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YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�nden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�nde ön l�sans ve l�sans

düzey�nde eğ�t�m-öğret�m programlarına katılan öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�m, öğrenc� kayıtları, sınav ve
değerlend�rme, �z�n, kayıt s�lme, d�ploma ve akadem�k danışmanlık �şlemler�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�n, fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarında yürütülen ön l�sans ve l�sans düzey�ndek� eğ�t�m-öğret�m �le sınav ve değerlend�rme esaslarına
�l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü, 44

üncü ve 46 ncı maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Genel akadem�k başarı not ortalamasını,
b) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO): Yarıyıl akadem�k başarı not ortalamasını,
c) Avrupa Kred� Transfer S�stem� (AKTS): Öğrenc�ler�n yurt �ç�nde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı

oldukları ders kred�ler�n�n b�r yükseköğret�m kurumundan d�ğer�ne transfer ed�lmeler�n� sağlayan s�stem�,
ç) B�r�m: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı �lg�l� fakülte, yüksekokulları ve meslek

yüksekokullarını,
d) B�r�m yönet�m kurulu: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı b�r�mler�n yönet�m kurullarını,
e) B�r�m kurulu: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

kurullarını,
f) B�r�m yönet�c�s�: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı b�r�mler�n yönet�c�ler�n�,
g) Bölüm: Amaç, kapsam ve n�tel�k yönünden b�r bütün teşk�l eden, b�rb�r�n� tamamlayan veya b�rb�r�ne yakın

anab�l�m dallarından oluşan; fakülteler�n, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının eğ�t�m-öğret�m, b�l�msel
araştırma ve uygulama b�r�m�n�,

ğ) Danışman: Öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�m ve d�ğer sorunlarıyla �lg�lenmek üzere görevlend�r�len öğret�m
elemanını,

h) Dekan: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı �lg�l� fakülteler�n dekanlarını,
ı) Dekanlık: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı �lg�l� fakülteler�n dekanlığını,
�) Fakülte: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı fakülteler�,
j) İk�nc� nüsha d�ploma: D�plomasını kaybetm�ş veya d�ploması k�ml�k ve mezun�yet b�lg�ler�n�n korunmuş

olması kaydıyla herhang� b�r nedenle kullanılamayacak şek�lde tahr�p olmuş, yıpranmış olan mezunların, usulüne
uygun başvuruları hal�nde düzenlenecek d�plomayı,

k) L�sans: Ortaöğret�mden sonra, en az sek�z yarıyıllık veya dört yıllık b�r programı kapsayan yükseköğret�m�,
l) Meslek Yüksekokulu: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı ön l�sans düzey�nde eğ�t�m-öğret�m

yapılan b�r�m�,
m) Müdür: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürünü,
n) Müdürlük: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı meslek yüksekokulları müdürlüğünü,
o) Ön l�sans: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı en az dört yarıyıllık veya �k� yıllık b�r programı,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
p) Rektör: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörünü,
r) Senato: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Senatosunu,
s) Ün�vers�te: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�,
ş) Yönet�m Kurulu: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
t) YÖK: Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığını,
u) Yüksekokul: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ne bağlı l�sans düzey�nde eğ�t�m-öğret�m yapılan b�r�m�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Eğ�t�m-Öğret�m Dönemler� ve Programlarına İl�şk�n Esaslar

Kayıt �şlemler�
MADDE 5 – (1) Ün�vers�teye kes�n kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenc� adayları �lan ed�len tar�hlerde,

Ün�vers�te tarafından bel�rlen�p �sten�len belgeler �le �lg�l� b�r�m�n kayıt bürosuna şahsen başvururlar. Ancak,
mazeretler� sebeb�yle b�zzat başvuramayanlar noter tasd�kl� vekâletnameler� �le bel�rled�kler� vek�ller� aracılığı �le
kayıt yaptırab�l�rler.



(2) Eks�k belge �le kayıt yapılmaz. Bel�rlenen tar�hler arasında kes�n kaydını yaptırmayan adaylar herhang� b�r
hak �dd�a edemez.

(3) Öğrenc� katkı payı ve/veya öğren�m ücret�n� ödemekle yükümlü öğrenc�ler, ücretler� akadem�k takv�mde
bel�rt�len süre �ç�nde ödemek zorundadır.

(4) Kes�n kayıt yaptıran öğrenc�ler�n, sunduğu belge ve b�lg�ler�n doğru olmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde
hang� yarıyılda olduğuna bakılmaksızın Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Bu öğrenc�ler�n Ün�vers�teden ayrılmış olmaları
hal�nde, d�ploma �le kend�ler�ne ver�len d�ğer tüm belgeler �ptal ed�l�r ve haklarında kanun� �şlem başlatılır.

(5) E-devlet üzer�nden kayıtların mümkün olduğu durumlarda, e-devlet üzer�nden kayıt yapan öğrenc�ler
Ün�vers�te tarafından bel�rlen�p �sten�len belgeler� önceden �lan ed�lm�ş tar�hler �çer�s�nde kes�n kayıt �şlemler�n�n
yapıldığı kayıt bürolarına tesl�m etmek zorundadır.

Öğrenc� katkı payı ve öğren�m ücret�
MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca bel�rlenen

öğrenc� katkı payı ve/veya öğren�m ücretler�, dönem başlarında akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde öden�r.
Eğ�t�m-öğret�m türler�
MADDE 7 – (1) B�r�mlerde; �lg�l� kurulların kararları ve Senatonun onayı �le YÖK’ün bel�rled�ğ� esaslar

doğrultusunda örgün ve �k�nc� öğret�m, yaygın, uzaktan eğ�t�m ve yoğunlaştırılmış yaz okulu g�b� her türlü eğ�t�m-
öğret�m yapılab�l�r.

Eğ�t�m-öğret�m dönemler�
MADDE 8 – (1) Eğ�t�m ve öğret�m; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlen�r. Eğ�t�m-öğret�m dönemler�,

yarıyıl uygulayan b�r�mlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj, yaz kursları
ve/veya yaz dönem� açılab�l�r. Bunların süres� ve uygulama şekl�, �lg�l� kurulların öner�s� üzer�ne Senato tarafından
düzenlen�r. B�r yarıyıl yetm�ş günden, b�r yıl yüz kırk günden az olamaz. Senato gerekl� gördüğü hallerde yarıyıl
süreler�n� uzatab�l�r.

(2) Ün�vers�ten�n b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılına a�t akadem�k takv�m�, eğ�t�m-öğret�m yılının başlamasından
önce Senato tarafından bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.

(3) Müfredatta yer alan dersler gerekt�ğ�nde �lg�l� b�r�m kurullarının tekl�f� ve senatonun kararı �le mesa�
saatler� dışında veya m�llî ve d�nî bayramlar dışındak� cumartes� veya pazar günler� de yapılab�l�r.

Eğ�t�m-öğret�m süres�
MADDE 9 – (1) Öğrenc�lere, öğren�mler�n� tamamlamak �ç�n tanınan azam� süreler, kayıt olduğu programa

�l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön
l�sans programlarında dört yıl, eğ�t�m-öğret�m süres� dört yıl olan l�sans programlarında yed� yıl, eğ�t�m-öğret�m süres�
beş yıl olan programlar �ç�n sek�z yıl ve eğ�t�m-öğret�m süres� altı yıl olan programlar �ç�n dokuz yıldır.

(2) Azam� öğren�m süreler� sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeler�nde
bel�rt�len koşullara göre �lg�l� döneme a�t öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücretler�n� ödemek şartı �le mezun
olab�lmek �ç�n kayıt yaptırab�l�rler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma �le tez hazırlama har�ç, öğrenc�lere tanınan
d�ğer haklardan yararlandırılmadan öğrenc�l�k statüler� devam eder.

(3) Öğrenc�ler�n �lg�l� b�r�m yönet�m kurulunca haklı ve geçerl� olarak kabul ed�len mazeretler� neden�yle
ver�len akadem�k �z�nler azam� süreler�n hesaplanmasında d�kkate alınmaz.

(4) Ün�vers�teden uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ler�n bu süreler� �se azam� öğren�m süres�nden sayılır.
Yabancı d�lde eğ�t�m ve hazırlık sınıfı
MADDE 10 – (1) Ön l�sans ve l�sans programlarında dersler �lg�l� b�r�m kurulu öner�s�, Senatonun kararı ve

YÖK’ün onayı alınarak, �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde b�r yabancı d�lde ver�leb�l�r.
(2) İlg�l� b�r�m kurulunun öner�s�, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı �le eğ�t�m-öğret�m�n yapıldığı yabancı

d�lde yabancı d�l hazırlık sınıfı açılab�l�r. Zorunlu veya �steğe bağlı hazırlık sınıfı eğ�t�m-öğret�m� ve sınavlarda
uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

Eğ�t�m-öğret�m programları
MADDE 11 – (1) B�r�mler�n eğ�t�m programlarında görev alacak öğret�m elemanları �le ders ve uygulama

ç�zelgeler� her yarıyılın/yılın başında b�r�m kurullarınca düzenlen�r ve Rektör tarafından onaylanır.
(2) Dersler zorunlu ve seçmel� olmak üzere �k� gruba ayrılır. Zorunlu ve seçmel� dersler teor�k ve/veya

uygulamalı olarak yapılır. Her öğrenc�, kayıtlı olduğu bölümün zorunlu dersler�n� ve müfredatında bel�rt�len sayıda
seçmel� ders almakla yükümlüdür.

(3) Eğ�t�m programlarında yer alacak zorunlu ve seçmel� dersler�n yarıyıllara dağılımı ve yapılacak
değ�ş�kl�kler, akadem�k anab�l�m dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öner�ler göz önüne alınarak �lg�l� b�r�m
kurulu öner�s� �le Senatoda kararlaştırılır. Gerekl� hallerde öğrenc� zorunlu/seçmel� ders�, başka programların seçmel�
veya zorunlu dersler� arasından bölüm başkanlığı onayıyla seçeb�l�r.

(4) Her dönem �ç�n en az ve en fazla alınab�lecek AKTS kred�ler� b�r�mler�n yönergeler�ne göre bel�rlen�r.
(5) Eğ�t�m-öğret�m programı, fakülte veya yüksekokulların n�tel�kler�ne göre teor�k dersler ve/veya

uygulamalar, sem�ner, laboratuvar, kl�n�k çalışma, staj, �ntörnlük, b�t�rme projes� ve benzer� çalışmalardan oluşab�l�r.
(6) Teor�k ve uygulamalı dersler �ç�nde sem�ner, uygulama, kl�n�k uygulama, kl�n�k çalışması, laboratuvar

çalışması ve �nceleme, ödev, b�reysel çalışma, mesleksel becer� uygulamaları, hasta başı v�z�tler�, sınava hazırlanma,
alan çalışması, mezun�yet tez�, proje g�b� d�ğer etk�nl�kler yer alab�l�r.

Ç�ft anadal ve yan dal
MADDE 12 – (1) Ç�ft anadal programı ve yan dal programı �le �lg�l� esaslar; 24/4/2010 tar�hl� ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve L�sans Düzey�ndek� Programlar Arasında



Geç�ş, Ç�ft Anadal, Yan Dal �le Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k �le �lg�l� d�ğer
mevzuat hükümler�ne ve Senato kararlarına göre uygulanır.

Dersler�n AKTS değer�
MADDE 13 – (1) Ders AKTS ler�, YÖK tarafından �lg�l� programın yer aldığı d�ploma düzey� ve alan �ç�n

yükseköğret�m yeterl�l�k çerçeves�ne göre bel�rlenen kred� aralığı ve öğrenc�ler�n çalışma saat� göz önünde tutularak
�lg�l� b�r�m kurulunun öner�s�yle Senato tarafından bel�rlen�r. İlg�l� d�ploma programını b�t�ren öğrenc�n�n kazanacağı
b�lg�, becer� ve yetk�nl�klere o ders�n katkısını �fade eden öğren�m kazanımları �le açıkça bel�rlenm�ş teor�k veya
uygulamalı ders saatler� ve öğrenc�ler �ç�n öngörülen d�ğer faal�yetler �ç�n gerekl� çalışma saatler� de göz önünde
bulundurularak �lg�l� b�r�m kurulunun öner�s�yle Senato tarafından bel�rlenen �lkeler çerçeves�nde �ş yüküne dayalı
olarak ders AKTS ler� hesaplanır.

Ders kayıtları ve kayıt yen�leme
MADDE 14 – (1) Kayıt yen�leme ve ders alma �şlemler�, eğ�t�m-öğret�m yarıyılı/yılı başlamadan akadem�k

takv�mde bel�rt�len tar�hler arasında yapılır. Kayıt yen�lemek ve ders almak �ç�n öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücret�
ödemekle yükümlü öğrenc�ler�n ücretler�n�n yatırılmış olması gerek�r. Öğrenc�ler�n kaydının s�l�nmes� hal�nde, alınan
öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücret� �ade ed�lmez. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� uyarınca, öğren�m katkı
payını ödemeyenler o dönem �ç�n ders kaydı yaptıramaz ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar.

(2) Ders kayıt �şlemler�nden öğrenc� sorumludur.
(3) Haklı ve geçerl� sebeplerle bel�rlenen süreler �ç�nde kaydını yen�lemeyen öğrenc�ler�n, akadem�k takv�mde

bel�rlenen süre �ç�nde �lg�l� b�r�me başvurmaları gerek�r. Başvurular, �lg�l� b�r�m yönet�m kurulunca geçen süren�n
devamsızlıktan sayılması şartıyla karara bağlanır.

(4) Bel�rlenen süre �ç�nde kaydını yen�lemeyen, haklı ve geçerl� sebepler� olmayan öğrenc�ler, o yarıyıl veya
yılda derslere devam edemez ve sınavlara g�remezler.

Danışmanlık
MADDE 15 – (1) Öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�mle �lg�l� sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrenc�ler�

yönlend�rmek üzere, öğret�m yılı başlamadan önce bölüm öğret�m elemanları arasından danışmanlar görevlend�r�l�r.
Ön şart
MADDE 16 – (1) Öğret�m planındak� herhang� b�r ders�n alınab�lmes� �ç�n, alt yarıyıllardan bel�rl� ders ve

dersler�n başarılmış olması, ön şart olarak kabul ed�leb�l�r. Herhang� b�r ders�n alınab�lmes�ndek� ön şart, �lg�l� b�r�m�n
bölüm/program kurullarınca gerekçeler� bel�rt�lerek �lg�l� b�r�m kuruluna öner�l�r ve b�r�m kurulunun verd�ğ� karar
Senatonun onayı �le bel�rlen�r.

Ders alma
MADDE 17 – (1) Öğrenc�ler b�r�m yönergeler�nde bel�rt�len koşullara uygun şek�lde dersler� almakla

yükümlüdür.
(2) Tıp ve D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� har�ç, AGNO’su en az 3,00 olan öğrenc�ler, üst yarıyıllardan/yıllardan ders

alab�l�r.
(3) Öğrenc�ler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yer�ne, kayıtlı oldukları bölüm

tarafından uygun görülen ve AKTS bakımından eş olan dersler� alırlar.
(4) Öğrenc�ler süres� �ç�nde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu dersler�n

sınavlarına g�remezler. Kaydolmadığı ders�n sınavına g�ren öğrenc�n�n sınavı geçers�z sayılır.
(5) Öğrenc�ler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığının tekl�f� ve �lg�l� yönet�m kurulunun kararı �le �lg�l� ders�n

teor�k ve prat�k AKTS kred�ler�n�n uyumlu olması şartıyla d�ğer ün�vers�telerden yaz okullarında ders alab�l�rler.
Uygulama ve stajlar
MADDE 18 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzer� çalışmalarla �lg�l� esaslar

anab�l�m dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öner�ler göz önüne alınarak �lg�l� b�r�m kurulu öner�s� �le Senato
tarafından kararlaştırılır.

Derslerden muaf�yet
MADDE 19 – (1) Ders muaf�yet�, daha önce devam ed�len aynı düzeydek� herhang� b�r d�ploma programında

başarılı olunan eşdeğer dersler �ç�n talep ed�leb�l�r. Muaf�yet talepler� �lg�l� b�r�m�n yönet�m kurulunca değerlend�r�l�r.
(2) Hazırlık sınıfı, yabancı d�l dersler� �le Senatoca bel�rlenen d�ğer derslerden muaf olmak �ç�n, �lg�l� dönem

başlarında açılacak muaf�yet sınavlarında başarılı olmak gerek�r.
Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrenc�ler�n, �lk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız olunup tekrar ed�len

teor�k dersler�n %70'�ne, uygulamalar, kl�n�k çalışmalar, laboratuvar ve benzer� çalışmaların %80'�ne devam etm�ş
olması gerek�r. Öğrenc�ler�n devam durumları, derse g�ren öğret�m elemanı tarafından �zlen�r. Devamsızlıkları
sebeb�yle sınava g�rme hakkı kazanamayan öğrenc�ler�n l�stes�, yarıyıl/yılsonu sınavından önce ders�n öğret�m
elemanının onayıyla �lan ed�l�r.

(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık neden�yle tekrarı hal�nde, uygulamalı derslerde devam şartı aranır,
teor�k derslerde �se devam şartının aranıp aranmayacağı her eğ�t�m-öğret�m yılı başında �lg�l� b�r�m kurulunca
bel�rlen�r.

Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Tıp ve D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� har�ç öğrenc�, daha önce geçer not aldığı dersler�n�

tekrarlayab�l�r.
(2) Geçer not alınan dersler� tekrar ed�len sınavları �ç�n alınan son not geçerl�d�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Değerlend�r�lmes�ne İl�şk�n Esaslar



Sınavlar
MADDE 22 – (1) Sınavlara �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Sınavlar; ara sınav, öğrenme sınavı, ders kurulu sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme

sınavı, mezun�yet sınavı, staj sonu sınavı ve muaf�yet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem
sözlü olarak basılı veya elektron�k ve/veya uygulamalı olarak yapılab�l�r. İlg�l� b�r�m kurulları tarafından farklı b�r
değerlend�rme öner�s�n�n bulunmadığı durumlarda; b�r ders�n yarıyıl/yıl �ç� sınavlarının ders başarı notuna etk�s� %40,
yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının etk�s� de %60'tır. Sınavlarla �lg�l� d�ğer esaslar, b�r�mler�n eğ�t�m-öğret�m ve
sınav yönergeler�ne göre bel�rlen�r.

b) Öğrenc�ler, b�r�mler� tarafından yazılı olarak ve/veya Ün�vers�ten�n resm� �nternet s�tes�nde duyurulan sınav
programlarında bel�rt�len gün, saat ve yerde öğrenc� k�ml�k belgeler�yle sınava g�rmek zorundadır. Öğrenc�n�n
g�rmemes� gereken b�r sınava g�rmes� hal�nde aldığı not �ptal ed�l�r.

c) Ara sınav, yarıyıl �ç� çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzer�nden ver�l�r.
(2) Haklı ve geçerl� görülen b�r mazeretle ara sınava g�remeyen öğrenc�lere �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu kararı

�le bel�rlenen tar�hte mazeret sınavı yapılır.
(3) B�r ders�n yarıyıl/yılsonu sınavına g�reb�lmek �ç�n, devam şartının ve varsa yarıyıl başında ders� verecek

öğret�m elemanı tarafından bel�rlenen ve �lan ed�len şartların yer�ne get�r�lmes� gerek�r. Bu şartları yer�ne get�rmeyen
öğrenc� yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz. Bu öğrenc�ye (DZ) devamsız harf notu ver�l�r.

(4) Ara sınav dışındak� yarıyıl/yıl �ç� değerlend�rmelerde ve yarıyıl/yıl sonu sınavları dışındak� d�ğer genel
sınavlarda mazeret kabul ed�lmez ve öğrenc�n�n sıfır aldığı kabul ed�l�r.

(5) Bütünleme sınavları �ç�n mazeret sınav hakkı ver�lmez.
(6) Mazeret sınavları �ç�n �k�nc� b�r mazeret sınav hakkı ver�lmez.
(7) Muaf�yet sınavı, Senato kararıyla muaf olunması uygun görülen dersler �ç�n her eğ�t�m-öğret�m yılının

başında muaf�yet sınavları açılır. Muaf�yet sınavından geçer not alan öğrenc�ler, o ders� başarmış sayılır ve muaf�yet
sınav sonucu ders�n başarı puanı olarak kabul ed�l�r. Muaf�yet sınavının esasları Senato tarafından bel�rlen�r.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 23 – (1) İlg�l� öğret�m elemanı yürüttüğü derse a�t not ç�zelgeler�, sınav ve staj belgeler�n�, bölüm-

anab�l�m dalı başkanlığına tutanakla tesl�m eder; �lg�l� b�r�m ayrı b�r arş�vde bu evrakları �lg�l� mevzuatta bel�rt�len
süreler çerçeves�nde saklamak zorundadır.

Sınav sonuçlarının �lanı ve sonuçlara �t�raz
MADDE 24 – (1) Sınavı yapan öğret�m elemanı akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �çer�s�nde sınav

sonuçlarını �lan eder.
(2) Zorunlu b�r dersten başarısız olan b�r öğrenc�, bu ders� tekrarlamak zorundadır. Ancak, söz konusu ders, ön

şartı olmayan seçmel� b�r ders �se, aynı seçmel� gruptan farklı b�r ders alab�l�r.
(3) Öğrenc�ler sınav sonuçlarına, �lanından �t�baren 3 �ş günü �ç�nde �lg�l� b�r�me d�lekçe vererek �t�raz edeb�l�r.

İt�raz sürec�, b�r�mler�n �lg�l� mevzuatına göre değerlend�r�l�r.
Sınavlarda kopya
MADDE 25 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının �ncelenmes� sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya

kopya yapılmasına yardım ett�ğ� tesp�t ed�len öğrenc� hakkında 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre �şlem yapılır.

Ders başarı notu
MADDE 26 – (1) Öğrenc�lere aldıkları derslerde gösterd�kler� başarı �ç�n, başarı notu ver�l�r. Sınavlar mutlak

veya bağıl ölçütlere göre değerlend�r�l�r.
(2) Ders�n sorumlu öğret�m elemanı; ders ölçme ve değerlend�rme kr�terler�n� yarıyıl başında �lk derste

öğrenc�lere �lan etmek zorundadır.
(3) Ders başarı notları b�r�mler�n �lg�l� mevzuatına göre değerlend�r�l�r.
Akadem�k başarı not ortalamaları
MADDE 27 – (1) Öğrenc�n�n akadem�k başarı not ortalaması Tıp Fakültes� har�ç her yarıyıl sonunda

hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrenc�n�n AYNO ve AGNO’su olmak üzere �k� ortalama elde ed�l�r. Tıp
Fakültes�nde sadece eğ�t�m-öğret�m yılı sonunda AGNO hesaplanır.

(2) Yıllık olan dersler�n/etk�nl�kler�n/uygulamaların notu ders�n alındığı akadem�k başarı not ortalamasına
katılır.

(3) B�r yarıyılın akadem�k başarı not ortalamasının hesaplanması b�r�mler�n mevzuatına göre yapılır.
(4) Genel akadem�k başarı not ortalaması �se, yarıyıl akadem�k başarı not ortalamasının hesaplanmasındak� yol

�zlenerek, öğrenc�n�n Ün�vers�teye g�r�ş�nden �t�baren almış olduğu dersler�n/etk�nl�kler�n tümü d�kkate alınarak
hesaplanır.

(5) İk�nc� öğret�m öğrenc�ler�nden �lk %10’a g�renler�n tesp�t�, her b�r yarıyıl sonundak� yarıyıl akadem�k
başarı not ortalaması hesabına göre yapılır. Yıllık eğ�t�m programı uygulayan bölümlerde yılsonu akadem�k başarı not
ortalaması hesabına göre yapılır.

(6) B�r yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl �ç�n gerekt�rd�ğ� tüm ders yükünü alarak, dönem tekrarı
olmaksızın başarıyla tamamlayan, d�s�pl�n cezası almayan ve yarıyıl akadem�k başarı not ortalaması 3,00 �le 3,49
arasında olan öğrenc�ler onur öğrenc�s�, 3,50 veya üstü öğrenc�ler �se yüksek onur öğrenc�s� olurlar.

Başarısızlık durumu
MADDE 28 – (1) Başarı baraj notu dörtlük s�stemde en az 2,00’d�r. 100’lük not s�stem� kullanılan b�r�mlerde

başarı baraj notu 60’tır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM



Kayıt S�lme, Kayıt Dondurma, D�s�pl�n İşler�, Tebl�gat ve Adres B�ld�rme ve
Geç�şlere İl�şk�n Esaslar

Ün�vers�teden ayrılma, kayıt s�lme ve s�ld�rme
MADDE 29 – (1) Kend� �steğ� �le Ün�vers�teden ayrılmak �steyen öğrenc�ler b�r�m�ne b�r d�lekçe �le

başvururlar. Bu öğrenc�ler�n �lg�l� b�r�m öğrenc� �şler� bürosu tarafından kayıtları s�l�n�r. Kaydı s�l�nen öğrenc�ye; kayıt
evrakı �ç�nde verd�ğ� ortaöğret�m d�ploması ya da mezun�yet belges� �lg�l� b�r�m öğrenc� �şler� bürosu tarafından ger�
ver�l�r.

(2) Öğrenc�n�n Ün�vers�teden kaydının s�l�nmes� hal�nde ödem�ş olduğu harç ve ücretler �ade ed�lmez.
(3) Kaydını s�ld�ren öğrenc�, öğrenc� affı çıktığı zaman Ün�vers�teye dönmek �sterse, �nt�bak �şlemler� �lg�l�

mevzuata göre �lg�l� b�r�m tarafından yapılır.
(4) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre yükseköğret�m kurumundan çıkarılma cezası almış olan öğrenc�ler�n

Ün�vers�teden �l�ş�kler� kes�l�r.
(5) İl�ş�k kesme hususunda d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� saklıdır.
Kayıt dondurma (akadem�k �z�n)
MADDE 30 – (1) Öğrenc�ler�n kayıtları, �lg�l� yönet�m kurulunun haklı ve geçerl� kabul edeceğ� nedenler�n

ortaya çıkması durumunda ve uygun gördüğü sürelerde dondurulur.
(2) Kayıt dondurma süreler� öğrenc�n�n öğren�m süres�nden sayılmaz.
D�s�pl�n �şler�
MADDE 31 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler�, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğret�m Kurumları

Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yürütülür.
(2) Herhang� b�r sebeple yükseköğret�m kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ler, bu süre �çer�s�nde

eğ�t�m-öğret�m ve sosyal faal�yetlere katılamaz ve Ün�vers�ten�n tes�sler�ne g�remezler.
Tebl�gat ve adres b�ld�rme
MADDE 32 – (1) Öğrenc�ye her türlü tebl�gat, öğrenc�n�n resmî kayıtlarda yer alan posta adres�ne ve/veya

öğrenc�ye Ün�vers�te tarafından sağlanan e-posta adres�ne gönder�lerek yapılab�l�r.
(2) Öğrenc�, Ün�vers�te tarafından sağlanan e-posta adres�ne gönder�len �let�ler� �zlemekle yükümlüdür.
(3) Ün�vers�teye kaydolurken b�ld�rd�kler� �kamet adres� ve e-posta adresler�n� değ�şt�rd�kler� halde bunu b�r�m

öğrenc� �şler�ne yazılı olarak b�ld�rmem�ş veya yanlış ve eks�k adres verm�ş olan öğrenc�ler�n, Ün�vers�tedek� mevcut
adresler�ne tebl�gatın gönder�lmes� hal�nde tebl�gat yapılmış sayılır.

Yatay geç�şler
MADDE 33 – (1) Benzer öğret�m kurumlarından yatay geç�ş �şlemler�, �lg�l� mevzuat hükümler� ve

Yükseköğret�m Kurulu ve Senatonun kararlarına göre yürütülür.
(2) İnt�bak �şlemler� �lg�l� B�r�m Yönet�m Kurulları tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
B�t�rme Dereces�, Mezun�yet, D�plomalar ve Ver�lme Şartları

B�t�rme dereces�
MADDE 34 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm dersler�n� bu Yönetmel�k hükümler�ne göre başarıyla

tamamlayan, programa �l�şk�n tüm yükümlülükler� yer�ne get�ren ve genel akadem�k başarı not ortalaması 4’lük
s�stemde 2,00 veya daha yüksek; 100’lük s�stemde eğ�t�m veren b�r�mlerde 60 veya daha yüksek olan öğrenc� d�ploma
almaya hak kazanır.

Mezun�yet, d�plomalar ve ver�lme şartları
MADDE 35 – (1) Ön l�sans/l�sans öğren�m�n� tamamlamış ve mezun�yet� �ç�n, kayıtlı olduğu program

müfredatında tanımlanan tüm derslerden geçer not almak, programı tamamlamak �ç�n ön l�sans programlarında 120
AKTS, l�sans programlarında 240 AKTS, beş yıllık programlarda 300 AKTS ve altı yıllık programlarda 360 AKTS
almış olmak, öğrenc�ler �ç�n başarı baraj notu en az 2,00 akadem�k ortalamaya sah�p olmak, müfredatta tanımlı staj ve
benzer� ders dışı etk�nl�kler� başarı �le tamamlamak, varsa d�ğer mezun�yet koşullarını yer�ne get�rmek, Ün�vers�te �le
�l�ş�ğ� kes�lmem�ş olma şartlarını sağlayan öğrenc� mezun sayılır.

(2) D�plomalar hazırlanıncaya kadar öğrenc�ye d�plomasını alırken �ade etmek üzere geç�c� mezun�yet belges�
ver�l�r.

(3) D�plomaların şekl� ve üzer�nde yer alacak b�lg�ler, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre Senato tarafından
bel�rlen�r.

(4) D�ploma ve geç�c� mezun�yet belgeler� öğrenc�n�n kend�s�ne veya noter onaylı vek�l�ne ver�l�r.
(5) L�sans öğren�m�n� tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve �lk �k� yılın bütün dersler�n�

başaran öğrenc�lere, talep etmeler� hal�nde, �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le ön l�sans d�ploması ver�l�r.
(6) L�sans öğren�mler�ne devam eden öğrenc�lerden �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yükseköğret�m

kurumundan çıkarılma cezası alanlara �lk �k� yılın bütün dersler�n� başarmış olsalar dah� ön l�sans d�ploması ver�lmez.
D�ploma, d�ploma ek�, sert�f�ka veya kurs b�t�rme belges�n�n kaybed�lmes�
MADDE 36 – (1) D�ploma, d�ploma ek� belgeler�n� kaybedenlere Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�

D�ploma, Sert�f�ka ve Belgeler yönerges�ne göre �k�nc� nüsha düzenlen�r.
ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Engell� öğrenc�ler
MADDE 37 – (1) Engell�l�k durumu ve dereces� sağlık raporu �le kanıtlanmış olan Ün�vers�teye kayıtlı engell�

öğrenc�, bu Yönetmel�ğ�n ders almaya �l�şk�n hükümler�ne uymakla yükümlüdür.



(2) Ün�vers�teye kayıtlı engell� öğrenc�, 22 nc� maddede bel�rt�len sınavlara g�rmek zorundadır, ancak
öğrenc�n�n performansının en �y� şek�lde değerlend�r�leb�lmes� �ç�n, öğrenc�n�n engel� temel alınarak ders� veren
öğret�m elemanı onayı �le sınav yer�, süres�, b�ç�m� değ�şt�r�l�p uygun hale get�r�leb�l�r. Sınavda kullanılacak özel
alfabe, b�lg�sayar, büyüteç g�b� ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı k�ş� ya da araçlar sağlanır.

Yurt �ç� ve yurt dışı ün�vers�teler �le �şb�rl�ğ�
MADDE 38 – (1) Ün�vers�te �le yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� b�r ün�vers�te arasında yapılan anlaşma

uyarınca, ortak program açılab�l�r. Ortak programlar �le �lg�l� uygulama esasları Senato tarafından bel�rlen�r.
(2) Öğrenc� değ�ş�m programları çerçeves�nde Ün�vers�te tarafından en az b�r yarıyıl veya b�r aylık staj olmak

üzere, yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� ün�vers�telere öğrenc� gönder�leb�l�r, yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� bu
ün�vers�telerden öğrenc� kabul ed�leb�l�r. Bu süre �ç�nde, öğrenc�n�n Ün�vers�tedek� kaydı devam eder ve bu süre
öğret�m süres�nden sayılır.

(3) Öğrenc�n�n, danışmanının ve bölüm başkanlığının onayı �le yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� ün�vers�tede
aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�, Senato ve

�lg�l� kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�kler
MADDE 40 – (1) 31/12/2018 tar�hl� ve 30642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık B�l�mler�

Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m Yönetmel�ğ�, 23/12/2018 tar�hl� ve 30634 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� ve 4/12/2018
tar�hl� ve 30615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�
Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


