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Dönem I,II, III sınıflarında her komite için 
devam takip çizelgeleri, komite 
başlamadan önce ilgili dönem 
koordinatörüne ve sınıf temsilcisine 
verilir. 
Dönem IV, V sınıflarında her staj 
başlamadan önce ilgili grup listesini 
içeren devam takip çizelgesi ilgili 
Anabilim Dalında görevli öğretim 
üyelerine ve grup temsilcisine bilgisayar 
ortamında ve elden gönderilir. 

 

  
Fakülte Öğrenci 

İşleri 

 
RTEÜ Tıp 
Fakültesi 
Eğitim Öğretim 
ve Sınav 
Yönetmeliği 
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Dönem I, II, III sınıf temsilcileri her gün 
ders bitiminden sonra devam takip 
çizelgesini Fakülte öğrenci işlerine 
teslim eder ve görevli personel 
tarafından bilgisayara girişleri işlenir. 
Dönem IV, V sınıflarında ise grup 
temsilcileri tarafından İlgili stajın 
Anabilim Dalı Başkanlıklarına verilerek 
takibi yapılır. 

 

  
Fakülte Öğrenci 

İşleri 

RTEÜ Tıp 
Fakültesi 
Eğitim Öğretim 
ve Sınav 
Yönetmeliği 
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Dönem I, II, III sınıfları için günü birlik 
tutularak,  her komite için ayrı ayrı 
hesaplanır ve komite sınavına yakın 
sınırı aşmış/aşmaya yakın öğrenci 
olması durumunda Dönem 
Koordinatörüne bildirilir.  
(Ders kurulundaki teorik derslerin 
tümünün % 30’undan fazlasına devam 
etmeyen öğrenci ders kurulunun pratik 
ve teorik sınavına; dönem boyunca 
anlatılan teorik derslerin % 30’undan 
fazlasına devam etmeyen öğrenci ise 
final ve bütünlemenin pratik/teorik 
sınavlarına, bu Yönetmeliğin 28 inci 
maddesinde tanımlanan haklı ve 
geçerli mazeretlerden herhangi birine 
sahip olsa da giremez) 

 

 Sınırı aşan 
öğrenci o komite 

sınavına 
alınmaz. 

İlgili Öğrenci, 
İlgili Dönem 

Koordinatörü, 
Fakülte Öğrenci 

İşleri 

 
 
RTEÜ Tıp 
Fakültesi 
Eğitim Öğretim 
ve Sınav 
Yönetmeliği 
m.17 
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Dönem IV, Dönem V sınıfları için her bir 
anabilim dalı başkanlarınca staja 
başlayan grup takibi yapılır ve sınırı 
aşan öğrenci staj sonu teorik/pratik 
sınavlara alınmaz. 
(Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz 
devamsızlıkları % 20 ve daha altında 
olan öğrenciler, devam etmediği pratik 
çalışmaları anabilim dalının imkânları 
ölçüsünde anabilim dalı başkanının 
gösterdiği gün ve saatte telafi etmek 
zorundadır. Telafi yaparak eksik süreyi 
tamamlamayan öğrenci sözlü ve yazılı 
sınavlara alınmaz. Devamsızlığı % 
20’den fazla olan öğrenci ise staj sonu 
sınavlara giremez ve staj tekrarı 
yapmak zorundadır) 

 

 

Sınırı aşan 
öğrenci 

sınavlarına 
girmediği stajın 
tekrarını yapar. 

İlgili Öğrenci, 
İlgili Dönem 

Koordinatörü, 
Fakülte Öğrenci 

İşleri 

 
RTEÜ Tıp 
Fakültesi 
Eğitim Öğretim 
ve Sınav 
Yönetmeliği 
m.29 
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5 
Dönem VI intörn eğitimi kesintisiz 
devam eder. 

 

 Stajını 
tamalayıp yeterli 

bulunmayan 
öğrenci ilgili stajı 

tekrar yapar. 

İlgili Öğrenci, 
İlgili Dönem 

Koordinatörü, 
Fakülte Öğrenci 

İşleri    

 
RTEÜ Tıp 
Fakültesi 
Eğitim Öğretim 
ve Sınav 
Yönetmeliği 
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İlgili sınıfların devam takip çizelgeleri;  
kayıt silme/yatay geçiş/  staj tamamlayıp 
üst sınıfa geçme vb. durumlara göre 
sürekli güncellenerek 
Koordinatörlere/Anabilim Dalı 
Başkanlarına iletilir. 

  . 
Fakülte Öğrenci 

İşleri 

 
RTEÜ Tıp 
Fakültesi 
Eğitim Öğretim 
ve Sınav 
Yönetmeliği 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN 
Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri 

ONAYLAYAN 
Tıp Fakültesi Dekanı 


