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 İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar: Fakültemiz Kurulu’nda 

kabul edilmesi durumunda Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu kontenjan planlamasına 

alınmakta ve Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda bir yıl süreyle isteyen öğrencilere                

“İsteğe Bağlı İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” uygulaması verilmektedir. ÖSYM 

kılavuzunda “Ek Koşul” olarak bulunmamaktadır. 

 

Staj, eğitim modeli: 

 Tıp Fakültesi Eğitim Süresi: Altı yıldır. Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami 

dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 

 Ders Kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda; bir organ, sistem veya konunun birbirleriyle 

bağlantılı olarak tüm tıp alanlarını bütünleştiren bir düzen içerisinde, öğrenciye verilen teorik 

öğretim ve pratik uygulamalarıdır.  Fakülte eğitimi tam zamanlı ve devam zorunluluğu olan bir 

eğitimdir. 

  Dönem I, II ve III için: Kurul sistemi uygulanan sınıflar Dönem I, II, III sınıflardır. Ders Kurulu 

sınavına girebilme hakkı için her ders kurulunun teorik derslerinin en az %70’ine ve laboratuvar 

uygulamalarının en az %80’nine devam etmek zorunludur. Devam durumları imza karşılığında 

veya Dekanlığın belirleyeceği usullerle yapılacak yoklamalarla belirlenir.  

 Ders Kurulu sınavına girebilme hakkı için laboratuvar uygulamalarının devam durumu ders 

kurulu sonunda ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, Ölçme ve Değerlendirme Kuruluna 

(ÖDK) bildirilir ve sınav öncesi ilan edilir. Ders Kurulunda 5 saat ve üzeri laboratuvar 

uygulamasına sahip dersler için laboratuvar uygulamalarının en az % 80’ine katılmayan öğrenci 

o ders/derslere ait uygulama/uygulamalar için devamsız kabul edilir. Ders kurulu kapsamındaki 

ders/derslerin uygulamalı bölümünden devam alamayan öğrenciler, o ders/derslerin uygulamalı 

sınavına giremez; ders kurulunun teorik sınavına girer, ancak uygulamada devamsız olduğu 

ders/derslerin teorik sorularını cevaplayamaz ve o ders/derslerden aldığı not sıfır kabul edilir. 

Ders Kurulunda 5 saatin altında laboratuvar uygulamasına sahip derslerin devamsızlık durumu 

Ders Kurul sınavına girebilme hakkı için değerlendirilmeye alınmaz. Bu derslerin Ders Kurulu 

boyunca laboratuvar uygulamalarında yapılan devamsızlıklar yılsonu sınavlarına 

(Final/Bütünleme) girebilme hakkı için yapılan ve tüm eğitim yılını kapsayan devamsızlık 

hesaplamasında kullanılır.  



 Yılsonu sınavlarına (Final/Bütünleme) girebilme hakkı için laboratuvar uygulamalarının devam 

durumu, ders programı sonunda ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, ÖDK’ na bildirilir 

ve sınav öncesi ilan edilir. Tüm eğitim yılı için devam durumları, yıl boyunca alınan imza 

karşılığında veya Dekanlığın belirleyeceği usullerle yapılacak yoklamaların yılsonunda tüm yılı 

kapsayacak şekilde tekrar hesaplanmasıyla belirlenir. Tüm yılın laboratuvar uygulamalarının en 

az % 80’ine katılmayan öğrenci o derse/derslere ait uygulama/uygulamalar için devamsız kabul 

edilir. Final/Bütünleme kapsamındaki ders/derslerin uygulamalı bölümünden devam alamayan 

öğrenci, o ders/derslerin uygulamalı sınavına giremez; Final/Bütünleme sınavının teorik sınavına 

girer, ancak uygulamada devamsız olduğu ders/derslerin teorik sorularını cevaplayamaz ve o 

ders/derslerden aldığı not sıfır kabul edilir.  

  Dönem IV ve V için; Öğrenciler teorik derslerinin en az %70’ine ve/veya laboratuvar, 

uygulama, klinik beceri eğitimi, probleme dayalı öğretim oturumları gibi pratik dersler, vizit, 

tartışma, seminer, klinik ve poliklinik çalışması, saha çalışması uygulamalarının en az % 80’ine 

mazeretli veya mazeretsiz olarak katılmadıkları takdirde o ders veya stajın teorik ve pratik 

sınavlarına alınmazlar ve sıfır (0) notu alırlar. Bu durumda öğrencinin ilgili stajı tekrarlaması 

gereklidir.  

  Dönem VI için: Her bir staj süresinin en az %80’ine mazeretli veya mazeretsiz olarak 

katılmayan öğrenci o stajdan sıfır (0) notu alır. Bu durumda öğrencinin ilgili stajı tekrarlaması 

gereklidir. Öğrencinin devam durumu, ilgili ders kurulunda veya staj süresi sonunda düzenlenen 

devam belgesinde belirlenir, teorik ve pratik derslerin devam durumu ayrı ayrı değerlendirilir ve 

devamsız öğrencinin durumu Dekanlık tarafından ilan edilir. 

 Seçmeli ders: Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan, 

öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarmak zorunda olunan derstir. 

 Seçmeli staj: Beşinci sınıfta öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları 

arasından seçerek aldığı stajı ve aile hekimliği dönemi öğrencilerinin bir aylık süre için seçmiş 

olduğu bir anabilim dalında yaptığı pratik uygulamalarıdır. 

  Staj: Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olarak belirlenen bir süre ile anabilim dalınca 

ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalarıdır. 

  Staj Alma: Dördüncü ve beşinci sınıflarda, diğer üniversitelerde staj alma durumunu, 

Yurtiçi/Yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından yaz dönemi veya eğitim dönemi 

içinde ya da öğrenci değişim programları kapsamında Fakülte Yönetim Kurulunun uygun 

görmesi durumunda, 

 Aile Hekimliği (İntörnlük) Dönemi; Stajı Altıncı sınıfı kapsar. 

  Tıp eğitiminin altıncı yılındaki aile hekimliği dönemi eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki 

dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının 



uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik sanatını en iyi 

uygulayabileceği düzeye getirmektir.  

Aile hekimliği dönemi eğitimiyle ilgili esaslar; 

a) Aile hekimliği dönemi zorunlu ve seçmeli stajlardan oluşan ve 12 ay süren kesintisiz bir 

dönemdir. Bu dönem Fakülte Kurulu kararı ile belirlenecek dilim ve sürelerde yapılır.  

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ve 

eğitim görevlisi kontrolünde çalışır.  

c) Aile hekimliği öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, 

nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel 

aktivitelere katılmak zorundadır.  

ç) Bu dönemde öğrencinin başarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda; hasta 

ve hasta sahipleri ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği yeteneği, işe 

ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve ilgisi göz önünde tutularak değerlendirilir. Aile hekimliği 

döneminde öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yaptığı her bir stajdan 100 tam not üzerinden 

en az 60 (CC) alması gereklidir.  

d) Aile hekimliği dönemi Fakültenin Anabilim veya Bilim dallarında yapılır. Seçmeli staj Fakülte 

Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren tıp fakültesi hastanelerinde 

de yapılabilir. Kurum dışında yapılan stajların denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. 

Seçmeli staj çalışması aile hekimliği döneminde zorunlu olarak yapılan klinik dallarda 

uygulanmaz. Seçmeli staj alanları her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler seçmeli 

staj tercihlerini programın başlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bildirmek 

zorundadır.  

e) Aile hekimliği döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki stajlarda Fakülte Kurulunca 

belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla 

eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları halinde 

öğrenciler, bu staj/stajları tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, 

başarısız oldukları stajı değiştirmek isterlerse yeni staja tam süre devam eder. 

 Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar: Öğrencilerimiz 

uygulama derslerinde giyecekleri laboratuvar önlüklerini ve klinik formalar gibi malzemeleri 

kendileri almaktadır. 

 Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu 

yerleşke/kampüse ilişkin koşullar: 

Öğrenciler eğitimlerine yapım aşaması devam eden Tıp Fakültesi Morfoloji binasında devam 

edeceklerdir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar: Üniversitemizde kısmi 

zamanlı öğrenci olarak çalışma imkânı bulunmaktadır. 

 


