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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA
VETERİNER FAKÜLTESİ
LİSANS EĞİTİMİ DERS PLANI

1. YARIYIL
Kredi

AKTS
Kredisi

Ders

T

U

L

Top

Anatomi I*

3

6

0

9

6

8

Medikal Fizik

1

0

0

1

1

2

Kimya

1

2

0

3

2

2

Medikal Biyoloji

1

2

0

3

2

2

Biyometri

2

0

0

2

2

2

Veteriner Hekimliği Tarihi

2

0

0

2

2

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I*

2

0

0

2

2

2

Türk Dili I*

2

0

0

2

2

2

Yabancı Dil I*

2

0

0

2

2

2

Genetik

2

0

0

2

2

2

Veteriner Hekimliği Terminolojisi

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (I. Grup)

1

0

0

1

1

2

ZORUNLU DERSLER

19

10

0

29

24,00

28,00

SEÇMELİ DERSLER

1

0

0

1

1

2

YARIYIL TOPLAM

20

10

0

30

25

30

SEÇMELİ DERSLER (l. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Kredi

AKTS

T

U

L

Top

Güzel Sanatlar I**

1

0

0

1

1

2

Uygarlık Tarihi (Deontoloji)

1

0

0

1

1

2

Ders

GENEL AÇIKLAMALAR
*Aynı isimde, I ve II olarak tanımlanmış olan derslerin II. sini alabilmesi için öğrencinin I. Dersin devamını alması
gerekir.
**Güz yarıyılında Güzel Sanatlar I dersini seçen öğrenciler Bahar yarıyılında Güzel Sanatlar II dersini almak
zorundadır
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2. YARIYIL
Kredi

AKTS
Kredisi

Ders

T

U

L

Top

Anatomi II*

4

6

0

10

7

8

Histoloji I*

2

2

0

4

3

4

Fizyoloji I*

3

2

0

5

4

5

Biyokimya I*

2

2

0

4

3

5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II*

2

0

0

2

2

2

Türk Dili II*

2

0

0

2

2

2

Yabancı Dil II*

2

0

0

2

2

2

Seçmeli Ders (2. Grup)

1

0

0

1

1

2

ZORUNLU DERSLER

17

12

0

29

23

28

SEÇMELİ DERSLER

1

0

0

1

1

2

YARIYIL TOPLAM

18

12

0

30

24

30

SEÇMELİ DERSLER (2. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
AKTS

Ders

T

U

L Top

Kredi

Güzel Sanatlar II**

1

0

0

1

1

2

Bilimsel Araştırma Teknikleri (Deontoloji)

1

0

0

1

1

2

İletişim Teknikleri (Deontoloji)

1

0

0

1

1

2

Hayvan Haklan (Deontoloji)

1

0

0

1

1

2

GENEL AÇIKLAMALAR
*Aynı isimde, I ve II olarak tanımlanmış olan derslerin II. sini alabilmesi için öğrencinin I. Dersin devamını alması
gerekir.
**Güz yarıyılında Güzel Sanatlar I dersini seçen öğrenciler Bahar yarıyılında Güzel Sanatlar II dersini almak
zorundadır
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3. YARIYIL

Kredi

AKTS
Kredisi

Ders

T

U

L

Top

Embriyoloji

1

0

0

1

1

2

Zootekni I*

2

2

0

4

3

4

Histoloji II*

2

2

0

4

3

4

Fizyoloji II*

3

2

0

5

4

5

Biyokimya II*

3

2

0

5

4

5

Genel Mikrobiyoloji

2

2

0

4

3

4

Yem Maddeleri ve Yem
Teknolojisi

2

2

0

4

3

4

Seçmeli Ders (3. grup)

1

0

0

1

1

2

ZORUNLU DERSLER

15

12

0

27

21

28

SEÇMELİ DERSLER

1

0

0

1

1

2

YARIYIL TOPLAM

16

12

0

28

22

30

SEÇMELİ DERSLER (3. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Egzotik Hayvanların Anatomisi

1

0

0

1

1

2

Genom Bilgisi ve Kalıtsal Hast. Moleküler
Tanısı (Biyokimya)

1

0

0

1

1

2

Laboratuvar Hayvanlarının Anatomisi

1

0

0

1

1

2

Yem Mevzuatı ve Kalite Kontrolü
(Hayvan Besleme)

1

0

0

1

1

2

GENEL AÇIKLAMALAR
*Aynı isimde, I ve II olarak tanımlanmış olan derslerin II. sini alabilmesi için öğrencinin I. Dersin devamını alması
gerekir.
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4. YARIYIL

Kredi

AKTS
Kredisi

Ders

T

U

L

Top

Hayvan Refahı

2

0

0

2

2

2

İmmünoloji - Seroloji

2

2

0

4

3

5

Zootekni II*

2

2

0

4

3

5

Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları

3

2

0

5

4

5

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve
Temel Uygulamaları

2

1

0

3

2,5

3

Genel Parazitoloji

1

1

0

2

1,5

2

Etholoji

2

0

0

2

2

2

Hayvan Islahı

1

0

0

1

1

2

Epizootiyoloji

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (4. Grup)

1

0

0

1

1

2

ZORUNLU DERSLER

16

8

0

24

20

28

SEÇMELİ DERSLER

1

0

0

1

1

2

YARIYIL TOPLAM

17

8

0

25

21

30

SEÇMELİ DERSLER (4. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Laboratuvar Hayvanlarının Beslenmesi
(Hayvan Besleme)

1

0

0

1

1

2

Hayvan Kan Bankası ve Transfüzyonu
(Fizyoloji )

1

0

0

1

1

2

Organik Hayvan Besleme (Hayvan Besleme)

1

0

0

1

1

2

Ev Hayvanları Yetiştiriciliği (Zootekni)

1

0

0

1

1

2

GENEL AÇIKLAMALAR
*Aynı isimde, I ve II olarak tanımlanmış olan derslerin II. sini alabilmesi için öğrencinin I. Dersin devamını alması
gerekir.
ÖNEMLİ HATIRLATMA
Dördüncü yarıyıl bitiminde tüm zorunlu derslerini almış olan öğrenciler Temmuz veya Ağustos aylarında 20 gün
çiftlik stajı (hayvan yetiştiriciliği ve beslenmesi alanında) yapmakla yükümlüdür.

6

5. YARIYIL

Ders

T

Bakteriyoloji ve Mikoloji

3

Viroloji

U

Kredi

AKTS
Kredisi

L

Top

2

0

5

4

4

3

2

0

5

4

4

Entomoloji

1

1

0

2

1,5

2

Helmintoloji

2

2

0

4

3

4

Gıda Hijyeni

2

0

0

2

2

2

Gıda Güvenliği

1

0

0

1

1

2

Dâhili Klinik Muayene Yöntemleri

1

0

0

1

1

2

Cerrahi Klinik Muayene Yöntemleri

1

0

0

1

1

2

Klinik Anatomi

1

2

0

3

2

2

Arı hastalıkları*

1

0

0

1

1

2

Klinik Uygulamaları (A)**

0

4

0

4

2

2

Seçmeli Ders (5.Grup)

1

0

0

1

1

2

ZORUNLU DERSLER

16

13

0

29

22,5

28

SEÇMELİ DERSLER

1

0

0

1

1

2

YARIYIL TOPLAM

17

13

0

30

23,5

30

SEÇMELİ DERSLER (5. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Viral Aşı Hazırlama Teknikleri (Viroloji)

1

0

0

1

1

2

Egzotik Hayvanların Fizyolojisi

1

0

0

1

1

2

Laboratuvar Hayvan Parazitleri

1

0

0

1

1

2

Vektör Kontrolü (Parazitoloji )

1

0

0

1

1

2

Egzotik Hayvan Beslenmesi

1

0

0

1

1

2

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi***

1

0

0

1

1

2

5. YARIYIL AÇIKLAMALARI
*Arı Hastalıkları (Multidisipliner): Parazitoloji AbD. (Koordinatör), Mikrobiyoloji AbD. ve Viroloji AbD
**Klinik Uygulama (A) (Multidisipliner): İç hastalıkları AbD (Koordinatör), Cerrahi AbD
*** Balık Anatomisi ve Fizyolojisi (Multidisipliner): Anatomi AbD. (Koordinatör), Fizyoloji
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6. YARIYIL

Ders

T

Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

1

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi

U

Kredi

AKTS
Kredisi

L

Top

0

0

1

1

2

2

0

0

2

2

2

Farmakoloji I

3

2

0

5

4

5

Anestezi ve Reanimasyon

1

0

0

1

1

2

Protozooloji

2

2

0

4

3

4

Genel Patoloji****

3

2

0

5

4

5

Balık Hastalıkları*****

2

0

0

2

2

2

Klinik Uygulamaları (B)******

0

4

0

4

2

2

Gıda Uygulamaları I

0

3

0

3

1,5

2

Radyoloji

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (6 Grup)

1

0

0

1

1

2

ZORUNLU DERSLER

15

13

0

28

21,5

28

SEÇMELİ DERSLER

1

0

0

1

1

2

YARIYIL TOPLAM

16

13

0

29

22,5

30

SEÇMELİ DERSLER (6. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Kültür Balıkçılığında Beslenme

1

0

0

1

1

2

Egzotik Hayvan Parazitleri

1

0

0

1

1

2

Klinik Bakteriyolojik Tanı (Mikrobiyoloji)

1

0

0

1

1

2

Laboratuvar Hayvan Patolojisi

1

0

0

1

1

2

6. YARIYIL AÇIKLAMALARI
****Genel Patoloji dersinin devamını almayan Özel Patoloji A ve B’ye kayıt olamaz.
***** Balık Hastalıkları (Multidisiplin): Mikrobiyoloji AbD (Koordinatör), Viroloji AbD, Parazitoloji AbD ve
Patoloji AbD.
****** Klinik Uygulama (B) (Multidisipliner): İç hastalıkları AbD (Koordinatör), Cerrahi AbD

GENEL AÇIKLAMALAR
Aynı isimde, I ve II olarak tanımlanmış olan derslerin II. sini alabilmesi için öğrencinin I. Dersin devamını alması
gerekir.
ÖNEMLİ HATIRLATMA
6. Yarıyılı sonuna kadar tüm zorunlu derslerini alan öğrenciler Temmuz veya Ağustos aylarında 20 gün gıda stajı
yapmakla yükümlüdür.
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7.YARIYIL
L

Top

2

0

5

4

AKİS
Kredisi
5

2

0

0

2

2

2

3

0

0

3

3

4

İç Hastalıkları (A)

3

0

0

3

3

3

Farmakoloji II

3

0

0

3

3

3

Et Muayene
Klinik ve Patoloji Uygulama
(A)*
Gıda Uygulamaları II

2

0

0

2

2

2

0

5

0

5

2,5

2

0

2

0

2

1

1

Klinik Biyokimya (Biyokimya)

1

1

0

2

1,5

2

Seçmeli Ders (7. Grup)

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (8. Grup)

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (9. Grup)

1

0

0

1

1

2

Ders

T

Özel Patoloji (A)
Genel Cerrahi ve Operasyon
Bilgisi
Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I

3

U

Kredi

ZORUNLU DERSLER

17

10

0

27

22

24

SEÇMELİ DERSLER

3

0

0

3

3

6

YARIYIL TOPLAM

20

10

0

30

25

30

SEÇMELİ DERSLER (7. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Gıda İşletmelerinde Hijyen Kontrolleri (Besin)

1

0

0

1

1

2

Barınak Fizibilitesi ve Projelendirme (Zootekni)

1

0

0

1

1

2

Küçük Hayvan Acil Müdahale
(Cerrahi Koordinatör, İç Hast.)

1

0

0

1

1

2

Kanatlı Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi**

1

0

0

1

1

2

SEÇMELİ DERSLER (8. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Gıda Kimyası (Besin)

1

0

0

1

1

2

Çiftlik Hayvanlarında Acil Müdahale***
(Multidisipliner)

1

0

0

1

1

2

Küçük Hayvan Göz Hastalıkları (Cerrahi)

1

0

0

1

1

2

Kanatlı Hayvan Yetiştirme Teknikleri (Zootekni)

1

0

0

1

1

2
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SEÇMELİ DERSLER (9. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Kanatlı Hayvan Biyokimyası

1

0

0

1

1

2

Egzotik Hayvan Viral Hastalıkları (Viroloji)

1

0

0

1

1

2

Zoonotik Parazitler (Parazitoloji)

1

0

0

1

1

2

İç Hastalıklarında İleri Görüntüleme Teknikleri

1

0

0

1

1

2

Klinik Farmakokinetik (Farmakoloji)

1

0

0

1

1

2

Mandaların Beslenmesi

1

0

0

1

1

2

7. YARI YIL AÇIKLAMALARI
*Klinik ve Patoloji Uygulama (A) (Multidisipliner) : Cerrahi AbD (Koordinatör), İç Hastalıkları AbD, Doğum ve
Jinekoloji AbD, Patoloji AbD, Yaban Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi AbD
**Kanatlı Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi (Multidisipliner): Anatomi AbD (Koordinatör) ve Fizyoloji AbD
*** Çiftlik Hayvanlarında Acil Müdahale (Multidisipliner): Cerrahi AbD (Koordinatör), İç Hastalıkları AbD,,
Doğum ve Jinekoloji AbD
GENEL AÇIKLAMALAR
Aynı isimde, I ve II olarak tanımlanmış olan derslerin II. sini alabilmesi için öğrencinin I. Dersin devamını alması
gerekir.
ÖNEMLİ HATIRLATMA
7. yarıyıla kayıt yaptıran öğrenciler dönemin ders alma aşamasında seçmeli ders alanını belirlemelidir (bkz.
seçmeli dersler hakkında uyulması gereken kurallar).
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8.YARIYIL
Kredi

AKİS
Kredisi
5

Ders

T

U

L

Top

Özel Patoloji (B)

3

2

0

5

4

Küçük Hayvan Ortopedisi

2

0

0

2

2

2

Doğum Bilgisi ve Jinekoloji II

3

0

0

3

3

4

İç Hastalıkları (B)

3

0

0

3

3

3

Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama I

2

0

0

2

2

2

Özel Cerrahi

3

0

0

3

3

3

Yaban Hayvanlarının Klinik Problemleri ve
Tedavisi

2

0

0

2

2

2

Klinik ve Patoloji Uygulama (B)*

0

5

0

5

2,5

3

Seçmeli Ders (10. Grup)

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (11. Grup)

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (12. Grup)

1

0

0

1

1

2

ZORUNLU DERSLER

18

7

0

25

21,5

24

SEÇMELİ DERSLER

3

0

0

3

3

6

YARIYIL TOPLAM

21

7

0

28

24,5

30

SEÇMELİ DERSLER (10. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Endüstriyel Gıda Teknolojisi

1

0

0

1

1

2

Sürü Sağlığı ve Yönetimi (Zootekni AbD)

1

0

0

1

1

2

Küçük Hayvanlarda Klinik Onkoloji (Multidisipliner)**

1

0

0

1

1

2

Kanatlı Hayvan Beslenmesi

1

0

0

1

1

2

SEÇMELİ DERSLER (11. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Gıda İşleme ve Muhafaza Teknikleri (Besin)

1

0

0

1

1

2

Çiftlik Hayvanlarında Yardımlı Üreme Teknikleri (Döl. ve
Suni Toh.)

1

0

0

1

1

2

Küçük Hayvanlarda Geriatrik Hastalıklar (İç Hast.)

1

0

0

1

1

2

Kanatlı Hayvan Parazitleri

1

0

0

1

1

2
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SEÇMELİ DERSLER (12. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Antineoplastik ilaçlar (Farmakoloji ve Toksikoloji)

1

0

0

1

1

2

Klinik Parazitoloji

1

0

0

1

1

2

Hayvan Davranış Bozuklukları (İç Hast.)

1

0

0

1

1

2

1

0

0

1

1

2

1

0

0

1

1

2

1

0

0

1

1

2

Egzotik Hayvan Bakteriyel ve Mikotik Hastalıkları
(Mikrobiyoloji)
Tavşan ve Kemirgenlerin Klinik Problemleri ve Tedavisi
(Yabani Hay. Has.)
Fizik Tedavi Yöntemleri (Cerrahi)

SERBEST SEÇMELİ DERS
Uygulamalı Girişimcilik

2

2

0

4

5

3

Bu dersi isteyen öğrenci alır, zorunlu değildir. Dersin kredisi mezuniyet için gerekli kredi toplamına dâhil edilmez

8. YARI YIL AÇIKLAMALARI
*Klinik ve Patoloji Uygulama (B) (Multidisipliner): Cerrahi AbD (Koordinatör), İç Hastalıkları AbD, Doğum ve
Jinekoloji AbD, Patoloji AbD, Dölerme ve Sun'i Tohumlama AbD, Yaban Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi AbD
**Küçük Hayvanlarda Klinik Onkoloji (Multidisipliner): İç Hastalıkları AbD (Koordinatör), Cerrahi AbD,
Doğum ve Jinekoloji AbD.
GENEL AÇIKLAMALAR
Aynı isimde, I ve II olarak tanımlanmış olan derslerin II. sini alabilmesi için öğrencinin I. Dersin devamını alması
gerekir.
ÖNEMLİ HATIRLATMA
8. yarıyılı sonuna kadar tüm zorunlu derslerini alan öğrenciler Temmuz veya Ağustos aylarında 20 gün klinik stajı
yapmakla yükümlüdür.
8. Yarıyıl dönem içinde öğrenciler hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 50 saat, 8. yarı yıl yaz döneminde mesai
saatleri dışında ve hafta sonları 50 saat hastane nöbetini tutmak zorundadır
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9. YARIYIL
Ders

T

İç Hastalıkları ( C )

3

Hayvancılık İşletme Ekonomisi

U

AKTS
Kredisi

L

Top

Kredi

0

0

3

3

4

2

0

0

2

2

2

Toksikoloji

2

2

0

4

3

3

Büyük Hayvan Ortopedisi

2

0

0

2

2

2

Reprodüksiyon ve Sun'i
Tohumlama II

2

0

0

2

2

2

Kanatlı Hayvan Hastalıkları*

2

1

0

3

2,5

3

Veteriner Halk Sağlığı

1

0

0

1

1

2

Veteriner Adli Bilimler**

1

0

0

1

1

1

Mesleki Etik ve Veteriner
Hekimlik Mevzuatı

1

0

0

1

1

1

Klinik Uygulamaları (C) ***

0

5

0

5

2,5

2

Seçmeli Ders (13.Grup)

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (14. Grup)

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (15. Grup)

1

0

0

1

1

2

Seçmeli Ders (16. Grup)

1

0

0

1

1

2

ZORUNLU DERSLER

16

8

0

24

20

22

SEÇMELİ DERSLER

4

0

0

4

4

8

YARIYIL TOPLAM

20

8

0

28

24

30

SEÇMELİ DERSLER (13. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Gıda Mevzuatı

1

0

0

1

1

2

Meme Sağlığı ve Kontrol Programları (Doğum)

1

0

0

1

1

2

Küçük Hayvanlarda Yardımlı Üreme Teknikleri
(Dölerme ve Suni Toh. AbD)

1

0

0

1

1

2

Kanatlı Patolojisi

1

0

0

1

1

2
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SEÇMELİ DERSLER (14. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Su ve Su Ürünleri Teknolojisi (Besin)

1

0

0

1

1

2

Yeni Doğanlarda Reanimasyon ve Neonatoloji
(Doğum ve Jinekoloji )

1

0

0

1

1

2

Küçük Hayvan Diş Hastalıkları (Cerrahi)

1

0

0

1

1

2

Kanatlılarda Yardımcı Üreme Teknikleri (Dölerme
ve Suni Toh.)

1

0

0

1

1

2

0

1

1

2

SEÇMELİ DERSLER (15. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Arı ve Balıklarda Reproduksiyon ve Suni
1
0
Tohumlama
Reprodüktif Ultrasonografi (Doğum)

1

0

0

1

1

2

Egzotik Hayvan Patolojisi

1

0

0

1

1

2

Klinik Endokrinoloji****

1

0

0

1

1

2

Girişimsel Radyoloji

1

0

0

1

1

2

Nöroşirurji (Cerrahi)

1

0

0

1

1

2

SEÇMELİ DERSLER (16. GRUP)
ORTAK SEÇMELİ DERSLER
İleri Görüntüleme Teknikleri

1

0

0

1

1

2

Pet Beslenmesi

1

0

0

1

1

2

1

0

0

1

1

2

1

0

0

1

1

2

Sürüngenlerin Klinik Problemleri ve Tedavisi (Yaban
Hay.Has.)
Arı, Balık ve Egzotik Hayvanlarda İlaç Kullanımı
(Farmakoloji)

*Kanatlı Hayvan Hastalıkları (Multidispliner) : Mikrobiyoloji AbD. (Koordinatör), Viroloji AbD.
**Veteriner Adli Bilimler dersi İç Hastalıkları AbD. Koordinatörlüğünde Patoloji AbD. ile eşit oranda verilir
***Klinik Uygulama (C) Multidisipliner: Doğum ve Jinekoloji AbD (Koordinatör), Dölerme ve Sun'i Tohumlama
AbD, Cerrahi AbD, İç Hastalıkları AbD, Yaban Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi AbD.
**** Klinik Endokrinoloji (Multidisipliner) : Doğum ve Jinekoloji AbD. (Koordinatör), İç Hastalıkları AbD.
ÖNEMLİ HATIRLATMA
9. Yarıyıl dönem içinde öğrenciler mesai saatleri dışında hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 50 saat
hastane nöbetini tutmak zorundadır
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10. YARIYIL
AKTS
Kredisi

Ders

T

U

L

Top

Veteriner Hekimliği Olgunlaşma
Uygulama Eğitimi

0

40

0

40

ZORUNLU DERSLER

0

40

0

40

20

30

YARIYIL TOPLAM

0

40

0

40

20

30

Kredi
20

30

ÖNEMLİ HATIRLATMA
Olgunlaşma ve Uygulama Eğitimine başlayacak öğrencilerin bu eğitim öncesi “Veteriner Fakültesi Eğitim,
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Öğrenci Nöbetlerini tamamlamış olması gereklidir.
Olgunlaşma ve Uygulama Eğitimine başlayacak öğrencilerin bu eğitim öncesi tüm derslerden devamını almış
olması 9. Yarıyıl ve öncesindeki yarıyıllarda aldığı derslerden en fazla üçünden başarısız olması ve “Veteriner
Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Öğrenci Nöbetlerini tamamlamış olması ve İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim-Öğretim Ön lisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 2. bendine
dayanarak Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu kararı gereği, birbirini takip eden iki yarıyıldan en az bir yarıyılın
ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) asgari 2,00 olması zorunludur.
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DERS TÜRÜNE GÖRE SAAT VE KREDİ
TOPLAMLARI

Zorunlu Teorik Ders Saati Toplamı

149

Zorunlu Uygulama Ders Saati Toplamı

125

Zorunlu Laboratuvar Ders Saati Toplamı

0

Zorunlu Ders Saati Toplamı

262

Zorunlu Ders Kredi Toplamı

215,50

Zorunlu Ders AKTS Toplamı

268,00

Seçmeli Teorik Ders Saati Toplamı

16

Seçmeli Uygulama Ders Saati Toplamı

0

Seçmeli Laboratuvar Ders Saati Toplamı

0

Seçmeli Ders Saati Toplamı

16

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

16

Seçmeli Ders AKTS Toplamı

32

16

GENEL SAAT VE KREDİ TOPLAMLARI

Toplam Klinik Uygulama Saati

18

Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Uygulama Eğitimi (Intöm) Saati

40

Toplam Klinik + İntöm Uygulama Saati

58

Toplam Teorik Ders Saati

165

Toplam Uygulama ve Laboratuvar Ders Saati

125

Toplam Ders Saati

278

Kredi Toplamı

231,50

AKTS TOPLAMI

300,00

Mezuniyet Kredi Toplamı

231,50

Mezuniyet AKTS Kredi Toplamı

300,00

ORAN HESAPLAMALARI
Zorunlu derslerin Uygulama / Teorik Ders Saati Oranı (%)

47,71

Zorunlu derslerin Uygulama / Teorik Kredi Oranı (%)

29,00

Toplamda Uygulama / Teorik Ders Saati Oranı (%)

44,96

Toplamda Uygulama / Teorik Ders Kredi Oranı (%)

27,00

Seçmeli Ders AKTS Oranı (%)

10,67
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SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Seçmeli dersler; Alan dersleri ve Ortak seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Her bir
seçmeli dersin sınıf kontenjanı 50 kişi ile sınırlıdır.
1. Öğrenci 7. yarıyıldan itibaren bir seçmeli ders alanı seçmek zorundadır.
2. Öğrencinin mezun olabilmesi için tercih ettiği alandaki tüm seçmeli dersleri ve ortak seçmeli
ders gruplarından birer dersi başarıyla tamamlaması gerekir.
3. Öğrenci dersleri çakışmadığı sürece ve yönetmeliklerin izin verdiği oranda ortak seçmeli
derslere de kayıt olabilir.
4. Bir öğrenci herhangi bir neden ile daha önce tercih ettiği alam değiştirmek ister ise bunun
gerekçesini bir dilekçe ile öğrenci işlerine sunması gerekir. Eğitim komisyonu ve fakülte
yönetim kurulu uygun bulması halinde öğrenci alan değiştirebilir, ancak bu durumda öğrenci
mezuniyet aşamasına kadar seçmiş olduğu yeni alan tüm seçmeli derslerini başarı ile
tamamlaması gerekir.
5. Yatay geçiş-dikey geçiş gibi farklı yönetmelikler ile fakültemize kayıt yaptıran her öğrenci;
a. Geçiş yapıldığı dönemden itibaren bir seçmeli alan tercih etmelidir.
b. Öğrenci başladığı döneme kadar tercih ettiği alandaki eksik derslerini mezuniyet aşamasına

gelene kadar tamamlaması gerekir.
c.

Geldiği fakültede almış olduğu seçmeli derslerin müfredatı, alan derslerinin içeriği ile uyumlu

ise, öğrenci bunu bir dilekçe ile öğrenci işlerine sunar ve dersi veren Anabilim dalına uygunluğu
sorulur. Eğer Anabilim dalı içeriği yeterli bulursa öğrenci o seçmeli dersten başarılı sayılır ve geldiği
fakültede almış olduğu başarı notu seçmeli ders geçme notu olarak kayıt edilir.
d. Öğrenci alan dersleri dışında eksik kalan seçmeli ders kredilerini ortak alan derslerinden seçim

yaparak tamamlayabilir.
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ONUNCU YARIYIL VETERİNER HEKİMLİĞİNİ OLGUNLAŞMA
UYGULAMA EĞİTİMİ
Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Uygulama Eğitimi içinde birer haftalık rotasyona tabii 14 disiplinde
yürütülen eğitimden oluşur. Bütün öğrenciler bu disiplinlerdeki eğitimlerim başarı ile tamamlamak
zorundadır. Bunların dışında birer hafta Teknik Seminer, Sertifikasyon ve Bilgilendirme eğitimi, Tez
Sunumu ve telafi haftasını sabit zamanlarda yapmakla yükümlüdür. Öğrencinin Veteriner Hekimliği
Olgunlaşma Uygulama Eğitiminde başarılı olabilmesi için %80 devamım almış, tüm disiplinlerden
başarılı olmuş ve Bitirme tezini başarı ile tamamlamış olması zorunludur.

KENDİ KENDİNE ÖĞRENME (SELF-LEARNİNG)
Öğrenciler, örgün eğitimin yanı sıra derslerde alınan teorik ve uygulama çalışmalarını pekiştirmek üzere
ilgili Anabilim Dallarında, Fakülte Kütüphanesinde, Öğrenci kulüpleri, internet üzerinde kendi
kendilerine yapacakları çalışmalarla (Ders Notları, Eğitim CD’leri, kitap, dergi, klinik ve laboratuvar
dokümanları vs gibi kaynaklardan faydalanarak) eğitimlerini destekleyebilirler.
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ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
KÜÇÜK HAYVAN HEKİMLİĞİ ALANI
Küçük Hayvan Acil Müdahale (İç Hastalıkları ve Cerrahi AbD)
Küçük Hayvanlarda Klinik Onkoloji (Multidisipliner)**
Küçük Hayvan Göz Hastalıkları
Küçük Hayvanlarda Geriatrik Hastalıklar
Küçük Hayvanlarda Yardımlı Üreme Teknikleri (Dölerme ve Suni Toh. AbD)
Küçük Hayvanlarda Diş Hastalıkları

ÇİFTLİK HAYVAN HEKİMLİĞİ ALANI
Barınak Fizibilitesi ve Projelendirme
Sürü Sağlığı ve Yönetimi (Zootekni AbD)
Çiftlik Hayvanlarında Acil Müdahale** (Multidisipliner)
Çiftlik Hayvanlarında Yardımlı Üreme Teknikleri (Dölerme ve Suni Toh. AbD.)
Meme Sağlığı ve Kontrol Programları
Yeni Doğanlarda Reanimasyon ve Neonatoloji (Doğum ve Jinekoloji AbD)

KANATLI HAYVAN HEKİMLİĞİ ALANI
Kanatlı Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi
Kanatlı Hayvan Beslenmesi
Kanatlı Hayvan Yetiştirme Teknikleri
Kanatlı Hayvan Parazitleri
Kanatlı Patolojisi
Kanatlılarda Yardımcı Üreme Teknikleri (Dölerme ve Suni Toh. AbD)

GIDA ALANI
Endüstriyel Gıda Teknolojisi
Gıda İşletmelerinde Hijyen Kontrolü
Gıda İşleme ve Muhafaza Teknikleri
Gıda Kimyası
Gıda Mevzuatı
Su ve Su Ürünleri Teknolojisi
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ORTAK SEÇMELİ DERSLER
Güzel Sanatlar I
Güzel Sanatlar II
Uygarlık Tarihi (Vet.Hek.Tarihi ve Deontoloji AbD)
Bilimsel Araştırma Teknikleri (Vet.Hek.Tarihi ve Deontoloji AbD)
İletişim Teknikleri (Vet.Hek.Tarihi ve Deontoloji AbD)
Hayvan Hakları (Vet.Hek.Tarihi ve Deontoloji AbD)
Egzotik Hayvan Anatomisi
Genom Bilgisi ve Kalıtsal Hast. Moleküler Tanısı (Biyokimya AbD)
Laboratuvar Hayvan Anatomisi
Yem Mevzuatı ve Kalite Kontrolü
Laboratuvar Hayvanların Beslenmesi
Ev Hayvanları Yetiştiriciliği
Hayvan Kan Bankası ve Transfüzyonu (Fizyoloji AbD)
Organik Hayvan Besleme
Viral Aşı Hazırlama Teknikleri
Egzotik Hayvan Fizyolojisi
Laboratuvar Hayvan Parazitleri
Vektör Kontrolü (Parazitoloji AbD)
Egzotik Hayvan Beslenmesi
Balık Anatomisi ve Fizyolojisi
Kültür Balıkçılığında Beslenme
Egzotik Hayvan Parazitleri
Klinik Bakteriyolojik Tanı
Laboratuvar Hayvan Patolojisi
Kanatlı Hayvan Biyokimyası
Egzotik Hayvan Viral Hastalıkları (Viroloji)
Zoonotik Parazitler (Parazitoloji)
Klinik Farmakokinetik (Farmakoloji)
Mandaların Beslenmesi
İç Hastalıklarında İleriGörüntüleme Teknikleri
Antineoplastik ilaçlar (Farmakoloji ve Toksikoloji AbD)
Klinik Parazitoloji
Hayvan Davranış Bozuklukları (İç Hast. AbD)
Egzotik Hayvan Bakteriyel ve Mikotik hastalıkları
Fizik Tedavi Yöntemleri (Cerrahi AbD)
Arı ve Balıklarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama
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Reprodüktif Ultrasonografi (Doğum)
Egzotik Hayvan Patolojisi
Sürüngenlerin Klinik Problemleri ve Tedavisi
Klinik Endokrinoloji
Nöroşirurji
İleri Görüntüleme Teknikleri
Girişimsel Radyoloji
Pet Beslenmesi
Tavşan ve Kemirgenlerin Klinik Problemleri ve Tedavisi
Arı, Balık ve Egzotik Hayvanlarda İlaç Kullanımı (Farmakoloji AbD)
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA
ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİ

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşadan:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı
birimlerinde ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile bu süreçte uygulanacak ölçme ve
değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya öğrenci
kabulü, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve
değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders
kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini
sağlayan Avrupa kredi transfer sistemini,
c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,
ç) Birim: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı bir fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokulunu,
d) Çift anadal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen
şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından
ders alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
e) Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda
yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
f) Dekan: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı fakültelerin dekanını,
g) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin,
belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere, önlisans veya lisans diploması veren
yükseköğretim programını,
ğ) İlgili birim kurulu: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı fakültelerde fakülte
kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek
yüksekokulu kurulunu,
h) İlgili birim yönetim kurulu: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ı) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az sekiz yarıyıllık
programı kapsayan bir yükseköğretimi,

i) Müdür: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı bir yüksekokul veya meslek
yüksekokulu müdürünü,
j) Önlisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az iki yıllık
programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk
kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Rektör: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörünü,
m) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğünü,
n) Senato: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Senatosunu,
o) Üniversite: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşayı,
ö) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşanın Yönetim
Kurulunu,
p) Yandal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen
şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının
belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan
programı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci İşleri, Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler ve Ders Muafiyetleri
Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla
kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler,
ölçme ve değerlendirme uygulamaları, notlandırma ve benzeri her türlü işlemler, kayıt
oldukları birimce yapılır. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da
yürütülebilir.
(2) Öğrencilerin disiplin işleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür.
Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Örgün öğretim programlarında Üniversiteye kayıt hakkı kazanan
adaylar, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süreler içinde internet üzerinden online
önkayıt yaptırdıktan sonra kayıt için istenen belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak
kesin kayıtlarını yaptırırlar.
(2) Belgelenebilir mazereti ilgili birimce kabul edilen adaylar, kayıtlarını kanuni
temsilcisi veya belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir.
(3) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını
yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde
ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.
(5) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından
sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Kesin kayıt için

sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı
belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler
başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler
iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri
ödenmez.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 7 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna
dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için,
kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili
öğrenci bürosuna sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel
karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem
başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili birim yönetim
kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini
ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
(2) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksidini yatırmış oldukları yarıyılın
eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya
mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.
Ancak öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumundan katkı kredisi çıkıp, katkı payı ödemesi yapılan öğrencilerin ödedikleri katkı
payı ücretleri iade edilir.
(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler
arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.
Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Kayıt yenileme, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler
içinde ders alma işlemini tamamlayarak, katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi
suretiyle gerçekleşir. Gerekli hallerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde
değişiklik yapılabilir.
(2) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda/yılda derslere ve
sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt
yenilemediği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Ancak,
süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan belgelenebilir mazereti olan öğrencilerin,
geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına,
ilgili birim yönetim kurulu karar verir.
(3) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri
akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.
Yatay geçişler, çift anadal, yandal ve dikey geçiş
MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında yapılacak yatay geçişler ile çift anadal ve yandal programlarına ilişkin

işlemler, 24/4/2010 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.
(2) Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun
olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Ders muafiyetleri
MADDE 11 – (1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi
bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet
talebinin, öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir.
Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye onbeş
iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.
(3) Hazırlık sınıfı yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden muaf
olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
Akademik takvim
MADDE 12 – (1) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yıl sonu
sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular
akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait
akademik takvimi, birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
Eğitim ve öğretim türleri ve modeli
MADDE 13 – (1) Üniversitede, birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan
öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.
(2) Birimler, uygulayacağı eğitim ve öğretim modelini/modellerini kendileri belirler,
ilgili birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.
Eğitim ve öğretim dönemleri
MADDE 14 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl, yıl veya kısmen kesintisiz
eğitim esasına göre düzenlenir. Bunlardan hangisinin uygulanacağına ilgili birim
kurulunun önerisi üzerine Senato karar verir. Eğitimin yarıyıl esasına göre benimsenmesi
halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre benimsenmesi halinde ise bazı dersler yarıyıl
esasına göre de programlanabilir.
(2) Yarıyıl esasını uygulayan birimlerde eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar
yarıyıllarından oluşur. Ara sınavlar dahil, bir yarıyıl ondört haftadır.
(3) Türk Dili, yabancı dil, mesleki yabancı dil, güzel sanatlar, beden eğitimi,
formasyon dersleri ile gerektiğinde diğer dersler ilgili birim kurullarının kararı ile mesai
saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar günleri de
yapılabilir. Bu dersler açık ve uzaktan eğitim ile de verilebilir.

(4) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim kurullarının teklifi, Senatonun kararı
ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulaması, ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
Müfredat ve öğretim planları
MADDE 15 – (1) Müfredat; diploma programına ait genel hükümler, dönemlere ait
dersler listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim-öğretim şart ve imkanları ile öğretim
elemanı listesinden oluşur. Müfredatta; diploma programının adı, vizyonu, misyonu,
başlangıç yılı, kabul koşulları, kontenjanı, eğitim dili, varsa hazırlık eğitimi, eğitim amaç
ve hedefleri; kazandıracağı bilgi, beceri ve tutumu tarif eden öğrenme çıktıları; öğrenme
çıktılarını ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri, programın sürdürülmesi ile ilgili
fiziki alt yapı, basılı kaynaklar, sosyal olanaklar, akademik kadro; diğer programlar ile
benzerlik, farklılık ve işbirliği; iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönler,
mezun olabilmek için gerekli koşullar, mezun olanların hangi unvanı alabileceği, istihdam
olanakları, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ve programa ilişkin olarak dış
paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin nasıl alınacağı, eğitim-öğretim süreçlerinin
sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamalarının neler olacağına
ait genel bilgiler ile programda okutulacak derslerin adı, yarıyılı/yılı, kodu, seçmeli ve
zorunlu olma durumu, AKTS ve kredisinin gösterildiği ders listeleri ve her bir ders için
amaç, içerik, kategori, alan, tür, öğretim yöntemi, dil düzeyi, intibak durumu, devam
zorunluluğu, öğrenme çıktıları, dersi alma koşulları, dersin teorik konu başlıkları, dersin
uygulama konu başlıkları ve süreleri, başarı değerlendirme sistemi, yarıyıl/yıl içi ve sonu
sınav ve etkinliklerinin sayısı ve başarı değerlendirmesindeki katkı oranları ve iş yükü
dağılımı, ders materyali, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları, dersi verecek öğretim
elemanı, konu başlıklarının dersin öğrenim çıktıları ile dersin program yeterlilikleri ile
ilişkisini tarif eden birim kurulu onaylı ders izlenceleri ve öğretim elemanı listeleri ve
benzeri konulara ilişkin bilgilerin yer alması amaçlanır.
(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre birimler tarafından
düzenlenir. İlgili birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.
(3) Birimlerde eğitim ve öğretim faaliyetleri; teorik dersler, birden fazla anabilim
dalı tarafından verilen çok disiplinli ders kurulları, modüller, seminerler, uygulamalar,
proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi
üzerinde uygulamalar, ödevler, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalar; belirlenen
müfredata göre yürütülür.
(4) Azamî sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği
veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği
değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı
olunan derslerden hangilerinin yeniden alınması gerektiği birim kurulu önerisi ile Senato
tarafından belirlenir.
(5) Bir yarıyılda/yılda alınabilecek asgari kredi miktarları birim kurulu tarafından
belirlenir.
(6) Öğretim planı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylı
müfredatlarda yer alan ilgili yarıyıl/yıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen
öğretim elemanlarını, yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını,
derslerin önkoşul ve bağlantı koşullarını ve kontenjanları içerir.

(7) Her birim, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl/yıl öncesinde,
öğretim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini birim yönetim kurullarında
kararlaştırarak Rektörlüğe gönderir. Öğretim planı ve ilgili öğretim elemanı
görevlendirmeleri Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır.
(8) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan ders programları her eğitim ve
öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç onbeş gün önce öğrencilere duyurulur.
Dersler ve ders kredilerinin hesaplanması
MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler,
öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçmeli dersler ise öğrencinin önerilenler
içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.
(2) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi,
genel kültür ya da değişik ilgi alanlarına ilişkin dersler de olabilir.
(3) İlgili birim yönetim kurulu, diploma programının öğretim planında belirlenmiş
ders gruplarındaki her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır
getirebilir.
(4) AGNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim
planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, danışmanın teklifi, varsa bölüm
başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararı ile Üniversiteye bağlı
herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu kapsamda;
a) Alınan her türlü ders (zorunlu/seçmeli) öğrencinin kendi öğretim gördüğü
programda seçmeli ders olarak değerlendirilir.
b) Alınan dersten/derslerden başarısız olunması durumunda ilgili ders/dersler tekrar
edilir veya değiştirilir.
c) Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.
ç) Öğrencinin öğrenimi boyunca alabilecek olduğu ders/derslerin AKTS kredileri
toplamı öğrencinin öğrenim gördüğü program için 31 ve 32 nci maddelerde belirtilen
mezuniyet için gerekli AKTS kredisinin %10’unu geçemez.
(5) Öğrenciler beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden birini seçerler. Bu dersler,
bir yarıyılda haftada iki saat veya iki yarıyılda haftada bir saat olarak okutulur. Bu derslere
ilişkin değerlendirme sonucu, başarılı olunması durumunda not durum belgesinde
(transktript) (G) harf notu olarak belirtilir.
(6) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azamî kredi toplamı, yarıyıl
uygulamasında bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış zorunlu ve
seçmeli derslerin toplam kredi yükünün %50 fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı
hesaplanırken, buçuklu sayılar üst tam sayıya tamamlanır. Ancak yandal, çift anadal, dikey
geçiş, yatay geçiş ve değişim programı öğrencileri ile son sınıf derslerini almaya hak
kazanmış öğrencilerin kredi üst sınırı ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(7) İlgili birim kurullarının kararı ile bazı dersler, ön şartlı veya bağlantılı şartlı olarak
kabul edilebilir. Önşartlı derslerin alınabilmesi için ön şart olan dersin başarılması gerekir.
Bağlantılı şartlı derslerin alınabilmesi için ise, önceki bağlantılı dersin alınması ve sınavına
girme hakkının elde edilmesi gerekir.
(8) Öğrenciler belirlenmiş seçmeli ders grupları içerisinden daha önce seçtikleri bir
dersi değiştirerek yerine; yarıyıl esası uygulamasında ilgili yarıyılda, yıl esası
uygulamasında ise ilgili yılda aynı seçmeli ders grubu içerisinde önerilen eş kredi yüküne

sahip başka bir seçmeli dersi alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki notuna
bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansıtılır.
(9) Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam
kredinin en az %25’i olması hedeflenerek ve en çok %40’ını aşmayacak şekilde düzenlenir.
(10) Bir dersin toplam kredisi, o dersin haftalık teorik ders saati ile varsa uygulama
ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Yıllık derslerde bir dersin toplam
kredisi bu kuralın iki katı olarak hesaplanır.
(11) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derse ilişkin olarak belirlenmiş olan
öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.
(12) Bir öğrenim dalının öğretim planının öngördüğü seçmeli dersler, herhangi bir
nedenden dolayı öğrenci tarafından kendi programından alınamaması durumunda, AGNO
şartı ve ilgili birim yönetim kurulu kararı aranmaksızın aynı birim içerisinde diğer
programların seçmeli derslerinden alınabilir.
Ortak zorunlu dersler
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi; haftada iki ders saati olmak üzere, iki
yarıyılda,
b) Türk Dili dersi; haftada iki ders saati olmak üzere, iki yarıyılda,
c) Yabancı dil dersi; toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyılda,
zorunlu ve kredili ders olarak öğretim planında programlanır ve okutulur.
Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 18 – (1) İlgili birim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Bu madde kapsamındaki yabancı
dil eğitimi Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
yapılır.
Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Öğrenci ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı
teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama
çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.
(2) Birinci fıkrada belirlenmiş olan devam şartlarının her birini sağlamayan
öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yıl sonu sınavlarının başlangıç tarihinden
en geç üç gün öncesinde ilan edilir. Devamsız öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu
sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, Kayıt Dondurma,
İlişik Kesme ve Ayrılma, Diplomalar
Başarı notu
MADDE 20 – (1) Bir dersteki başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl/yıl içi
çalışmaları ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarında sağlanan başarı dikkate alınır.

(2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri ve başarı notuna katkısı ders kayıtlarından en az
bir hafta önce öğrencilere duyurulur.
(3) Yarıyıl/yıl içi etkinlikleri; ara sınav/sınavları, kısa sınav/sınavlar, arazi
çalışmaları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri
çalışmalardan oluşur. Bunların ders başarı notuna katkısı, ilgili dersin sorumlu öğretim
üyesinin önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır. Ham başarı notu,
katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme sisteminde hesaplama
sonucu çıkan notun virgülden iki basamak sonrası yuvarlanır. Mutlak değerlendirme
sisteminde ise küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.
(4) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde
en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama
ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir.
(5) Yarıyıl/yıl sonu bitirme veya bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı en
az %50, en fazla %70’tir. Bu oran ilgili birim kurulu kararı ile belirlenir.
(6) Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde devam zorunluluğu
aranmaz. Tekrar alınan dersin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmak zorunludur.
Tekrar alınan derslerin önceki ara sınav notları dikkate alınmaz. İki kez alınmasına rağmen
başarısız olunan klinik uygulamalı derslerde yıl içi tüm teorik ve klinik uygulama
etkinliklerine devam etme zorunluluğu vardır.
(7) Açık ve uzaktan eğitim yöntemiyle öğretim yapılan programlarda gözetimsiz
yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, %20’den fazla
olamayacak şekilde ilgili birim kurulu kararı ile belirlenir.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 21 – (1) Başarı notu; mezuniyet için üç ders ve muafiyet sınavları dışında,
öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavından aldıkları notların
öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not
sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl
veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin
kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim kurulu karar verir.
(2) Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu
Yönetmelikte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminde
ise başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak
belirlenir.
(3) Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme
esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve
sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir ve
Üniversitenin internet sitesinde yayımlanır.
(4) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten yarıyıl/yıl sonu sınavına
girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 40 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu
sınır ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir.
(5) İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu, bu Yönetmelikte öngörülen
kriter ve yöntemlere göre belirler ve yarıyıllık derslerde sınav tarihinden itibaren yedi gün;
yıllık derslerde ise on dört gün içinde ilân eder.

(6) İlgili birim yönetim kurulu, gerektiğinde sınav başarısının, dersin sorumlusu
tarafından yeniden incelenmesine karar verebilir.
(7) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme
sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:
Mutlak Değerlendirme
Mutlak
Başarı Notu
Harf Notu AKTS
Anlamı
Değerlendirme
Karşılığı
Notu
Sistemindeki Not
Aralıkları
4,00
AA
A
Mükemmel
88 - 100
3,50
BA
B
Çok İyi
80 - 87
3,00
BB
C
İyi
73 - 79
2,50
CB
D
Orta
66 - 72
2,00
CC
E
Yeterli
60 - 65
1,50
DC
Koşullu Başarılı
55 - 59
1,00
DD
Koşullu Başarılı
50 - 54
0,00
FF
FX
Başarısız
0 - 49
0,00
FD
F
Devamsız Başarısız
0
G
Geçer (Derecelendirme dışı)
M
Muaf (Derecelendirme dışı)
(8) Harf notu karşılıklarına göre;
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o
dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak
başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için
öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.
c) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.
ç) Bir dersten (FD) harf notunu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle
başarısız olmuş sayılır.
(9) Mezuniyet için üç ders ve muafiyet sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu,
sadece mezuniyet için üç ders veya muafiyet sınav notuna ve mutlak değerlendirme
sistemine göre belirlenir.
(10) Dörtlük, yüzlük ve diğer sistemlerdeki notların dönüşüm esasları Senato
tarafından belirlenir.
Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 22 – (1) ANO ve AGNO hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:
a) ANO; öğrencinin ilgili yarıyılda/yılda aldığı derslerin başarı notlarının kredileriyle
çarpımları toplamının ilgili yarıyılda/yıldaki kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
b) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı
notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin
kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Alt yarıyıla/yıla ait dersin izleyen
yarıyılda/yılda tekrar edilmesi durumunda alınan not, dersin tekrar edildiği mevcut

yarıyıl/yıl AGNO hesabına katılır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak
şekilde yuvarlatılır.
c) Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri dersler
ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.
Başarısızlık durumu
MADDE 23 – (1) Yarıyıl esası uygulamasında herhangi bir yarıyıl, yıl esası
uygulamasında ise herhangi bir yıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğrenciler,
sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı
öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında
yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, spor karşılaşmaları,
kültür ve sanat faaliyetleri gibi etkinliklerde görevlendirilemez, yurt dışı staj ve yarışmalara
ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.
(2) AGNO’su yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki yarıyıl, yıl esası
uygulamasında ise birbirini takip eden iki yıl 1,80’in altında kalan öğrenciler başarısız
duruma düşerler. Bu alt sınır ilgili birim kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız
öğrenciler yeni zorunlu ders alamaz, ancak bir üst dönemden seçmeli ders alabilirler. Daha
önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde
açılanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf
notu aldıkları dersleri isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son
başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine
(transkript) yansır.
(3) AGNO’su 1,80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken yarıyıl
esası uygulamasında alt yarıyıllardan, yıl esası uygulamasında ise alt yıllardan başarısız
oldukları (FF) ve (FD) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca
yarıyıl esası uygulamasında alt yarıyıllardan, yıl esası uygulamasında ise alt yıllardan
koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu durumda
tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında
not durum belgesine (transkript) yansır.
(4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları
yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek
şartıyla ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler öncelikle
(FF) ve (FD) olan başarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı
derslerini alırlar. İlk defa alınan derslerin saatlerinin çakışması halinde, öğrenciler
öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri alırlar.
(5) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.
(6) Yarıyıl esası uygulamasında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise en az
iki yıl sonunda AGNO’su 3,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri sınıfın derslerinin
yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan bir üst sınıf ders/derslerini de alabilir.
Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün derslerini almış olması ve
başarısız dersinin bulunmaması gerekir. Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam
kredi miktarı 16 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi miktarından
fazla olamaz. Bu kapsamda üst sınıftan hangi derslerin alınabileceği ilgili birim yönetim
kurulu kararı ile belirlenir.

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı,
mezuniyet için üç ders sınavı ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlara ilişkin esaslar
şunlardır:
a) Ara sınavı: İlgili birimin eğitim-öğretim programında öngörülen dersin yarıyılı/yılı
içinde yapılan sınavdır.
b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda yapılan bitirme ve
bütünleme sınavlarıdır. Bunlardan;
1) Bitirme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.
2) Bütünleme sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına
giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu
alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.
c) Mazeret sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen ara sınava geçerli bir nedenle
giremeyen bir öğrencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili
birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine ara sınav yerine yapılan sınavdır.
ç) Mezuniyet için üç ders sınavı: Kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini
tamamlayan ancak mezuniyet için en fazla üç derse kadar başarısız (FF) dersi bulunan
öğrenciler veya bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet için gerekli AGNO
koşulunu sağlayamayan öğrenciler için, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın
bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır.
Mezuniyet için aranan AGNO’yu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC
notu alınan derslerden girilebilir. Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan
ders/dersler için üç ders sınavı hakkı yoktur. Mezuniyet için üç ders sınavı her yarıyıl için
bir defa açılır.
(2) Muafiyet sınavı: İlgili birim kurulu önerisi ve Senato kararı ile muafiyete tabi
tutulması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavdır.
(3) Sınavlar, birimler tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre belirlenen
zaman ve yerlerde yapılır. Ancak ara sınav dışında yarıyıl/yıl başında belirlenen bazı
dönem içi etkinlikler, belirli bir sınav programına ve ilâna bağlı olmadan da yapılabilir.
Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mesai saatleri dışında
veya millî ve dinî bayramlar haricindeki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.
(4) Sınavlar, Üniversite bina ve tesislerinde yapılır. Ancak, dersin durum ve
ihtiyacına göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınavlar, Üniversite bina ve tesisleri
dışında da yapılabilir.
(5) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, durum ve ihtiyaca göre ilgili
birim yönetim kurulu kararı ile sınavlar, yazılı ve sözlü/uygulamalı ya da sözlü/uygulamalı
olarak da yapılabilir.
(6) Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım
edenler ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği
tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır.
(7) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen
kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle
imha edilir.

Ara sınavlar
MADDE 25 – (1) Bir günde, ilgili eğitim ve öğretim programının aynı yarıyıl için
öngördüğü derslerden en çok üçünün ara sınavı yapılabilir.
(2) Tekrarlanan dersler dahil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır (0)
sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır.
(3) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmaya engel değildir.
Yarıyıl/yıl sonu sınavları
MADDE 26 – (1) Her dersin yarıyıl/yıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın/yılın
sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az %70’ine katılmak,
b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az %80’ine katılmak ve başarılı olmak,
zorunludur.
(2) Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği
halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler o ders
için açılacak bütünleme sınavına girebilir. Bu öğrencilerin o yarıyıl/yıl içi sınav ve
çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir. Bu durumda dersten alınan son başarı
notu, bitirme sınavına ait önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum
belgesine (transkript) yansır.
Sınav notlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden
değerlendirilerek belirlenen yarıyıl/yıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş
günü içinde, ilgili birimin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının
yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya müdür sınav kağıdının incelenmesi için, biri
sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri
arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek
öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu
derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir.
(2) Komisyon, en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır.
(3) Harfli olarak ilan edilen başarı notları ilan edildikten sonra, herhangi bir nedenle
yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.
Azamî süreler ve öğrencilik statüsü
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt
oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını
azamî dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azamî yedi yıl, öğrenim
süresi beş yıl olan lisans programlarını azamî sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans
programlarını azamî dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi
azamî iki yıldır.
(2) Azamî süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
(3) Azamî süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme

sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan birinci ek sınav ve
ikinci ek sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders
sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse
kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan
birimlerde iki eğitim-öğretim yılı, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından
yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere
devam şartı aranmaz.
(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle
ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan
birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri
derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha
önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan
yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders
başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler,
sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu
sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine
getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara
sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç
sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene
kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler,
yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitimöğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm
dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden
sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde
yararlanamazlar.
(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim
süresinden sayılır.
(8) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek
amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim
süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını
ilgili birimlere ibraz etmelerine bağlıdır.
Kayıt dondurma
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde
ilgili yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak
olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulu kararınca eğitim ve öğretime ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülkî idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartı ile tabii âfetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen
mahkûmiyet halinin olması,
f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması,
g) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin
ortaya çıkması.
(2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin
toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir. Askerlik, tutukluluk ve
mahkûmiyet durumlarında ise kayıt dondurma, bu hallerin süresi kadardır.
(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri
verilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez.
Öğrencinin kaydı, ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilen yarıyıl/yıl kadar
dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Kayıt dondurma süresince öğrenci
eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı
yerden eğitim ve öğretime devam eder.
İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları
halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine
de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte
bulunmaları yeterlidir.
(3) İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birimin öğrenci
bürosuna bir dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir.
Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem
yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı
yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin
tümünün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
Diploma
MADDE 31 – (1) İlgili birimin öğretim planında yer alan derslerin tümünden başarılı
olmuş, mezuniyet için gerekli; dört yıllık lisans programları için en az 240, beş yıllık lisans
ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için en az 300, altı yıllık lisans ve
yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için ise en az 360 AKTS krediyi
tamamlamış, AGNO’su en az 2,00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen
diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri var olsa dahi
öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti
onaylanarak kendisine ilgili programın diploması verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara, mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, devam
ettikleri bölüm veya program ile aldıkları ders, proje, laboratuvar ve bitirme projesini,
bitirme ödevini, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir not durum belgesi (transkript) verilir.
(3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere geçici
mezuniyet belgesi verilir.
(4) Mezuniyet tarihi öğrencinin başarılı olduğu son sınava girdiği tarih, staj
zorunluluğu olan programlarda stajın bittiği tarihtir.
Ön lisans diploması
MADDE 32 – (1) Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi
izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS
krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2,00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından
belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi
öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti
onaylanarak kendisine ilgili birimin önlisans diploması verilir.
(2) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere,
18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek
Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması
verilir.
(3) Mezuniyet tarihi öğrencinin başarılı olduğu son sınava girdiği tarih, staj
zorunluluğu olan programlarda stajın bittiği tarihtir.
Diploma eki
MADDE 33 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce
hazırlanıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede,
öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS
kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.
(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.
Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 34 – (1) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve
başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur
öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu
öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.
(2) Tüm derslere ilişkin AGNO’su, 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur listesine;
3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu
durumları not durum belgesinde (transkript) belirtilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler
arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları
uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler en fazla iki yarıyıl süreyle bu
üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim
Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi
üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak
birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik ve öğrenme çıktıları açısından en yakın derslerin
seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Gidilen üniversitenin AKTS’sine uygun olması
kaydıyla seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS olması hedeflenir.
(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı
ve başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek; kredileri de gösterilmek
suretiyle bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin not durum (transkript)
belgesine işlenir.
(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye
gelen öğrencilerin işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim
kurulu kararı ile yürütülür. Öğrencilere, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir not
durum (transkript) belgesi verilir. Başarılı olunan derslerin toplam kredisinin 30
AKTS’den az olması durumunda başarısız ders veya eksik olan kredi yerine öğrenci kendi
bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve varsa bölüm
başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.
(5) Üniversiteler arasında ikili anlaşmalara dayalı olarak ortak programlar ve benzeri
programlar mevzuata uygun olarak açılabilir.
(6) Değişim programları kapsamında alınan ancak notla değerlendirilmeyip
başarılı/başarısız veya yeterli/yetersiz olarak değerlendirilen ders/derslerin, başarılı veya
yeterli olarak belgelendirildiği durumlarda ilgili ders/derslerden muaf (M) olunur. Bu
ders/dersler not durum belgesinde (transkript) (M) ile gösterilir.
Giyim ve genel görünüş
MADDE 36 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda
ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
Etkinliklerde görevlendirme
MADDE 37 – (1) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi
etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam
süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri
sınavlara, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe göre girer.
Engelli öğrenciler
MADDE 38 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engelli
öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Tebligat
MADDE 39 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat,
öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak
yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu kayıtlı
olduğu birime makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik
bildiren öğrenciler, birimlerinde mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine
tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim
kurulu kararları uygulanır.
İntibak
MADDE 41 – (1) İntibak ile ilgili iş ve işlemlerde, ilgili birim yönetim kurulu
kararları uygulanır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılından önce Üniversiteye
kayıtlı olan öğrenciler için; AGNO’su yeterli düzeyde olan ve ilgili birim tarafından
belirlenen tüm çalışmaların tamamlanmış olması halinde 31 inci ve 32 nci maddelerde
belirtilen mezuniyet için gerekli AKTS kredileri aranmaz.
(2) 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılından önce kayıtlı olan öğrenciler için AGNO
başarı baraj notu 1,8 olarak uygulanır.
(3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesi yürürlüğe girdiği
tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azamî sürelerin hesaplanmasında, daha önceki
öğrenim süreleri dikkate alınmaz.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Rektörü yürütür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
VETERİNER FAKÜLTESİ
5., 6., 7., 8. ve 9. YARIYIL
KLİNİK / KLİNİK VE
PATOLOJİ
UYGULAMALARI
EĞİTİMİ UYGULAMA
USUL VE ESASLARI
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ
5., 6., 7., 8. ve 9. YARIYIL KLİNİK / KLİNİK VE PATOLOJİ
UYGULAMALARI EĞİTİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
Bu usul ve esaslar, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Klinik ve Patoloji Uygulamaları Eğitiminin Konusu
MADDE 1 – (1) Öğrencilerin klinik ve patoloji derslerinde almış oldukları teorik bilgileri
uygulamaya dönüştürme imkanı bulmalarıdır.
Klinik Uygulama Dönemleri
MADDE 2 – (1) Yarıyıllara göre Klinik Uygulama Eğitimi kapsamında yer alan Anabilim Dalları ve
bu Anabilim Dallarının haftalık uygulama saatleri aşağıdaki gibidir.

5. YARIYIL
Klinik Uygulamaları (A)
Koordinatör: İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ANABİLİM DALLARI
Cerrahi Anabilim Dalı

TOPLAM UYGULAMA SAATİ
4

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

6. YARIYIL
Klinik Uygulamaları (B)
Koordinatör: İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ANABİLİM DALLARI
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Cerrahi Anabilim Dalı

TOPLAM UYGULAMA SAATİ
4

7. YARIYIL
Klinik ve Patoloji Uygulama (A)
Koordinatör: Cerrahi Anabilim Dalı
ANABİLİM DALLARI

TOPLAM UYGULAMA SAATİ

Patoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Cerrahi Anabilim Dalı

5

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Yaban Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı
8. YARIYIL
Klinik ve Patoloji Uygulama (B)
Koordinatör: Cerrahi Anabilim Dalı
ANABİLİM DALLARI

TOPLAM UYGULAMA SAATİ

Patoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Cerrahi Anabilim Dalı

5

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı
Yaban Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı
9. YARIYIL
Klinik Uygulama (C)
Koordinatör: Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
ANABİLİM DALLARI

TOPLAM UYGULAMA SAATİ

İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Cerrahi Anabilim Dalı
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı
Yaban Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı

5

Programların Hazırlanması Ve Uygulamaların Yapılış Şekli
MADDE 3 – (1) Uygulama planı, ders koordinatörlüğünde ve ilgili dersin içerisinde yer alan
Anabilim Dallarınca hazırlanır. Program hazırlanırken eğitim döneminin son bir haftası telafi haftası
olarak boş bırakılır. Koordinatör, her eğitim döneminin 15 gün öncesinden ilgili Anabilim Dalı
Başkanlarının görüşlerini alarak, her Anabilim Dalının yarıyılın tamamında vereceği uygulama
kriterlerini belirler ve öğrenci listesindeki öğrencileri anabilim dallarına eşit sürelerle dağıtımını
yapıp eğitim dönüşümlü olarak uygulanacak şekilde programı hazırlar ve öğrencilere ilan eder.
(2) Bu uygulama eğitimi 5., 6., 7., 8. ve 9. yarıyıllarda Klinik/ Klinik ve Patoloji uygulamalarını
kapsar. Ayrıca öğrenciler 7., 8. ve 9. yarıyıllarda da “Gezici Klinik Uygulamalarına” yapılan
çizelgeler doğrultusunda katılmak zorundadır.
Öğrencilerin Değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Ders Koordinatörleri, her uygulama dönemi sonunda öğrencilerin başarı durumunu
gösteren (Uygulama Karnesi Kriterleri, Gezici Klinik, Devam durumu ve Anabilim Dalının isteğine
bağlı olarak yapılacak uygulama sınavı) toplu sonuçları belirleyerek Dekanlığa bildirirler.
(2) Uygulama kriterlerinin yazılı olduğu Uygulama Karnesi Ders Koordinatörleri tarafından
hazırlanıp, ilgili öğrencilere dağıtılır ve yaptırılan her uygulama sonrası öğretim üyesince imzalanır.
(3) Öğrenciler, uygulama çalışmasının yüzde seksenine devam etmek zorundadır.
(4) Normal süresi içinde tamamlanamayan veya başarılı olmayan her uygulama için eğitim döneminin
son bir haftasında boş bırakılan sürede telafi etme olanağı sağlanır.
(5) Değerlendirme başarılı veya başarısız olarak sonuçlandırılır ve toplu sonuçlar Ders
Koordinatörlüğü tarafından, eğitim ve öğretim döneminin bitiminden itibaren 10 gün içinde
Dekanlığa gönderilir.
(6) Başarısız olan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
gereğince başarısız oldukları uygulamalarını tekrarlarlar. 2 yıl üst üste başarısız olan öğrenci
yeniden devam almak zorundadır.

Yürürlülük
Madde 5 – (1) Bu usul ve esaslar Fakülte Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, 2018-2019 eğitim
öğretim yılında uygulamaya girmiş yeni müfredat kapsamında yürütülür.
Yürütme
Madde 6 – (1) Bu usul ve esasların hükümleri Fakülte Dekanı tarafından yürütülür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER HEKİMLİĞİ
OLGUNLAŞMA UYGULAMA
(İNTÖRN) EĞİTİMİ USUL ve ESASLARI
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA
(İNTÖRN) EĞİTİMİ USUL ve ESASLARI
Bu usul ve esaslar İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen,
a) Bölüm Başkanlığı: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinde bulunan
Bölümlerin başkanlarını,
b) Dekanlık: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanlığını,
c) Disiplin: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğrencilerinin “Veteriner
Hekimliği Olgunlaşma Uygulama Eğitimi” süresince rotasyonlu veya rotasyonsuz olarak
eğitimlerini sürdürecekleri tek bir Anabilim Dalı veya birden fazla Anabilim Dalının bir araya
gelmesiyle multidisipliner olarak yürütülen eğitim programlarını,
ç) Fakülte: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesini,
d) Fakülte kurulu: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,
e) Olgunlaşma Uygulama Eğitimi: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi 10.
yarıyıl öğrencilerinin hekimlik deneyimlerini geliştirdikleri, tamamı uygulama olan 17 haftalık
intörn eğitimini,
f) Öğrenci: Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Uygulama Eğitimi programına kayıt yaptırmış
olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğrencilerini,
g) Öğrenci İntörn Karnesi: Olgunlaşma Uygulama Eğitimi yapılan tüm disiplinlerdeki
belirlenmiş olan kriterleri içeren, bir önceki Eğitim- Öğretim yarıyılında belirlenmiş ve
uygulamalarda kullanılmak üzere eğitim dönemi başında dekanlık tarafından öğrencilere
dağıtılan karneyi,
ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’yı,
h) Yönetim kurulu: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yürütme Süreci
Kayıt
MADDE 2 – (1) Veteriner Hekimliği Olgunlaşma ve Uygulama Eğitimi Güz ve Bahar
yarıyıllarında açılır.
(2) Olgunlaşma ve Uygulama Eğitimine başlayacak öğrencilerin bu eğitim öncesi tüm
derslerden devamını almış olması 9. Yarıyıl ve öncesindeki yarıyıllarda aldığı derslerden en
fazla üçünden başarısız olması ve “Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Öğrenci Nöbet”lerini tamamlamış olması ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Eğitim-Öğretim Ön lisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 2. bendine dayanarak
Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu kararı gereği, birbirini takip eden iki yarıyıldan en az bir
yarıyılın ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) asgari 2,00 olması zorunludur.
(3) Öğrenciler eğitim öğretim yılı başlamadan 2 hafta önce intörn programı kayıtlarını yapmak
zorundadır. Kaydını zamanında yaptırmayan öğrencilerin bir sonraki eğitim öğretim
döneminde kayıtları alınır ve dönem kaybederler. Mücbir sebeplerden dolayı kayıt
yaptıramayan öğrencilerin durumu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir.
Eğitim başladıktan sonra oluşturulmuş olan listelerde değişiklik yapılamaz.
Süre ve Kapsam
MADDE 3 – (1) Olgunlaşma Uygulama Eğitiminin süresi 17 hafta ve haftada 40 ders saatinden
oluşur. Öğrenciler; Cerrahi Poliklinik, İç Hastalıkları Poliklinik, İç Hastalıkları Görüntüleme,
Doğum ve Jinekoloji Poliklinik, Dölerme ve Suni Tohumlama Poliklinik, Yaban Hayvanı
Poliklinik, Cerrahi Görüntüleme, Cerrahi Operasyon, Yatar Hasta (İç Hastalıkları ve Cerrahi
Anabilim Dalları), Klinik Önbilimler (Patoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Viroloji,
Farmakoloji Anabilim Dalları), Besin Hijyeni ve Teknolojisi ve Temel Bilimler (Histoloji,
Fizyoloji, Biyokimya, Merkez Laboratuvarı, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalları),
Hastane Nöbeti, Gezici Klinik (İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni
Tohumlama, Zootekni Anabilim Dalları), Çiftlik Uygulama (Zootekni, Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları, Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni
Tohumlama Anabilim Dalları), Tez Savunma Haftası, Teknik Seminer-Sertifikasyon ve
Bilgilendirme Eğitimleri Haftası, Telafi Haftasında birer hafta eğitimlerini sürdürerek
tamamlarlar.
(2) Olgunlaşma Uygulama Eğitimi Güz Yarı Yılı/Bahar Yarı Yılı Eğitim Öğretimi başlangıcı
ile başlar bitiminden üç hafta sonra tamamlanır. Resmi tatiller nedeniyle uygulaması eksik

kalan disiplinler Olgunlaşma Uygulama Eğitimi bitiminden sonra dekanlığın belirleyeceği
program dahilinde eksik günleri tamamlarlar.
(3) Olgunlaşma Uygulama Eğitimi uygulamasında 14 hafta süre ile rotasyonlu olarak
sürdürülen disiplinler ve öğrencinin bu disiplinlerde geçirmek zorunda olduğu süreler Tablo 1
de verilmiştir.
Tablo 1. Rotasyonla eğitim sürdürülecek disiplinler.
DİSİPLİN (İlgili Anabilim Dalları)
Cerrahi Polikliniği
İç Hastalıkları Polikliniği
İç Hastalıkları Görüntüleme
Doğum ve Jinekoloji Polikliniği
Dölerme ve Suni Tohumlama Polikliniği
Yaban Hayvan Hastalıkları Polikliniği

Cerrahi Görüntüleme
Cerrahi Operasyon
Yatar Hasta (İç Hastalıkları ve Cerrahi
Anabilim Dalları)
Klinik Önbilimler (Patoloji, Mikrobiyoloji,
Parazitoloji, Viroloji, Farmakoloji Anabilim
Dalları)
Besin Hijyeni ve Teknolojisi ve Temel
Bilimler (Histoloji, Fizyoloji, Biyokimya,
Merkez Laboratuvarı, Besin Hijyeni ve
Teknolojisi Anabilim Dalları)
Hastane Nöbeti
Gezici Klinik (İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum
ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama,
Zootekni Anabilim Dalları)
Çiftlik Uygulama (Zootekni, Hayvan Besleme
ve Beslenme Hastalıkları, Cerrahi, İç
Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve
Suni Tohumlama Anabilim Dalları)

Sorumlu Birim
Cerrahi Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
Doğum ve Jinekoloji
Anabilim Dalı
Dölerme ve Suni
Tohumlama Anabilim Dalı
Yaban Hayvan
Hastalıkları ve Ekolojisi
Anabilim Dalı
Cerrahi Anabilim Dalı
Cerrahi Anabilim Dalı
Dönüşümlü olarak İç
Hastalıkları ve Cerrahi
Anabilim Dalları
Klinik Önbilimleri Bölüm
Başkanlığı

SÜRE
1 hafta
1 hafta

Besin Hijyeni ve
Teknolojisi Bölüm
Başkanlığı

1 hafta

Klinik Bilimleri Bölüm
Başkanlığı
Klinik Bilimleri Bölüm
Başkanlığı

1 hafta

Klinik Bilimleri Bölüm
Başkanlığı

1 hafta

1 hafta
1 hafta
1 hafta
1 hafta

1 hafta
1 hafta
1 hafta

1 hafta

1 hafta

(4) Rotasyona tabi olan disiplinlerin dışındaki sabit zamanlı olarak uygulanacak disiplinlerin
tarih aralıkları Dekanlık tarafından belirlenecektir. Bu disiplinler Tablo-2 de gösterilmiştir.
Tablo 2. Sabit zamanlı olarak uygulanacak disiplinler.
Teknik Seminer-Sertifikasyon ve Bilgilendirme

1 hafta

Eğitimleri
Tez Savunma

1 hafta

Telafi

1 hafta

(5) Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi sırasında öğrencilerin katılacakları Teknik
Seminer-Sertifikasyon ve Bilgilendirme Eğitimleri Uluslararası Veteriner Hekimliği
Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi’nin düzenlendiği haftada yürütülür.
(6) Öğrencinin hazırladığı tezin sunumu için yapılacak Bitirme Tez Savunma’sı Veteriner
Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi’nin 16. haftasında gerçekleştirilir.
(7) Belirli disiplinlerden devam sorunu yaşayan veya uygulamalarda yetersizliği olan öğrenciler
Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi’nin son haftası içinde (17. Hafta) gerekli telafilerini
yaparlar.

Öğrencilerin disiplinlere dağıtımı ve uygulama programı
MADDE 4 – (1) Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimine kayıt yaptıran öğrencilerin listeleri
“Öğrenci İşleri Komisyonu” tarafından, kayıt yaptırmış olan öğrenci sayısına göre eşit olarak
14 gruba bölünür ve uygulama takvimi oluşturulur. Hazırlanan program ve listeler eğitim
başlamadan önce öğrencilere duyurulur ve ilgili disiplin sorumlularına gönderilir. Sabit
uygulanacak olan haftaların programları da dönem başlamadan ilan edilir. Farklı Anabilim Dalı
başkanlıkları tarafından yürütülecek olan disiplinlerdeki öğrencilerin disiplin içi rotasyon
programları listeler ulaştığı anda disiplin sorumlusu tarafından yapılır ve öğrencilere web
sayfasından ilan edilir.
Öğrenci intörn karnesi
MADDE 5 – (1) Olgunlaşma Uygulama Eğitimi yapılan tüm disiplinlerdeki belirlenmiş olan
kriterleri içeren “Olgunlaşma Uygulama Eğitimi İntörn Öğrenci Karnesi” bir önceki EğitimÖğretim yarıyılında belirlenir ve uygulamalarda kullanılmak üzere eğitim dönemi başında
Dekanlık tarafından öğrencilere verilir.

Ortak yürütülecek eğitim programları ve sorumluluklar
MADDE 6 – (1) Disiplinler arası yürütülmesi gereken eğitim programlarının sorumluları ve
yürütülmesi şu şekilde gerçekleştirilir.
a) Çiftlik Uygulama programı: Klinik Bilimleri Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenir ve
Zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve
Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalları tarafından yürütülür. Çiftlik
Uygulaması Fakülte Çiftliğinde yürütülür ve öğrenciler çiftlikteki yürütülen bütün işler
(yemleme, bakım, sağlık kontrolü, temizlik, sağım vs.) süresince çiftlikte bulunmak ve
faaliyetlere katılmak zorundadır. Uygulama başlama ve bitiş saatleri çiftliğin çalışma saatlerine
göre uygulanır. Çiftlik çalışma programına göre her uygulama günü disiplin sorumlusu
tarafından belirlenmiş ilgili Anabilim Dallarından bir akademik personel, öğrencilerin
uygulamalarını kontrol eder ve intörn karnelerini onaylar. Gerekli hallerde birden fazla
Anabilim Dalı akademik personelinin katılımı ile uygulamalar gerçekleştirilir.
b) Gezici Klinik Uygulama Programı: Eğitim programı Klinik Bilimleri Bölüm Başkanlığı
tarafından düzenlenir ve Klinik Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları tarafından yürütülür.
c) Yatar Hasta Uygulama Programı: Eğitim programı Veteriner Fakültesi Uygulama ve
Araştırma Hastanesinde yatar hasta durumuna göre İç Hastalıkları ve Cerrahi Anabilim Dalları
arasında dönüşümlü olarak hazırlanır ve yürütülür. Bu kapsam içinde eğitim alan öğrenciler,
yatar hastaların epikriz takibini, bakım ve gerekli hijyen kontrollerini yapmak, tedavi
protokollerini yerine getirmek ve hastaların devam eden tedavi protokolleri ile ilgili Hastane
nöbeti tutan ekibe gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür.
ç) Klinik Önbilimler Uygulama programı: Klinik Ön Bilimler Başkanı tarafından eşit olarak
bölünen öğrencilerin Patoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Viroloji, Farmakoloji Anabilim
Dallarına dağıtımı yapılır ve web sitesinden ilan eder.
d) Besin Hijyeni ve Teknolojisi ve Temel Bilimler Uygulama programı: Eğitim uygulama
programı Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm başkanlığı tarafından düzenlenir ve Histoloji (1/2
gün), Fizyoloji (1/2 gün), Biyokimya (1/2 gün), Merkez Laboratuvarı (1/2 gün), Besin Hijyeni
ve Teknolojisi Anabilim Dalları (3 gün) tarafından yürütülür.
e) Hastane Nöbeti Uygulama programı: Eğitim uygulama programı Klinik Bilimleri Bölüm
Başkanlığı tarafından düzenlenir ve İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve
Suni Tohumlama Anabilim Dalları tarafından yürütülür. Veteriner Hekimliği Olgunlaşma
Eğitimi’ne kayıt olan her öğrenci bir haftasını hastane nöbeti tutarak geçirir. Nöbetler hafta içi
saat 16:00’da başlar ertesi gün sabah 9:00’da biter. Nöbet tutacak öğrenci/öğrenciler yatar hasta
uygulamasını sürdüren öğrencilerden yatar hastaların tedavi protokollerini ve epikrizlerini

almak ve yapılacakları nöbetleri sırasında yapmakla yükümlüdür. Nöbet bitiminde yine yatar
hastadan sorumlu olan öğrenciye/öğrencilere hastaların durumu hakkında rapor verirler. Her
nöbet bitiminde, nöbetçi hekim tarafından karnelerindeki ilgili alan imzalanarak onaylanır ve
Hastane Nöbeti Uygulama programı bitiminde de öğrencinin uygulama programı
başarılı/başarısız olarak değerlendirilip karne hastane sorumlu yöneticisi tarafından imzalanır.
f) Teknik Seminer-Sertifikasyon ve Bilgilendirme Eğitimleri programı: Eğitim ve
uygulama programları Dekanlık tarafından yürütülür. Bu konuda faaliyet gerçekleştirecek
birimler eğitim öğretim dönemi başında Dekanlığa müracaat ederek bu program içinde
faaliyetlerini yürütür. Öğrenci kulüpleri tarafından yürütülen kariyer geliştirme eğitim
toplantıları da bu program içinde yürütülür. Öğrencinin katıldığı faaliyetler için intörn
karnesinde bir sayfa ayrılır ve katıldıkları faaliyetler buraya yazılarak sorumlu kişiler tarafından
onaylanır.
Yurt dışı öğrenci değişim programlarındaki öğrenciler
MADDE 7 – (1) Yurt dışı öğrenci değişim programları aracılığı ile yurt dışında eğitimini
sürdürecek/sürdüren

öğrencilerin

alacakları/aldıkları

eğitimlerin

Veteriner

Hekimliği

Olgunlaşma Eğitimi yerine sayılması için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri “Öğrenci İşleri
Komisyonu” yapar ve Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunar.
Bitirme tezi koşulu
MADDE 8 – (1) Olgunlaşma Uygulama Eğitimi kapsamında her öğrencinin bir adet bitirme
tezi hazırlayıp başarıyla sunması gerekmektedir. Hazırlanacak tez, ilgili uygulama esaslarına
göre hazırlanır ve sunulur.
Devam ve Başarının Değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Öğrenci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
gereğince “Veteriner Hekimlik Olgunlaşma Uygulama Eğitiminde, öğrenci eğitim alacağı her
disiplinden ayrı ayrı olarak % 80 devam almak ve kriterleri karşılayarak başarılı olmak
zorundadır.
(2) En fazla 3 disiplinden devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları
disiplinlerdeki eğitimlerini açılacak bir sonraki Olgunlaşma Uygulama Eğitimi döneminde
tekrar alırlar. Devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları disiplin sayısı 3’ün üzerinde olan
öğrenciler başarısız sayılır ve Olgunlaşma Uygulama Eğitimi kapsamındaki tüm disiplinlerdeki

eğitimlerini bir sonraki Olgunlaşma Uygulama Eğitimi döneminde tekrar alırlar. Öğrenciler
tekrarladıkları eğitimlerinde devam almak ve başarılı olmak zorundadırlar.
(3) Öğrenciler, ilgili disiplinin sorumlusu tarafından belirlenen ve uygulama dönemi başında
ilan edilen uygulamalara katılmak ve başarı kriterlerini sağlamak zorundadır.
(4) Öğrenciler Teknik Seminer-Sertifikasyon ve Bilgilendirme Eğitimleri haftasında en az bir
eğitim semineri veya öğrenci kongresine katılması gerekir.
(5) Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için, eğitimlerinin almış oldukları tez konularına uygun
olarak bitirme tezini hazırlamak, sunmak ve başarılı olmak zorundadır.
Telafi
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, Olgunlaşma Uygulama Eğitimi sırasında toplamda yüzde seksen
devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde eğitim esnasında tamamlayamadığı kriterlerini
eğitim programında belirlenecek bir haftalık telafi haftası içinde tamamlarlar. Bu telafi süresi
sonunda da yapmakla yükümlü oldukları kriter ve etkinlikleri tamamlayamazlarsa başarısız
sayılırlar.
Olgunlaşma Uygulama Eğitimi Öğrenci İntörn Karnesi onayı, teslimi ve sonuçların ilanı
MADDE 11 – (1) Öğrenciler katıldıkları uygulamalar sonrasında sorumlu öğretim üyesi
tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve karnelerdeki ilgili alan imzalanır. İlgili
disiplindeki tüm sorumluluklarını yerine getiren öğrencilerin karneleri disiplin sorumlusu
tarafından başarılı/başarısız olarak onaylanır.
(2) Tüm disiplinlerden onay alan öğrenciler, karnelerini öğrenci işleri bürosuna, eğitim dönemi
sonlanmasını takiben en geç 1 hafta içinde teslim etmekle yükümlüdür.
(3) Tüm Sorumlu Disiplinler, öğrencilerin başarılı/başarısız durumlarını Öğrenci İşleri
Komisyonuna eğitim dönemi sonlanmasını takiben en geç 1 hafta içinde bildirir.
(4) Veteriner Fakültesi Olgunlaşma Uygulama Eğitimi değerlendirilmesi “Öğrenci İşleri
Komisyonu” tarafından “Başarılı” veya “Başarısız” olarak yapılır ve öğrencilerin başarı
durumunu gösteren toplu sonuçlar Web sitesinden ilan edilir.
MADDE 12 – (1) Yerine getirmekle yükümlü oldukları kriterlerden telafi haftasında da
başarısız olan öğrenciler açılacak bir sonraki “Olgunlaşma Uygulama Eğitimi” döneminde bu
yükümlülüklerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Başarısızlık ve eğitim tekrarı
MADDE 13 – (1) Aşağıdaki koşulları gösteren öğrenciler başarısız sayılır:
a) Madde 9’ a göre devamsız olan öğrenciler,
b)Yerine getirmekle yükümlü oldukları kriterlerden telafi haftasında da başarısız olan
öğrenciler,
c) Bitirme tezinden başarısız olan öğrenciler
(2) Bu öğrenciler açılacak bir sonraki “Olgunlaşma Uygulama Eğitimi” döneminde bu
yükümlülüklerini ilgili maddelerdeki kurallara göre başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
BÖLÜM 3
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri
ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu usul ve esaslar 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında uygulamaya alınan
yeni müfredat kapsamında yürütülür.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu usul ve esasları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Dekanı yürütür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER HEKİMLİĞİ
OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ
BİTİRME TEZİ HAZIRLAMA VE
DEĞERLENDİRME
USUL VE ESASLARI

2018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ
BİTİRME TEZİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
USUL VE ESASLARI
İÜC Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Uygulama Eğitimi Bitirme
Tezi Hazırlama ve Değerlendirme Usul ve Esasları, İÜC Lisans Programları Bitirme Ödevi
Hazırlama Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.
Bitirme Tezi Yürütme Süreci
Anabilim Dalı Kontenjanlarına göre öğrencilerin yerleştirilmesi ve danışmanların
belirlenmesi
MADDE 1 – (1) “Öğrenci İşleri komisyonu” Olgunlaşma Uygulama Eğitim ders
yoğunluğuna uygun olacak şekilde Anabilim dallarında bitirme tezi hazırlayacak öğrenci
sayılarını belirler. Ders yoğunluğunun yüzdelik oranları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Ders yoğunluğunun yüzdelik oranları
Anabilim Dalları
Cerrahi Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Yaban Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim
Dalı
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Patoloji Anabilim Dalı
Parazitoloji Anabilim Dalı
Viroloji Anabilim Dalı
Zootekni Anabilim Dalı
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yoğunluk
Yüzdesi
% 20
% 20
% 15
% 10
% 10
%5
%2
%2
%2
%2
%2
%2
%2
%2
%2
%2

(2) Öğrenciler eğitimlerinin 9. Yarıyılının sonunda dekanlık tarafından ilan edilen
tarihler içerisinde bitirme tezlerini hangi anabilim dalından yapmak istediklerini belirten tercih
formunu (EK-1) imzalayarak öğrenci işlerine başvuru yapar. Başvuruda kullanılacak olan

formda, öğrenci en çok istediği anabilim dalından başlayarak, tercih sırasıyla 4 Anabilim dalını
belirtir.
(3) Başvurular tamamlandıktan sonra Öğrenci İşleri Komisyonu başvuruları
değerlendirir. Öğrencilerin yerleştirilmesinde öğrencinin başarı puanı (AGNO) gözetilerek
tercih sırası ve kontenjana göre yerleştirmeleri gerçekleştirilir. Öğrencinin dört tercihinde de
kontenjan dolması durumunda, Öğrenci işleri Komisyonu açık kalan kontenjanlarda dağıtım
yapar ve dekanlık tarafından öğrencilere 10. Yarıyılın başında fakülte web sayfasında ilan
edilir. Yerleştirilmesi tamamlanmış öğrenciler, tercih ederlerse listeler ilan edildikten sonra 1
hafta içinde öğrenci işlerine verecekleri dilekçe ile kendi aralarında anabilim dalı değişiklik
talebinde bulunabilirler.
(4) Öğrencinin başvuru döneminde birlikte araştırma projesi çalışması içinde olduğu bir
öğretim üyesi varsa Bitirme Tezini doğrudan bu öğretim üyesi ile yapabilir. Komisyon tercih
belirlemede bu durumu öncelikli olarak ele alır ve öğrencinin ilgili öğretim üyesinin
danışmanlığında Bitirme Tezini yapmasını doğrudan onaylar.
(5) Süresi içinde öğrenci işlerine başvurusunu yapmayan öğrencilerin yerleştirilmesi
Bitirme Tezi Komisyon tarafından doğrudan yapılır.
(6) Kesin yerleştirme listeleri ilan edildikten sonra mücbir sebepler haricinde
öğrencilerin tezlerini yürütecekleri anabilim dallarında değişiklik yapılmaz.
(7) Anabilim Dalı listeleri belli olduktan sonra Anabilim Dalı Başkanları tarafından
Bitirme Tezi Danışman atamaları yapılır ve bir hafta içerisinde anabilim dalı başkanları
tarafından öğrencilere ilan edilir. Öğrenciler listeler ilan edildikten sonra tez danışmanı ile
irtibata geçerek tez konusunu belirler.
Bitirme tezi konusu
MADDE 2 – (1) Danışmanlar tarafından öğrenciye verilecek olan Bitirme Tezi konu
kapsamları; veteriner hekimlik uygulamaları, hasta (Vaka) takibi, retropsektif çalışmalar,
veteriner hekimlik ve hayvancılıkla ilgili durum değerlendirme çalışmaları, deneysel
çalışmalar, güncel bir sorun hakkında derleme niteliğinde çalışmalar olabilir.
Bitirme Tezi Yazım Kuralları
MADDE 3 – (1) Bitirme Tezi konusu araştırma ise “Kapak, Başlık, Özet, İngilizce Özet,
Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır.
Derleme niteliğinde ise “Kapak, Başlık, Özet, İngilizce Özet, Giriş, Sonuç, Kaynaklar” Olgu
sunumu niteliğinde olanlar “Kapak, Başlık, Özet, İngilizce Özet, Giriş, Olgu, Tartışma ve
Sonuç, Kaynaklar ”gibi ana bölümlerden oluşmalı ve düzeltmelerin yapılmasına uygun olacak
şekilde geçici ciltlenmelidir.
a) Kapak sayfası: Kapak sayfasına sırasıyla makale başlığı, öğrencinin adı ve soyadı,
numarası, danışman öğretim üyesinin unvanı, adı ve soyadı, bitirme tezinin hazırlandığı eğitimöğretim yılı yazılmalıdır. Başlık, makale konusunu ifade eden açık, anlaşılır ve mümkün
olduğunca kısa olmalıdır.
b) Özet: Türkçe ve İngilizce özetler 200 kelimeyi aşmamalı ve gerekli detayları kısaca
içermelidir.

c) Giriş: Konuyla ilgili kaynak (Literatür) bilgisinin aktarıldığı bölümdür. Bu kısım, konunun
pratik önemini de ortaya koyacak şekilde yazılmalıdır.
ç) Gereç ve Yöntem: Makale içinde kullanılmış olan gereç ve yöntemler, yapılan analizler ve
çalışmada kullanılan istatistik yöntemler dahil olmak üzere detaylı bir şekilde verilmelidir.
d) Bulgular: Çalışmada elde edilmiş veriler kısa, düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır.
Eğer çalışılan vak’a bir olgu ise buna ait tanıtıcı ve analiz bilgileri verilmelidir.
e) Tartışma ve Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçların değerlendirildiği, karşılaştırıldığı,
kaynaklarla tartışıldığı, bulguların yorumlanıp bir sonuca varıldığı ve öğrenci görüşünün
yazıldığı bölümdür. Varılan sonucun pratik önemine dair öneri ve hedefler sunulur.
f) Kaynaklar: Kaynaklar listesi alfabetik sıraya göre orijinal dilinde yazılmalıdır. Sadece
yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş kaynaklar kullanılmalıdır. Kaynak olarak kitap, makale,
tez, bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiri ve internette bulunan bir web sitesi kullanılabilir.
(2) Bitirme tezi makaleleri; en az 15, en fazla 30 sayfa uzunluğunda hazırlanacaktır. Bu
sayfa sayısına Kaynaklar bölümü dahildir. Kapak bilgileri; A4 boyutunda kâğıda, başlık
sayfaya ortalanmış olarak büyük harflerle 48 punto, diğer isimler sayfanın yan kenarından 3 cm
içeride büyük harflerle 28 punto olarak Times New Roman yazı karakterinde koyu harflerle
yazılmalıdır. Metin bilgileri; sayfanın tüm kenarlarında 2,5’er cm boşluk bırakılarak, 1,5 satır
aralıkla, 12 punto büyüklükte Times New Roman yazı karakterinde yazılmış olmalıdır. Ancak
geniş tablo ve grafikler sayfaya sığdırılabilmesi için 10 punto büyüklüğünde yapılabilir.
Makalede yer alan Özet, Giriş v.b bölüm başlıkları koyu harfle ve ortalanmış olarak, metin
içinde geçen diğer alt başlıklar ise koyu harflerle ve satır başından hizalanmış olarak
verilmelidir. Makale içinde söz edilen bakteri, parazit, v.b özel isimler italik ve Latince olarak,
kısaltmalar ise uluslararası kabul gördüğü şekilde yazılmalıdır. Metin içinde ondalıklı sayıların
belirtilmesinde ondalık ayıracı olarak virgül işareti kullanılmalıdır. Tablo, grafik ve resimlerde
Türkçe ve İngilizce başlık yazılmalıdır. Metnin akıcılığını bozan fakat konuya açıklık
getirebilecek her türlü açıklama, metin içindeki yeri yıldız işareti ile belirlendikten sonra,
sayfanın alt kısmına bir düz çizgi çekilerek altına dip not olarak yazılabilir. Metin hazırlanırken
kapak sayfası hariç sağ alt kısma sayfa numarası verilmelidir.
(3) Kaynaklar; metin içinde atıf yapılırken yazar veya yazarların soyadından sonra
parantez içinde kaynağın yayın yılı belirtilmelidir [Bell (2005) tarafından; Nielsen ve Engberg
(2006) tarafından; Doyle ve ark. (2007) tarafından]. Cümlenin sonunda atıf yapıldığında ise
yazar ismi ve yayın yılı parantez içinde belirtilmelidir [bildirilmiştir (Bell, 2005). ………
bildirilmiştir (Nielsen ve Engberg, 2006). ………….. bildirilmiştir (Doyle ve ark., 2007).]
Makalede kullanılan tablo, grafik ve resimler bir kaynaktan alınmışsa, kaynak sahibi ve yayın
yılı parantez içinde belirtilmelidir [Örnek; Tablo 1: Köpeklerin yaşlarına göre kilolarının
dağılım (Bell, 2005)].
(4) Kaynakların son sayfada yazım şekilleri aşağıdaki gibidir:
a) Kaynak Makale ise; Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfi yazılmalıdır.
Devamında sırasıyla makalenin yayın yılı, makalenin adı, yayınlandığı derginin açık adı, cilt,
sayı ve sayfa numaraları belirtilmelidir.
Cohen, N.D., Vontur, C.A., Rakestraw, P.C., 2000. Risk factors for enterolithiasis
among horses in Texas. Journal of the American Veterinary Medical Association 216, 1787–
1794.

b) Kaynak Kitap ise; Yazarların (veya editörün) soyadları ve adlarının ilk harfi
yazılmalıdır. Devamında sırasıyla kitabın yayın yılı, adı, yayınevi veya yayınlayan kuruluş ve
yayınlandığı yer belirtilmelidir. Kaynak, kitaptan bir bölüm ise bölüm yazarlarının isminden
sonra sırasıyla kitabın yayın yılı, bölümün adı, editörün soyismi ve adının ilk harfi, bölümün
alındığı kitabın adı, yayınevi veya kuruluş, yayınlandığı yer, konu ile ilgili bölüm ve sayfa
numaraları yazılmalıdır.
Combs, G.F., 1992. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health.
Academic Press, San Diego. Kramer, J.M., Gilbert, R.J., 1989. Bacillus cereus. In: Doyle,
M.P. (Ed.), Foodborne Bacterial Pathogens. Marcel Dekker, New York, pp. 22-70.
c) Kaynak bir tez ise; Tezi yazan kişinin soyadı ve adının ilk harfi koyu olarak yazılmalı,
kabul edildiği yıl, tezin başlığı, tezin cinsi (yüksek lisans veya doktora), üniversitesi ve enstitüsü
belirtilmelidir.
Bacınoğlu, S., 2002. Boğa spermasında farklı eritme süreleri ve eritme sonrasında
oluşturulan soğuk şoklarının spermatolojik özelliklere etkisi. Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
ç) Kaynak internette bulunan bir Web sitesi ise; Yazarların soyadları ve adının ilk harfi
(Yazar adı yoksa web sitesinin veya kaynağın adı) yazılır. Daha sonra sonra sırasıyla yılı,
makalenin adı, varsa yayıncı, internet adresi ve erişim tarihi belirtilir.
Cleveland, C.W., Peterson, D.S., Latimer, K.S., 2005. An Overview of Canine
Babesiosis. Clinical Pathology. College of Veterinary Medicine, The University of Georgia:
http://www.vet.uga.edu/vpp/clerk/Cleveland (Erişim 17.12.2005).
d) Kaynak bilimsel toplantıda sunulmuş bir bildiri ise; Yazarların soyadı ve adının baş
harfinden sonra sırasıyla toplantının yılı, bildirinin başlığı, toplantının adı, kitapçık sayfa
numaraları yazılır.
Cardinali, R., Rebollar P.G., Mugnai, C., Dal Bosco, A., Cuadrado, M., Castellini,
C., 2008. Pasture availability and genotype effects in rabbits: 2. development of gastrointestinal tract and immune function of the vermiphorm appendix. In: Proc. 9th World Rabbit
Congress, Verona, Italy, 1159-1164.
Bitirme tezinin teslimi ve sunumu
MADDE 4 – (1) Bitirme tezi, Veteriner Hekimliği Olgunlaşma Eğitimi’nin 16.
haftasında anabilim dalı başkanlığının ilan edeceği tarihte öğrenci tarafından ilgili anabilim
dalında sözlü sunum yapılarak savunulur. Öğrenci bu tarihten en az bir hafta önce yazım
kurallarına uygun olarak hazırladığı Bitirme tezini danışman hocası dijital ortamda
göndermelidir. Tezlerini zamanında teslim etmeyen veya yazımında çalıntı / intihal (aşırma)
yaptığı tespit edilen öğrenciler tezlerinde BAŞARISIZ kabul edilir.
(2) Bitirme tezlerin verildiği Anabilim Dalları, öğrencilerin başarılı/başarısız
durumlarını Öğrenci İşleri Komisyonuna sunumu takiben en geç bir hafta içerisinde bildirir.
(3) Öğrenci İşleri Komisyonu Anabilim dallarından gelen BAŞARILI veya
BAŞARISIZ sonuç listelerini oluşturur ve ilan edilmesi amacıyla dekanlığa iletir.
(4) Geçerli bir mazeret ile belirlenen sunum haftasında sunumunu gerçekleştiremeyen
öğrenciler veya tez sunumunda başarısız bulunan öğrenciler Veteriner Hekimliği Olgunlaşma
Eğitimi’nin telafi haftasında, gerekli düzeltme ve düzenlemeleri yaptıktan sonra, tekrar sunar.

(5) Telafi haftasında da başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılının ilk
yarıyılında, varsa gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra belirlenecek sunum haftasında
sunumunu tekrarlar ve yeniden değerlendirilir.
Değişim programlarındaki ve yatay geçişle gelen öğrenciler
MADDE 5 – (1) ERASMUS ve benzeri değişim programları ile yurt dışı veya yurt
içinde öğrenci değişim programları kapsamında, Bitirme Tezi ile ilgili başvuru veya sunum
tarihlerinde fakültede bulunmaması durumunda öğrenci döndükten sonra ilgili işlemlerini
yapar.
(2) Değişim programları ile gittiği fakültede Bitirme tezi hazırlar ve sunarsa, karşı
kurumdan onaylı bir belge ile Öğrenci İşleri Komisyonuna başvuru yapar, uygun bulunması
durumunda öğrenci başarılı sayılır. Aksi durumda dönüşünü takiben bir ay içerisinde sunumunu
yapmak zorundadır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 6 – (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat
hükümleri ve Fakülte yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu usul ve esaslar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner
Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve 2018-2019 eğitim
öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu usul ve esasları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner
Fakültesi Dekanı yürütür.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ
STAJ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
İÜC Veteriner Fakültesi Staj Uygulama Usul ve Esasları, İÜC Lisans Programları Staj
Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.
STAJLARIN YÜRÜTME SÜRECİ
Staj yapabilme koşulu
MADDE 1 – (1) Fakültede eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 4, 6 ve 8. yarıyılları sonrasında
staj yapabilmeleri için bitirdikleri eğitim – öğretim yılına ait tüm zorunlu derslerini almış
olmaları gerekir.
Staj dönemleri, türü ve sayısı
MADDE 2 – (1) Stajlar 4., 6. ve 8. yarıyılları takip eden yaz döneminin Temmuz veya Ağustos
aylarında gerçekleştirilir.
(2) Öğrenciler eğitimleri süresince 4. yarıyıl bitiminde hayvan yetiştiriciliği ve beslenmesi
alanında “Çiftlik”, 6. yarıyıl bitiminde gıda alanında “Gıda” ve 8. yarıyıl bitiminde hayvan
sağlığı alanında “Klinik” stajı olmak üzere toplam üç adet staj yaparlar.
(3) Mücbir sebepler kapsamında, öğrenciler stajlarını Fakülte Kurulunun belirlediği zaman
dilimlerinde gerçekleştirebilir.
Staj süresi
MADDE 3 – (1) Öğrenci eğitim öğretimi süresince toplam 60 gün staj yapmakla yükümlüdür.
4. yarıyıl bitiminde hayvan yetiştiriciliği ve beslenmesi alanında yapılacak olan “Çiftlik Stajı”
20 gün, 6 yarıyıl bitiminde gıda alanında yapılacak olan “Gıda Stajı” 20 gün ve 8. yarıyıl
bitiminde yapılacak olan hayvan sağlığı alanındaki “Klinik Stajı” 20 gündür.
(2) Staj sürelerinin hesabında fiilen çalışılan gün sayısı esas alınır.
Staj yerleri ve uygunluğu
MADDE 4 − (1) Öğrenci staj yerini, ya kendi imkânları ile bulur ya da Dekanlık tarafından
ilan edilen staj yerlerinden seçer. Öğrencinin staj yapacağı yeri kendisinin bulması durumunda
bu iş yerinde staj yapıp yapamayacağına Staj Komisyonu karar verir.
(2) Öğrenci, Staj Komisyonuna onaylattığı “ Zorunlu Staj Formunda belirtilen (EK-1) staj yeri
dışında o dönemde başka bir yerde stajını yapamaz.

(3) Öğrenciler stajlarını mücbir sebepler olmadıkça Türkiye ve KKTC bulunan Veteriner
Fakülteleri dışındaki kurum ve kuruluşlarda yapmak zorundadırlar.
(4) Öğrencinin staj yapacağı iş yerinin faaliyet konusu, sorumluluğunu yerine getireceği stajın
konusuna, misyonuna, o ana kadar eğitimini aldığı müfredatının içeriğine uygun ve
tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Ayrıca öğrencinin staj yapacağı yerin ve yanında staj yapacağı
kişinin nitelikleri stajın gerektirdiği yeterlikler dikkate alınarak ilgili staj komisyonu tarafından
değerlendirilir ve Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 5 – (1) Stajlar Yönetim Kurulu tarafından onaylamış, yurt içi ya da yurt dışında uygun
görülen kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.
MADDE 6 – (1) Öğrenciler sürü yönetimi alanındaki Çiftlik Stajlarını, sorumlu veteriner hekim
gözetiminde,
a) Yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinin Araştırma ve Uygulama çiftliklerinde
b) Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren hayvansal üretim, araştırma ve
uygulama çiftliklerinde,
c) Bünyesinde hayvan çiftliği bulunan yem fabrikalarında,
ç) Su hayvanları yetiştirme tesislerinde,
d) Tam zamanlı veteriner hekim çalıştıran özel hayvancılık işletmeleri,
e) Staj komisyonunun uygun bulacağı ve Yönetim Kurulunun onaylayacağı ilgili diğer
kuruluşlarda yapabilirler.
MADDE 7 – (1) Öğrenciler gıda alanındaki Gıda Stajlarını,
a) Yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinin ilgili anabilim dallarında,
b) Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren resmi veya özel Gıda Kontrol
Laboratuvarlarında,
c) Hayvansal ürünler sanayinde (et, süt, bal, yumurta ve su hayvanı ürünleri üretim ve işleme
fabrikaları),
ç) Resmi veya özel mezbaha ve kombinalarda,
d) Gıda güvenliği konusunda eğitim ve denetleme faaliyet gösteren firmalarda,
e) Tam zamanlı Veteriner Hekim çalıştıran gıda firmalarında,
f) Staj komisyonunun uygun bulacağı ve Yönetim Kurulunun onaylayacağı ilgili diğer
kuruluşlarda yapabilirler.

MADDE 8 – (1) Öğrenciler hayvan sağlığı alanındaki Klinik Stajlarını, sorumlu veteriner
hekim gözetiminde,
a) Yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinin Klinik Anabilim Dallarında,
b) Resmi ve özel hayvan hastanelerinde,
c) Belediyelerin Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilgili servislerinde,
ç) Özel Veteriner Kliniği, Polikliniklerinde ve Hastanelerinde,
d) Hayvanat Bahçesi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezleri ve Akvaryumlar,
e) Klinik Veteriner Hekimliğe hizmet veren laboratuvarlarda,
f) Su hayvanları çiftliklerinde
g) Staj komisyonunun uygun bulacağı ve Yönetim Kurulunun onaylayacağı ilgili diğer
kuruluşlarda yapabilirler
Yurt Dışı Stajları
MADDE 9 – (1) Yurtdışında staj yapmak isteyen öğrenciler, stajlarını yapmak istedikleri alana
göre, Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadele Birliği (IAESTE) Türkiye Milli Komitesi,
Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı (ERASMUS),
Uluslararası Staj Değişim Programı (AIESEC) gibi kurumlar aracılığı ile veya kendi
imkânlarıyla, yabancı ülkelerde staj alanı ile ilgili Veteriner Fakülteleri, Enstitüler ve özel iş
yerlerinde yapabilirler.
(2) Öğrencilerin bu ve benzeri programlar kapsamında yapacakları stajların öğrencinin kendi
öğretim programındaki stajlarla eşdeğerliği, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
(3) Bu stajların geçerlilik durumları ile ilgili karar; öğrencinin yabancı ülkelerden getireceği
staj belgesinin veya Dekanlığa gönderilen İşveren Raporunun Staj Komisyonları tarafından
kurumsal anlaşmalar dikkate alınarak incelenmesi ve Yönetim Kurulunca kabul edilmesi
suretiyle verilir.
Yatay ve dikey geçişlerde staj geçerliliği
MADDE 10 - (1) Yatay veya dikey geçişle Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin,
belgelendirdikleri takdirde, daha önceki eğitim kurumlarında kabul edilmiş eski stajlarının
geçerliliğine, Staj Komisyonları tarafından belgelerin incelenmesi sonucunda hazırlanacak
görüş yazısı değerlendirilerek Yönetim Kurulunca karar verilir.
(2) Meslek liselerinden mezun olduktan sonra kamu-özel kurum veya kuruluşlarında çalışmış
ve daha sonra ilgili bölümde lisans öğrenimine başlamış olan öğrencilerin, bu kurumlardaki
çalışma günleri staj olarak kabul edilmez.

Staj başvuruları
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, her bahar yarıyılı içinde dekanlık tarafından ilan edilen staj
başvuru tarihleri içerisinde başvurularını yaparlar.
(2) Dekanlığın belirleyeceği tarihlerden önce başvuru süreci başlatan staj yerleri için
öğrencilerin mağdur olmamaları amacıyla karar yetkisi Yönetim Kurulundadır.
(3) Staj komisyonları öğrencilerin başvurularını inceler ve onaylar. Staj yerleri ile ilgili
değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, staja başlamadan en geç 10 gün öncesinde ve staja
başlamış olanlar hastalık, kaza vs. sebeplerle staj yapamayacaklarsa ya da staj yeri değişikliği
hususundaki talepleri için ilk 2 gün içinde Dekanlığa başvurur. Dekanlıkça değişiklik nedeni
haklı ve geçerli sayılabilecek durumlarda staj yeri değişikliği ve iptali yapılabilir. Stajı iptal
edilen öğrenci bir sonraki yıl yeniden staj müracaatında bulunur.
MADDE 12 − (1) Öğrenci, staj defterini ve sicil fişini staj başlama tarihine bir hafta kala
öğrenci işlerinden teslim alır.
(2) Öğrenci, staj yapacağı işyerindeki yetkiliye Staj Defterinin (EK-2) son sayfasında yer alan
“Staj Sicil Fişi’ni (EK-3) ve istenen diğer belgeleri staja başladığı güne kadar teslim eder.
Staj defteri ve doldurulması
MADDE 13 − (1) Staj süresince yapılan çalışmalar, süreleri de belirtilerek fotoğraflı Staj
Defterine günlük olarak, okunaklı biçimde, yazım kurallarına ve mesleki terminolojiye dikkat
edilerek yazılır.
(2) Yazılacak bilgilerin veya Staj Defterine eklenmesi gereken belgelerin ilgili sayfalara
yazılamaması durumunda, her sayfa numaralandırılarak ve hangi çalışmanın belgesi olduğu
günlük çalışma çizelgelerinde ayrıca belirtilerek Staj Defterinin ek bilgileri olarak “A4″
boyutunda bir dosya içine eklenir. Ekli dosyaya eklenen açıklayıcı bilgi, şekil, fotoğraf veya
çizelge sayfaları, “Staj Defterine eklenmek üzere düzenlenmiştir” ifadesi yazılarak öğrenci ve
kontrol eden yetkili tarafından imzalanır, tarih belirtilir, ayrıca işyerinin açık adresi yazılır,
kaşelenir ve/veya mühürlenir.
(3) Staj sonunda öğrencinin Staj Defterinin ilgili yerleri, çalıştığı işyeri yetkililerince
öğrencilere ilişkin görüşler de belirtilerek doldurulur, imza, kaşe ve/veya mühürlenerek
onaylanır.
(4) Staj Defterinin son sayfasında yer alan Staj Sicil Fişi, işyeri yetkilisi tarafından defterden
ayrılarak doldurulur ve fişte belirtilen adrese kayıtlı olarak (kargo, taahhütlü posta, vb.)

postalanır ya da kapalı zarfta, zarf üzeri imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak stajyer öğrenciye
verilir.
(5) Değerlendirme Staj Komisyonları tarafından her staj dönemi için ayrı ayrı yapılır.
Başarısızlık halinde o döneme ait staj tekrarlanır.
Stajda uyulması gereken kurallar
MADDE 14 – (1) Öğrenci, staj süresince çalıştığı işyerinde, staj konusu ile ilgili kuruluşun ve
işyeri yetkilisinin emrinde olup, iş düzeni, çalışma saatleri, iş sağlığı ve güvenliği vb.
bakımlardan işyerinin düzen ve kuralları ve ayrıca staj süresince, Yüksek Öğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.
Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Staja devam zorunludur. Öğrenicinin staj süresince devam edemediği
günlerin toplamı, telafi edilmek koşuluyla staj süresinin %10’nu geçmez. Aksi takdirde öğrenci
başarısız sayılır.
(2) Öğrenciden kaynaklanmayan sebeplerle stajın tamamlanamaması durumunda staj yerinde
geçirilen süre, toplam staj süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.
MADDE 16 – (1) Öğrenciler bir yılda tek bir staj yapabilirler.
(2) Bir önceki dönemde stajını tamamlamayan öğrenciler, bir sonraki staj döneminde ilk olarak
bir önceki döneme ait stajlarını tamamlamaları gerekir.
(3) Mücbir sebepler dolayısıyla bir önceki dönemde stajını yapamayan öğrenciler bir sonraki
staj döneminde öncelikle eksik stajını tamamlarlar. Eksik stajlarını tamamladıktan sonra,
bulunduğu dönemin staj görevini yerine getirirler.
Staj belgelerinin Dekanlığa teslimi
MADDE 17 – (1) Öğrenci, staj bitimini takip eden Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminin ilk bir
ayı içinde staj belgesini dekanlığa öğrenci işleri kanalıyla “Staj Teslim Defteri” ne kaydettirip
imza karşılığı teslim etmek zorundadır. Bu dönem içinde belgelerini teslim etmeyen öğrenciler
başarısız olarak değerlendirilir ve stajlarını tekrarlamak zorundadırlar.

Stajın değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) İlgili staj komisyonu tarafından staj belgesi dikkate alınarak yapılacak
mülakat sonucunda öğrenci başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komisyon sonuçları
bir hafta içinde Dekanlığa iletir.
(2) Komisyonca başarısız olarak belirlenen öğrenci stajını tekrar yapmakla yükümlüdür.
Öğrenciler bir sonraki yıl staj döneminde öncelikle başarısız oldukları stajı yapmak zorundadır.
(3) Başarı durumu toplu liste halinde dekanlıkça duyurulur.
Staj masraflarının karşılanması
MADDE 19 – (1) Öğrenciler staj yerlerine gidiş geliş ve diğer iaşe masraflarını kendileri
karşılar.
Yürürlük
MADDE 20 − Bu usul ve esaslar 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında uygulamaya alınan yeni
müfredat kapsamında yürütülür.
Yürütme
MADDE 21− (1) Bu usul ve esasların hükümleri Fakülte Dekanı tarafından yürütülür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
VETERİNER FAKÜLTESİ
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ ÖĞRENCİ NÖBET
UYGULAMA USUL VE ESASLARI
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA
VETERİNER FAKÜLTESİ
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖĞRENCİ
NÖBET UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Bu usul ve esaslar İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hastane Nöbeti Yürütme Süreci
Hastane nöbet süreleri
MADDE 1 – (1) Öğrencilerin Hastane Nöbeti;
a) 8. yarıyılda 50 saat (hafta sonu ve resmi tatil günleri),
b) 8. yarıyıl sonu yaz döneminde 50 saat (mesai saatleri dışında hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil
günleri),
c) 9. yarıyıl 50 saat (mesai saatleri dışında hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günleri)
olmak üzere toplam 150 saattir.
Nöbetçi Öğrenciler ve yükümlülükleri
MADDE 2 – (1) Fakülte ilgili kurullarında kararlaştırılan program çerçevesinde 8. ve 9. yarıyıl
öğrencileri hastane nöbeti tutarlar.
(2) Nöbetçi öğrenciler, ilgili birimlerin görüşleri alınarak Hastane Sorumlu Yöneticisi tarafından
hazırlanan ve Dekanlıkça onaylanan uygulama programı çerçevesinde, görevlerini yerine
getirmekle yükümlüdürler.
(3) Nöbetçi öğrenciler belirlenen tarih ve saatlerde nöbet yerinde bulunmak zorundadır. Nöbet
tarihi ve saati değişimi Hastane Sorumlu Yöneticisinin bilgi ve onayı olmadan yapılamaz.
(4) Nöbetçi öğrenci, nöbetçi öğretim elemanının direktifleri doğrultusunda görevini yerine
getirmek zorunda olup, Nöbetçi Öğretim Elemanının bilgisi dışında hiçbir hasta hayvanı muayene
ve tedavi edemez, reçete yazamaz.
(5) Mücbir nedenlerle nöbetini tutamayan öğrenciler, telafisini sadece aynı nöbet dönemi
içerisinde yapmak zorundadırlar. Her öğrencinin, 10. yarıyılda yapılacak olan Veteriner Hekimliği
Olgunlaşma Uygulama Eğitimine katılabilmesi için eksik olan tüm nöbetlerini Şubat tatili
döneminde tamamlaması gereklidir.
(6) Değişim programları ile yurtdışında ya da yurt içinde eğitim alan öğrenciler ya gittikleri
üniversitede nöbetlerini tamamlayacak ve bunu döndüklerinde bir belge ile öğrenci işlerine
sunacak ya da döndükten sonra Fakültede tamamlayacaklardır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve
Fakülte yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu usul ve esaslar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Fakülte
Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve 2018-2019 eğitim öğretim yılından
itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu usul ve esasları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi Dekanı
yürütür.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA
FIRSAT EŞİTLİĞİ
YÖNERGESİ

Fırsat Eşitliği Yönergesi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 − (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya kayıtlı bulunan özel
gereksinimli öğrencilerin karşılaştıkları dezavantajları ortadankaldırmak veonların
Üniversitede akademik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımlarını sağlamaya
yönelik usul ve esasları düzenler ve kapsar.
Dayanak
MADDE 2 − (1) Bu Yönerge; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine,
07/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelliler Hakkında Kanun ile
14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 − (1) Bu Yönergede geçen;
1. a) Akademik Danışman: Özel gereksinimli öğrencilere akademik sorunları konusunda
danışmanlık yapan öğretim elemanını,
2. b) Birim: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve
Yüksekokulu,
3. c) Ders: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da ön lisans, lisans ve lisansüstüeğitim
ç) Engellliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Koordinatörlüğü ile işbirliği
yaparak İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı bünyesinde özel gereksinimliöğrenci ve personele hizmet veren merkezi,
1. d) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Engelliler Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
2. e) Müdür: Merkez Müdürünü,
3. f) Öğrenci Koordinatörlüğü: Merkezebağlı olan özel gereksinimli
öğrenci destek
hizmetlerini koordine eden birimi,
4. g) Özel Gereksinimli Öğrenci: Bedensel, zihinsel, duyusal, psiko-sosyal yeteneklerini
kullanma ve toplum yaşamına uyumsağlama ile günlükihtiyaçlarını karşılamada
desteğe ihtiyacı olan öğrenciyi,c
ğ) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
1. h) Senato: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosunu,
ı) Sınav: İstanbul Üniversitesi--Cerrahpaşa'da ön lisans, lisans ve lisansüstü
eğitim
programlarında yapılan bütün sınavları,
1. i) Üniversite: İstanbul Üniversite-Cerrahpaşa'yı,
2. j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
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Eğitim-Öğretim Uygulamaları
Ders uygulamaları
MADDE 4 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim
görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için ders öncesinde, sırasında ve
sonrasında aşağıdaki hususlara riayet edilir:
1. a) Ders izlencelerine “Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya
ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime geçiniz” cümlesi eklenir.
2. b) Öğretim elemanları Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından gönderilen özel gereksinimli
öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür.
3. c) Öğretim elemanları özel gereksinimli öğrencilere yönelik ders materyali konusunda
Öğrenci Koordinatörlüğü ve Engelsiz Bilgi Merkezi ile işbirliği yapar.
ç) Sınıflarda özel gereksinimli öğrencilerin oturma ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler alınır.
1. d) Öğretim elemanları özellikle işitme engelli öğrencilerin talebi halinde derslerini yüzü
sınıfa dönük olarak anlatır.
2. e) İşitme cihazı kullanan öğrencilerin talebi doğrultusunda dersliklerdeki arka plan
gürültüsünü ve yansımayı azaltan FM (Frequency Modulation) sistemleri temin edilir.
3. f) Engel durumundan kaynaklanan ihtiyaçlarına göre özel gereksinimli öğrencilerin
objektif konuların işlendiği dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.
4. g) Bilgisayarla yapılan uygulamalı derslerde hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin
kullanabileceği bilgisayarlar bulundurulur. Bu bilgisayarlara erişilebilirliği sağlayan
gerekli programlar yüklenir ya da gerekli donanım takviyesi yapılır.
ğ) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersle ilgili görsel materyalleri görenlerle eşit
miktarda kavrayabilmesi için dersi veren öğretim elemanı tarafından sesli betimleme yapılır.
1. h) Özel gereksinimli öğrenciler, talepleri ve gerekçeleri Öğrenci Koordinatörlüğü
tarafından uygun bulması halinde, kısa süreli olarak bölümleri ile ilgili dersleri, ikinci
öğretim veya Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ders programlarından takip edebilirler.
ı) Özel gereksinimli öğrencilere verilen ödev ve projeler bu öğrencilerin engel grubu dikkate
alınarak uyarlanır.
1. i) Maddi güçlüğü olan özel gereksinimli öğrencilerin eğitimle ilgili olan özel nitelikli
araç ve gereçleri Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından imkanlar ölçüsünde temin edilir
ve öğrenciye süreli olarak teslim edilir.
2. j) Eğitim-öğretim yılı başında Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından özel gereksinimli
öğrencilere oryantasyon toplantısı yapılır.
Sınav uygulamaları
MADDE 5 − (1) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında özel gereksinimli öğrencilerin
fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için
Öğrenci Koordinatörlüğü’nden destek talep edilebilir ve aşağıdaki hususlara riayet edilir:
1. a) Sınav salonlarının seçimi, farklı engel grupları çerçevesinde değerlendirilerek ve
erişilebilirlik kuralları da göz önünde bulundurularak yapılır,
2. b) Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve soruları vb. gibi duyurular engel
grupları göz önünde bulundurularak yapılır.
3. c) Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde sınavlara yardımcı araç ve
gereç ile (işitme cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) girmelerine
izin verilir.
ç) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav olunan
ders ile ilgili terminolojiye hakim olan okuyucu – işaretleyici gözetmen görevlendirilir.
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1. d) Özel gereksinimli öğrencilere zorunlu olması durumunda bilgisayar ortamında da
sınav yapılabilir.
2. e) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilere özel ihtiyaçları doğrultusunda farklı
formatlarda (büyütülmüş punto, kabartma yazı, ses dosyası, vb.) soru kağıdı hazırlanır.
3. f) Görme, işitme zorluğu ve dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi – disgrafi, distoni
v.b. gibi sorunlar yaşayan özel gereksinimli öğrencilerin talebi ve Öğrenci
Koordinatörlüğünün uygun bulması halinde bu öğrencilerin bir gözetmen eşliğinde tek
kişilik bir ortamda sınav olmaları sağlanır.
4. g) Konuşma (kekemelik, afazi, disfazi, vb.) ve işitme bozukluğu olan öğrenciler için
sözlü sınav uygulamalarında uyarlama veya uygun ölçme ve değerlendirme metotları
kullanılır.
ğ) Okuyucu-işaretleyici/yazıcı ya da büyük puntolu soru kağıdı ya da kitapçığı ile sınava giren
görme engelli öğrencilere, doğuştan ağır işitme engeli olanlara, yazma ve hareket güçlüğü
çeken öğrencilere ve Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ek süre ihtiyacı tespit edilen
öğrencilere “sınav süresinin yarısı kadar” ek süre verilir. Bu ek süreye sınava hazırlık ve
yerleşme süresi dahil değildir.
1. h) Özel gereksinimli öğrencilere kullandıkları ilaç, tıbbi malzeme vb. ile sınava
girmelerine izin verilir.
ı) Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, özel gereksinimli öğrencilerin,
karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, görevli nezaretinde, geri
dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara vermesine sınav görevlisi tarafından izin
verilebilir.
(2) Bu hususların uygulanması, akademik danışmanın sorumluluğundadır.
Ders muafiyeti ve intibak
MADDE 6 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin özel durumları nedeniyle almaları mümkün
olmayan teorik ve uygulamalı dersler için muafiyet yerine, ilgili birimin onayı ile öğrencinin
durumuna göre akademik danışmanın ve dersi veren öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda
intibak yapılması veya intibakın mümkün olmadığı durumlarda öğrencinin muaf tutulmasının
istendiği dersin niteliğine göre (zorunlu/seçimlik) aynı kredide başka bir dersi seçmesi
sağlanır.
Kısmi zamanlı öğrenci ve gönüllü öğrenci desteği
MADDE 7 − (1) Özel gereksinimli öğrencilere, Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından gerekli
görülen durumlarda ders çalışma konusunda kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrenci
destek hizmeti verilebilir.
(2) Bu hizmetin sağlanması için;
1. a) Öğrenci Koordinatörlüğü her eğitim ve öğretim yılı başında tespit edilen ihtiyaca
göre Üniversiteden kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunur.
2. b) Kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencinin, özel gereksinimli öğrencinin eğitim
gördüğü alanla ilişkili olmasına dikkat edilir.
3. c) Öğrenci Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda,
tahsis edilen kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrencilerin verecekleri destek
hizmetini koordine eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetlere Erişim
Mimari erişilebilirlik
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MADDE 8 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin açık ve kapalı mekanlarında
güçlük çekmeden erişimlerinin sağlanması için aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
1. a) Üniversitenin yeni yapılanmasında yer alacak tüm mimari alanlar, özel bir ek
tasarıma veya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca (özel
gereksinimli öğrenciler de dikkate alınarak) herkes tarafından kullanılabilecek şekilde,
ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanır.
2. b) Mevcut ve tarihi binalarda mimari erişilebilirliğe ve dersliklere yönelik ulusal ve
uluslararası standartlar göz önüne alınarak, yapı ya da mekâna uygun ve uyarlanabilen
projelerle gerekli tadilatlar yapılır.
3. c) Hareket engeli olan öğrenciye mevcut asansörlerin kullanım izni verilir.
ç) Öğrenci Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencinin kayıtlı olduğu birime ulaşımı
konusunda imkanlar ölçüsünde destek sağlar.
1. d) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersliklerini kimsenin yardımı olmadan
bulabilmeleri için binalar içinde kabartma yazı dahil gerekli tedbirler alınır.
Bilgiye erişim
MADDE 9 − (1) Üniversitenin kullandığı tüm elektronik sistemler ve teknolojiler özel
gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Özel gereksinimli öğrencilerin
Üniversitenin web tabanlı hizmetlerine erişebilmeleri için verilen bütün web hizmetleri W3
standartları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Üniversite web sitesi ana sayfası,
Üniversiteye bağlı birimlerin internet sayfaları, öğrenci otomasyon sistemi ve web tabanlı
eğitim yapan bölümler gelişen ve değişen teknolojiler kullanılarak geliştirilir ve düzenli
olarak güncellenir.
(2) Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlerin kütüphanelerinden talep
ettikleri yayınlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak istedikleri
formatta çoğaltılır veya ödünç olarak verilir.
(3) Engelsiz Bilgi Merkezi tarafından özel gereksinimli öğrencilerin dersleriyle ilgili ve
kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü materyal, talebi doğrultusunda öğrencinin
istediği formatta (MP3, Braille, MS Word, PDF vb.) hazırlanır.
Sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine erişim
MADDE 10 − (1) Üniversitede eğitim gören özel gereksinimli
öğrencilerin İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastaneleri ve Mediko Sosyal Merkezinden öncelikli olarak
yararlanmaları için gerekli düzenlemeleryapılır.
(2) Üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin engellilik raporu alma veya
yenilemeleri sürecinde kendilerine öncelik ve kolaylık sağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İyi tutum
MADDE 11 − (1) Üniversitede görev yapan her düzeydeki akademik ve idari personel özel
gereksinimli öğrencilere iyi tutum sergilemelidir.
(2) Akademik ve idari personelin iyi tutumla ilgili Merkez tarafından yürütülen bilinç
düzeyini arttırma amaçlı hizmet içi eğitimlere katılımı sağlanır.
(3) Akademik personelin sınav ve ders uygulamalarına yönelik engel gruplarına uygun
materyal hazırlama ve danışmanlık konusundaki hizmet içi eğitimlere katılmaları sağlanır.
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Sosyal ve kültürel etkinlikler ve imkanlar
MADDE 12 − (1) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin düzenlediği kültür
ve spor etkinliklerine katılmalarını teşvik eder ve bu konuda gerekli kolaylıkları sağlar.
(2) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini
geliştirme ve kullanmaları için imkanlar ölçüsünde gerekli tedbirleri alır.
(3) Öğrenci Koordinatörlüğü maddi güçlüğü bulunan özel gereksinimli öğrencilerin burs ve
yurt ihtiyaçlarının karşılanması için destek hizmeti verir.
(4) Öğrenci Koordinatörlüğü özel gereksinimli öğrencilere istihdam imkanları ve mesleklere
ilişkin bilgilendirme yapar.
Hizmetlerden yararlanma
MADDE 13 − (1) Bu Yönergede belirtilen hizmetlerden yararlanılabilmesi için İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa'da eğitim alan özel gereksinimliöğrencilerin Öğrenci
Koordinatörlüğüne yazılı olarak başvurması gerekir.
Afet ve Acil durumlar
MADDE 14 − (1) Afet ve acil durumlarda özel gereksinimli öğrencilerin bulundukları
mekanı güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için ilgili birim tarafından gerekli düzenlemeler
yapılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 − (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, özel gereksinimli öğrencinin
kayıtlı olduğu birimin yazılı talebi üzerine, Üniversite, Merkezin görüşünü alarak gerekli
kararı verir ve uygulamayı yapar.
Yürürlük
MADDE 16 − (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 − (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.
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