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Kabulü: 09.12.2022 tarih ve 2022/78 sayılı Senato Kararı 

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ 

SEÇMELİ DERS KURULU YÖNERGESİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III 

öğrencilerine akademik ve mesleki yaşamları için gereken kişisel gelişimin kazandırılması ve müfredat 

derslerinin mesleki derinlik sağlayan konular ile desteklenmesi için verilecek seçmeli derslerin 

planlanması ve yürütülmesi ile ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge; Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III öğretim 

programlarındaki seçmeli dersleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, ‘’Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönergesi’’ esas alınarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu Yönergede geçen; 

Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesi, 

Fakülte: Tıp Fakültesi, 

Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığı, 

Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu 

Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu 

Kurul: Tıp Fakültesi Seçmeli Ders Kurulu 

Başkoordinatör: Tıp Fakültesinin Eğitim Öğretimden Sorumlu Dekan Yardımcısı 

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS): Yüksek ihtisas Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi 

Ders: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III. Sınıflarında açılan Seçmeli Dersleri 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Seçmeli Ders Kurulu Oluşumu ve Görevleri 

 

Seçmeli Ders Kurulu Oluşumu 

MADDE 5- (1) Kurul; Fakültenin Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümlerinin her birinden en az bir öğretim üyesi olmak üzere, en az dört öğretim üyesinden oluşur. 

Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresini tamamlayan üye tekrar atanabilir.  

(2) Kurul başkanı ve kurul üyeleri, Dekanlık tarafından atanır. Seçmeli Ders kurulu toplantılarına bir 

akademik yılda iki defa katılmayan kurul üyesinin üyeliği düşer ve dekanlık tarafından yerine yeni üye 

atanır. Kurul gerek gördüğünde, Dekanlığa ek öğretim üyesi görevlendirmesi talebinde bulunabilir.  

Seçmeli Ders Kurulu Görevleri 

MADDE 6- (1) Seçmeli Ders Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Eğitim–öğretim programlarında yer alacak seçmeli dersleri, tıp eğitimine ve kişisel gelişimine katkısı 

yönünden değerlendirir ve düzenler. 

b) Açılması önerilen dersleri amaç, içerik ve veriliş şekli (yüz-yüze/uzaktan-çevrimiçi) yönünden 

değerlendirir.  

c) Kurul; her yarıyıl sonunda kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Üyelerden biri, raportör görevini 

yürütür. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının oyu iki oy sayılır 

d) Seçmeli ders açılması önerisinde bulunan öğretim elemanlarının, uzmanlık veya yetkinlik yönünden 

kontrolünü yapar. Açılması uygun görülen dersleri; hangi dönem öğrencileri için hangi yarıyılda 

açılacağı görüşü ile beraber, Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunar. 

e) Seçmeli derslerin Öğrenci İşleri Birimi tarafından fakültenin bilgi paketlerine işlenmesini sağlar.  

f) Dekanlık aracılığı ile açılacak yeni seçmeli derslerin duyurusunu yapar. 

g) Ders kurulu programları içinde Başkoordinatörün belirlediği gün, saat ve yerlerde derslerin 

gerçekleştirilmesini izler.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçmeli Derslerin Açılması, Devam Durumu ve Değerlendirme 

Seçmeli Ders Açılması Önerisi ve Onayı 

MADDE 7- (1) Öğretim elemanları seçmeli ders önerisini, her eğitim-öğretim yılında güz ve bahar 

yarıyılları sonunda Seçmeli Ders Formunu doldurarak Dekanlığa bildirir.  

(2) Dersin minimum ve maksimum öğrenci sayısı dersi öneren öğretim elemanının önerisi ve 

Başkoordinatörün görüşü alınarak seçmeli ders kurulunca belirlenir.  

(3) Fakülte Kurulunda görüşülerek belirlenen seçmeli derslerin açılması, Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanır. 
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Derslerin Seçilmesi ve Derslere Kayıt 

MADDE 8- (1) Derslerin seçilmesi ve kayıt kriterleri şunlardır: 

a) Öğrenciler Dönem I, II ve III’ te aldıkları eğitim süresince her yarıyılda farklı olmak üzere toplamda 

altı ders almalıdır.  

b) Dekanlık, her yarıyıl için genel akademik takvimde belirlenen güz ve bahar yarıyıllarında dönem 

derslerinin başlama tarihinden en geç on beş (15) gün önce açılması kesinleşen seçmeli derslerin 

Üniversite internet sayfasında ilan edilmesini sağlar. 

c) Öğrenciler; her eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından en geç bir hafta önce, alacağı seçmeli 

ders/dersleri Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden belirler ve kaydolur.  

d) Öğrencilerin seçtiği derslerdeki öğrenci sayısı, ders sorumlusunun belirleyebileceği maksimum sayı 

üzerinde olması durumunda, öğrenciler seçecekleri diğer derslere kaydolabilir. 

e) Dekanlık tarafından açılacağı ilan edilerek kesinleşen dersler hakkında ayrıntılı bilgiler, ÖBS’de Bilgi 

Paketleri sekmesinden izlenir. 

Devam Durumu ve Değerlendirme 

MADDE 8- (1) Seçmeli derslere devam durumu ve değerlendirme kriterleri şunlardır: 

a) Derslerde; Teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Devam şartını 

yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz. 

b) Açılan derslerde geçme notu, 100 tam puan üzerinden 60 puandır. 

c) Her yarıyılda dersin ölçme değerlendirmesi ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı ile yapılır. 

Dersin sorumlusu; başarı notunun hesaplanmasına esas olacak ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve 

bütünleme sınavında hangi değerlendirme yöntemleri kullanacağını, ÖBS’de dersin bilgi paketinde 

belirtmelidir. 

d) Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci üst döneme devam edebilir. Öğrenciler, Dönem VI’ya 

başlamadan önce Dönem I, II ve III’de aldığı tüm seçmeli derslerden başarılı olmak zorundadır.  

 (2) Seçmeli dersler için yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen zamanda 

yapılır. Bu sınavlarda başarısız olan öğrenci; bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam zorunluluğu 

olmadan, o dersi programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. 

(3) Seçmeli derslerden başarısız olup, seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci; başarısız 

olunan seçmeli ders tekrar açılmadığı durumda, başka bir seçmeli dersi alabilir. 

 (4) Seçmeli ders öğrencinin diploma ekinde yer alır. 

 (5) Öğrenci; akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri içerisinde, kaydolduğu dersten kaydını 

sildirebilir ve yeni ders ekletebilir. 

 (6) Yarıyıl esasına göre yapılan eğitim öğretim yarıyıl sonu sınavları hariç en az on dört haftadan oluşur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 9- (1) Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında; “Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, “Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet 

Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” ve “Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-

Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi” hükümleri geçerlidir. 

Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından 

yürütülür. 

 


