YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SEÇMELİ DERS KURULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I, II
ve III öğrencilerine hem akademik hem de hekimlik yaşamları için gereken kişisel gelişimin
kazandırılması ve derslerin mesleki derinlik sağlayan konularla desteklenmesi için açılacak
seçmeli derslerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel esasların
düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge; Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III
öğrencilerinin seçmeli derslerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, ‘’Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’’ esas alınarak düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Seçmeli Ders Kurulu Oluşumu ve Görevleri
Seçmeli Ders Kurulu Oluşumu
MADDE 4- (1) Kurul; Temel Tıp Bilimleri, Dahili Bilimler ve Cerrahi Bilimler öğretim
üyelerinden olmak üzere, en az dört öğretim üyesinden oluşur. Kurul gerek gördüğünde, kısa
veya uzun süreli olarak ek öğretim üyesi görevlendirmesini Dekanlığa önerebilir. Üyelerin
görevi üç yıldır. Görev süresini tamamlayan üye tekrar atanabilir. Kurul başkanı ve kurul
üyeleri, Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından atanır.
Seçmeli Ders Kurulu Görevleri
MADDE 5- (1) Seçmeli Ders Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Eğitim–öğretim programlarında yer alacak seçmeli dersleri, tıp eğitiminde ve/veya
profesyonel hekimlik yaşamında kişisel gelişime katkısı yönünden değerlendirir ve düzenler.
b) Tıp Fakültesi öğretim elemanlarınca veya Fakülte dışındaki öğretim elemanlarınca açılacak
yeni seçmeli derslerin daveti duyurusunu Dekanlık aracılığı ile yapar.
c) Açılacak derslerle ilgili başvuruların ön değerlendirmesini yapar. Öğretim elemanı
tarafından
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kontenjanlarını belirler.
d) Uygun görülen dersleri; hangi sınıf öğrenciler için hangi yarıyılda açılacağı görüşü ile
beraber, Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere, Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar.
e) Seçmeli Ders Kurulu; her eğitim–öğretim yılı öncesi, seçmeli ders kurul başkanı çağrısı ile
toplanır. Üyelerden biri raportör görevini yürütür. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır.
f) Seçmeli derslerin açılması, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
g) Her yarıyıl için fakültenin akademik takviminde belirlenen öğrencilerin ders kayıt
tarihinden önce, açılması kesinleşen seçmeli derslerin internet ortamında ilan edilmesini
sağlar.
h) Her yarıyıl başında ders kurulları programında belirlenen ders saatinde, seçmeli derslerin
tanıtımını yapar.
ı) Ders kurulu programları içinde koordinatörlerin belirlediği gün ve saatlerde derslerin
gerçekleşmesini sağlamak için, öğretim elemanları ve koordinatörler arasında temas
halindedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçmeli Derslerin Açılması, Devam Durumu ve Değerlendirme
Seçmeli Ders Açılması Teklifi ve Onayı
MADDE 6- (1) Öğretim üyesi seçmeli ders teklifini; bölüm akademik kurul kararı
aranmadan, bireysel olarak, her eğitim-öğretim yılında en geç Nisan ayı sonuna kadar, amaç,
öğrenim hedefleri, kapsamı, kabul edilecek öğrenci sayısı, öğretim yöntemi, öğrencinin görev
ve sorumlulukları ile öğrenci başarısını değerlendirme kriterlerini içerecek şekilde
hazırlayarak, Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirir. Açılacak seçmeli dersler, fakültenin Seçmeli
Ders Kurulunun teklifi ve Dekanlık onayı ile karara bağlanır.
Seçim ve Kayıt
MADDE 7- (1) Seçmeli derslerin seçim ve kayıt kriterleri şunlardır;
a) Öğrenci; her eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen
ders kayıt tarihinde alacağı seçmeli ders için üç tercih sıralayarak, internet ortamında seçer ve
yarıyılın ilk haftasında Dönem Koordinatörlerine bildirir.
b) Öğrenci tercihlerine göre seçilen derslerin öğrenci sayısında diğer ders ya da derslere
oranla aşırı fazlalık olması durumunda, öğrenciler alt tercihlere yerleştirilebilirler.
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c) Seçmeli derslerin açılabilmesi için, o dersi tercih eden minimum 10 öğrenci gereklidir.
Seçmeli derse kayıt olacak öğrenci sayısına üst sınır getirilebilir. Üst sınır, dersi verecek
öğretim elemanının önerisi ile Seçmeli Ders Kurulunca belirlenir.
d) Hangi seçmeli derslerin açılacağı ve dersler hakkında bilgiler, derslerin tanıtımı başlığı
altında üniversite web sayfasında bulunur.
Devam Durumu ve Değerlendirme
MADDE 8- (1) Seçmeli derslere devam durumu ve değerlendirme kriterleri şunlardır;
a) Seçmeli derslerde; (‘’Yüksek İhtisas Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’’
17. madde 1. fıkrada belirtildiği gibi) teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 devam
zorunluluğu vardır. Mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o dersin final ve bütünleme
sınavına alınmaz.
b) Açılan seçmeli derslerde geçme notu, 100 tam puan üzerinden 60 puandır. Dersin öğretim
elemanı; başarı notunun hesaplanmasına esas olacak ölçme-değerlendirme kriterlerini ve
başarı notuna katkısını, dersle ilgili tanıtım başlığı altında ilan eder.
c) Seçmeli dersler için final 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.
d) Öğrenciler; dördüncü sınıfın sonuna kadar, Dönem I, II ve III’ te aldıkları seçmeli
derslerden başarılı olmalıdır.
e) Dönem I, II ve III’ te açılan seçmeli derslerden başarısız olup, seçmeli dersi yeniden alma
durumuna düşen öğrenci; başarısız olunan seçmeli ders tekrar açılmadığı durumda, bir defaya
mahsus olmak üzere koordinatörlükçe uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.
f) Öğrenci; akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, koordinatörün onayını almak
şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirebilir veya yeni ders ekletebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 9- (1) Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim
Kanunu ile ‘’Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
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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.

4

