Harfle

Ağırlık katsayısı

AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
F
G
M

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00
-

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi
başarmış sayılır. Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin “koşullu” olarak
başarıldığını belirtir.
(F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu
alan öğrenciler bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar.
“G”; Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri için kullanılır.
Bu öğrencilere daha önce aldıkları veya geldiği kurumda daha düşük yüzde notları ile
verilmiş pekiyi, iyi ve orta notları sırasıyla BA, CB ve CC olarak değerlendirilir.
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AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) VE BAġARISIZLIK
Madde 21: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yükseltilmesi:
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ilgili tüm derslerin başarı
notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde
edilen çarpımlar toplanır ve elde edilen toplam, kredi saatine bölünür.
Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.
Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. gibi
dersler, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz.
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt
yarıyıllarından (F) notu aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca
alt yarıyıllarından DD veya DC aldığı dersleri tekrar alabilir. (AGNO)
hesabında tekrarlanan dersler için öğrencin aldığı en yüksek not geçerlidir.

BAŞARISIZLIK DURUMU
Başarılı ve Başarısız Öğrencinin Tanımı:
Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), “başarı
barajı notu” olarak belirlenen 2.00’nin altında kalan öğrenciler, “sınamalı
öğrenci” sayılırlar.
Bu öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve
spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi
olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği
burslara aday gösterilemezler.
İstanbul Tıp Fakültesinde geçer not CC ve üstüdür. Öğrencinin bir yarıyılda
ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2.00 ve üstünde ise DD ve DC aldığı
dersler de başarılmış sayılır. F notu alınmış derslerin ve AGNO’su 2.00’yi
bulmayan öğrencilerin DD ve DC aldığı derslerin Yaz Okulunda ya da sonraki
yıl tekrarı gerekir. İsteyen öğrenci AGNO’su 2.00’yi bulsa da DD ve DC aldığı
dersleri Yaz Okulunda tekrar alabilir. Öğrencilerin ders alımında, öğretim
elemanları arasından ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenen danışmanlar,

kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre “sınamalı” veya
“başarısız” öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını
sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını 2.00
veya üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam
ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.
YAZ OKULU
Madde 22: İstanbul Tıp Fakültesinde ilk 3 yılda okutulan derslerde yarıyıl sonu
sınavlarında en az CC notu alamayan öğrenciler ve 4. ve 5. yıllarda
dönüşümsüz okutulan dersler veya dönüşümlü okutulsa da kliniksiz derslerde
başarısız olan öğrenciler için İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği
çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Yaz Okulu açılabilir. Öğrenci bir Yaz
Okulu döneminde en çok toplam 10 krediyi aşmayan 3 ders alabilir. Öğrenci
Yaz Okulunda aldığı derslerin normal yarıyıl içindeki tüm içeriğinden
sorumludur. Yaz Okulu sonunda yapılan sınavda
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alınan not, yarıyıl sonunda alınan nottan büyük ise, öğrencinin o dersten
aldığı not olarak kabul edilir ve AGNO’su buna göre hesaplanır. Yaz
Okulunda kayıt, devam, eğitim-öğretim ve sınavlar Yönetim Kurulunca
belirlenir. Devamsız olan öğrencilere Yaz Okulu hakkı verilmez.
SINAVLAR
Madde 23:

Fakültedeki tüm sınavlar (yarıyıl sonu, ara ve mazeret sınavları), Dekanlıca
hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler bu programa göre
hazırlanan listedeki gün ve saatlerde ilgili sınava girmek ve kimlik kartlarını
veya öğrenci karnelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Hangi nedenle
ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan veya öğrenci katkı
payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Sınavlar
Üniversite binaları dışında yapılamaz.

Madde 24: Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar yazılı veya sözlü ya da hem sözlü
hem yazılı olarak yapılabilir. Hem sözlü hem yazılı sınav yapıldığında, sözlü
ve yazılı notlarının ortalamaya katkısı her ders için Eğitim Koordinasyon
Kurullarınca belirlenir. İsteyen öğretim birimi yazılı sınavını sözlü sınavı için
baraj olarak kullanabilir.
Yazılı sınav kağıtları sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanır, bu süre
sonunda bir tutanakla imha edilir.
Madde 25:

Bir dersin yarıyıl sonu, ders bitimi veya Yaz Okulu sınavına girebilmek için:
a) Kuramsal derslerin % 70’ine katılmak,
b) Uygulamaları olan derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak ve başarılı
olmak zorunludur.

Madde 26: Dönüşümlü olarak dördüncü ve beşinci yıllarda okutulan derslerin ders bitimi
sınavları o derse ayrılan sürenin sonunda yapılır. Başarısız olan öğrenci ve
devamsız olanlar bu dersi bir sonraki yılın ilk öğrenci grupları ile tekrarlar ve
sınavına girer. Öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu tüm derslerinden başarılı
olduğu takdirde yeni ders yılının başlamasını beklemeden öğretim

programının elverdiği bir zamanda beşinci veya altıncı yıl
katılabilir.

öğrenimine

ARA SINAVLAR VE MAZERET SINAVLARI
Madde 27: a) Dönüşümlü olarak okutulanlar dışındaki dersler için bir yarıyılda en az bir
ara sınav yapılır. Dönüşümlü okutulan derslerde ara sınav yapılıp
yapılmayacağı öğretim biriminin kararına bağlıdır. Ara sınav tarihleri yarıyıl
başında ilan edilir. Uygulaması olan derslerin kuramsal sınavları, Fakülte
Yönetim Kurulunun aksine bir kararı olmadıkça, yazılı olarak yapılır.
Uygulamalı çalışmaların sınavı ise sözlü ve/veya yazılı yapılabilir. Uygulamalı
derslerde, uygulama notunun başarı notuna etkisi, her eğitim öğretim yılı
başında Eğitim Koordinasyon Kurulunca belirlenir.
b) Ara sınavlarda Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ve Fakülte Yönetim
Kurulu’nca kabul edilen “haklı ve geçerli bir sebep” ile katılamayanlar için
sınavı izleyen 7 gün içinde başvuruda bulunmak kaydıyla mazeret ara sınavı
açılır. Mazeret ara sınavları sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan
mazeret sınavları en az iki öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir. Yarıyıl
sonu, ders bitimi sınavları ile açılmışsa Yaz Okulu sınavlarına herhangi bir
nedenle
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Üniversitesi Öğrenci ve Sınav Yönetmeliğinin 31., bu yönetmeliğin 37. Madde
hükümleri saklıdır).
c) Mazeretsiz olarak ara sınavına girmeyen veya mazeretleri Yönetim
Kurulunca kabul edilmeyen öğrencilerin ara sınav notu “sıfır” sayılır.
Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara
sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen
öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.
d) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü
derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.
e) Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış
olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle
belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.
Öğretim birimleri ara sınav sonuçlarını sınav tarihini izleyen iki hafta
içinde Dekanlığa bildirir.
f) Ara sınavı olan derslerde başarı notu ara sınavların not ortalamasının
%40’ı ile yarıyıl sonu veya ders bitimi notunun %60’ının toplanmasıyla
bulunur. Yaz Okulu sonunda ya da ara sınavı olmayan derslerde ders
bitimi sınavında alınan not, o dersin başarı notudur.
SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Madde 28:

Sınavlar ilgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim elemanları
gözetiminde yapılır. Sınav süresi öğretim birimi tarafından belirlenir. Sınavı
verilen süre içinde bitiremeyenlerin sınav kağıtları alınır. Sınav başladıktan
sonra ilk 15 dakika içinde

gelen öğrenci sınava alınır. Bu süre içinde sınav salonundan öğrenci
çıkarılmaz. Öğrenciler sınavda ancak öğretim birimlerince kabul edilen
ders malzemesini yanında bulundurabilir. Cevaplar Fakülte mühürü ile
mühürlenmiş sınav kağıtlarına, ya da ilgili öğretim birimince hazırlanan soru
kağıtlarına yazılır. Sayfa adedi öğretim birimi tarafından sınırlandırılabilir.
Sınavda kopya çeken ya da kopya girişiminde bulunan veya kopya çektiği
sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan “sıfır” not almış sayılır. Bu gibi
öğrencilere ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezası verilir.
Kopya çektiren veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı
hükümler uygulanır.
SINAVLAR VE BAġARI NOTUNA ĠTĠRAZ
Madde 29: Her türlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde, öğrenci
Dekanlığa vereceği bir dilekçe ile sınav sonucuna itiraz edebilir; itiraz İstanbul
Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.
Bir sınav sonucuna itiraz olduğunda Dekan, dersin öğretim biriminden,
gerekirse yakın dalların öğretim üyelerinden, oluşan üç kişilik bir komisyon
kurar. Bu komisyon sınav kağıtlarını inceler; daha önce Dekanlığa bildirilen
başarı notunun bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen kriterlere uygun
olarak hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder. İnceleme sonucu
öğrenciye, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlıkça
bildirilir.
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Madde 30:
a) Öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi altı yıl olan tıp öğrenimini en çok
dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda
Fakülteden mezun olabilmek için son yıl öğrencilerine (İnternlik Dönemi
öncesi) başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu
sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş
ders için üç yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise
sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı
tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitimöğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş
sayılır. Ve bu süre sonunda Fakülteden kaydı silinir. Sınırsız sınav hakkı
kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
b) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl / ders
bitimi sınav yükümlülüklerini bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun
olarak yerine getiremedikleri için Fakülteden kaydı silinen birinci sınıfta
en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan
öğrencilere; üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı
verilenler, yarıyıl veya ders bitimi sınavı olduğuna bakılmaksızın,
başvurmaları halinde Fakülte Yönetim Kurulunun her eğitim-öğretim yılı
başında açacağı sınavlara alınırlar.
c) Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar,
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan
öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu

sınavlara katılan
yararlanamazlar.

öğrenciler,

öğrencilik

haklarından

hiçbir

şekilde

d) Beşinci yıla ve İnternlik Dönemine başlamak için tek dersten başarısız
durumda olan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile o yıla ait olan
sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.
e) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini
yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara
girmemesi durumu, 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinde öngörülen
süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt
dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Yükseköğretim Kurulunca esasları
belirtilen, bu yönetmeliğin 31. Maddesinde yazılı haklı ve geçerli neden
olmaksızın, bu yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek
öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan
öğrencilerin kayıtları silinir. Burada hüküm bulunmayan durumlarda 2547
sayılı yasanın 44. Md. Ve İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 24. Md. Gereğince karara bağlanır.

BEġĠNCĠ BÖLÜM: ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER
KAYIT DONDURMA
Madde 31:

Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı
halinde, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi
kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Fakülte Yönetim Kurulu
kararıyla belirtilecek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli
sayılırlar; ancak, “basit
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şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar” gibi ruhsal
bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl
süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu
alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim
Kurulunca karar verilenlerin, Fakülteden kayıtları silinir.
Haklı ve Geçerli Nedenler:
a) Öğrencinin, Üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve
sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,
b) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’inci maddesinin d/2 fıkrasının 3’üncü bendi
uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime
Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile
tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,
e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları
bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden
dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması,
g) Öğrencinin tutukluluk hali.
Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama
hakkı verilmez. (Ayrı bir yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav
hakları sadece saklı tutulabilir). Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yerden
öğrenciliğine devam eder.
ĠLĠġKĠ KESME VE FAKÜLTEDEN AYRILMA
Madde 32: 31. Maddede yazılı haklı ve geçerli bir sebep bulunmaksızın yönetmelikte
yazılı şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya
tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri kesilir.
(2547 sayılı yasanın 44, İstanbul Üniversitesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği 24,
İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. Md. Hükümleri
saklıdır.)
Madde 33: Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması
gerekir. Öğrenci isterse kendisine durumunu gösteren bir belge verilir.
Fakülteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir.
Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
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Bu şekilde Üniversiteden ayrılan öğrenci ancak İstanbul Üniversitesi Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 4. ve 26. Maddeleri uyarınca veya Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nce bu konuda çıkarılacak bir af kanunu ile Fakülteye geri
dönebilir.
TIP DOKTORU DĠPLOMASI VE MEZUNĠYET DERECESĠ
Madde 34: Fakültenin öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden
başarılı olmuş ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış
öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi Tıp Doktoru Diploması verilir. Bu diploma sahipleri altı yıllık
yükseköğrenim yapmış sayılırlar.
Mezuniyet diploması için öğrenci mezun olduğu tarihten önceki son altı ay
içinde, kılık kıyafete ilişkin mevzuata uygun bir biçimde, bayanlar için başı
açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca
tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ayda çektirilmiş 6x9 cm
ebadında idarece istenilen sayıda fotoğraf verir.
Üniversiteyi bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO,
aldıkları dersleri başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.
Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir.

ÖNLĠSANS DĠPLOMASI
Madde 35: Temel Tıp Bilimleri Dönemini tamamlayan, ancak sonraki dönemleri
tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere “Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları
veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” uyarınca
Önlisans Diploması verilir.
Madde 36: Özel Öğrenci Statüsü: Yabancı eğitim-öğretim kurumlarıyla yapılan ikili
anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde, bu değişim
programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yüksek öğretim kurumlarında
almış oldukları derslerden başarılı olduklarında Fakülte programında bulunan
aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde
başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan
notlar esas alınır. Değişim programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl
yararlanabilirler. Bu öğrencilerin Fakültemiz programında yer alan aynı
yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl
sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.
Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden İstanbul Tıp Fakültesi’ne gelen
öğrencilere ise seçtikleri dersler ve başarı durumları ile ilgili bir özel öğrenci
durum belgesi (special student transcript) verilir.
Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı payının nasıl
ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.
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Madde 37:

Milli Takım ve Üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel
etkinliklerde Üniversite veya Fakülte Yönetimi tarafından görevlendirilen
sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler
içerisinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecek tarihlerde girerler.

Madde 38:

İstanbul Tıp Fakültesi kız ve erkek öğrencileri Fakülte kampüsü içinde,
dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor
sahaları ve uygulama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler
içinde ve görünümünde bulunmak zorundadırlar.

SON HÜKÜMLER
Madde 39:

YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlar İstanbul Üniversitesi Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre veya Fakülte Yönetim Kurulunca
karara bağlanır.

Madde 40:

Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.

YÜRÜTME
Madde 41:

Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanı yürütür.

GEÇĠCĠ MADDELER
Geçici Madde 1:

Bu yönetmelik 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne kaydolan tüm öğrencilere
uygulanır.
İstanbul Tıp Fakültesine 1998 ve daha önceki öğretim yılları girişli
öğrenciler, yıl kaybetmek suretiyle 1999-2000 yılında kaydolan ve bu
yönetmeliğe tabi öğrencilerle aynı sınıfta okumaları durumuna
gelmeleri halinde bu yönetmelik hükümlerine tabi olurlar. Bu gibi
durumlarda, eski Yönetmeliğe tabi olan öğrencilerin bu yönetmeliğe
intibakları ve yönetmelikte yer almayan sorunların çözümü İstanbul
Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin geçici madde
hükümleri dikkate alınarak
Fakülte Yönetim Kurulunca karara
bağlanır.

Geçici Madde 2:

Bu yönetmeliğin 19. Maddesi 1999-2000 Öğretim yılından itibaren
uygulanır.
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