
 
 
 

MEVZUAT DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN HAZIRLANMASI VE ÖRNEK TASLAK 
 

1. Değişiklik taslağı Word belgesi olarak düzenlenmelidir. 
2. Değişiklik önerisi bulunan maddeler “ESKİ” ve “YENİ” olarak adlandırılacak olan sütunlarda 

eksiksiz yer almalıdır. 
3. “ESKİ” sütununda değişiklik yapılacak madde, “YENİ” sütununda ise aynı maddenin değişiklik 

sonrası hali maddeler karşılıklı olacak şekilde yer almalıdır.  
4. “ESKİ” sütununda yapılacak değişiklik durumu (cümle çıkarma, kelime çıkarma, harf büyütme 

veya küçültme, noktalama işaretinde değişiklik vb.) kalın ve üstü çizili olarak gösterilmelidir.  
5. “YENİ” sütununda yapılacak değişiklik durumu (cümle ekleme, kelime ekleme, harf büyütme 

veya küçültme, noktalama işaretinde değişiklik vb.) kalın ve altı çizili olarak gösterilmelidir. 
6. Madde başlıkları koyu ve normal tümce düzenine uygun olmalıdır. (Sınavlar ve 

değerlendirme ilkeleri) 
7. Madde sözcüğü ve numarası koyu olarak yazılmalıdır (Madde 1 - ). 
8. Fıkralar birden (1) başlamak üzere numaralandırılmalıdır ( (1) ). 
9. Bent numaralandırmalarında sırayla “ç, ğ, ı, ö, ş, ü” atlanmamak şartıyla “a…z” harfleri 

kullanılmalıdır.   
10. Bent ve fıkra işaretleri koyu yazılmamalıdır ( a) ). 
11. Sıra belirten ifadeler (inci, ncı vb.) sayıdan sonra açıkça yazılmalıdır (5 inci, 26 ncı, 30 uncu). 

 
Örnek Taslak 
 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI 

ESKİ YENİ 

 Kayıt silme/ayrılma 
 MADDE 5 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin 
kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir: 
 a) Hakkında açılan disiplin soruşturması 
sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası 
alması. 
 b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık 
öğretim programları hariç aynı anda iki önlisans ya da 
iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun 
belirlenmesi. 
 c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun 
yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı 
kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin 
iptal edilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Kayıt silme/ayrılma 
 MADDE 5 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin 
kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir: 
 a) Hakkında açılan disiplin soruşturması 
sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası 
alması. 
 b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık 
öğretim programları hariç aynı anda iki önlisans ya da 
iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun 
belirlenmesi. 
 c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun 
yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı 
kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin 
iptal edilmesi. 
 ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen 
yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl 
içinde başarı ile tamamlayamaması. 
 d) Azami süreler sonunda öğrenimi 
tamamlayamaması. 
 e) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim 
ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi 
nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, 
Üniversite yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim 
Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar 



 (2) İlişiği kesilme durumunda olan 
öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili kurulunun 
kararıyla yapılır. 
 (3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, 
bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna 
başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini 
tamamlaması gerekir. Bu takdirde ödemiş oldukları 
katkı payı veya öğrenim ücreti geri ödenmez. 
  
 

verilmesi. 
 (2) İlişiği kesilme durumunda olan 
öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili kurulunun 
kararıyla yapılır. 
 (3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, 
bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna 
başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini 
tamamlaması gerekir. Bu takdirde ödemiş oldukları 
katkı payı veya öğrenim ücreti geri ödenmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar 

Eğitim-öğretim süresi ve düzeyleri 
MADDE 7 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık 

sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin 
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için 
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın Fakülteyi 
azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak 
mezun olamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara 
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya 
öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine 
devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, 
ders, staj ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, 
öğrencilere tanınan diğer haklardan 
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam 
eder. 

 

Eğitim-Öğretim Süresi 
MADDE 7 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-

öğretim süresi her biri bir eğitim-öğretim yılını 
kapsayan altı dönemden oluşmak üzere toplam 6 
(altı) yıldır.  
(2) Her bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.  
(3) Bir eğitim-öğretim yılı en az 32 (otuz iki) haftayı 
kapsar. 
(4) Dönem I, II, III, IV ve V’de en az bir haftalık ara 
tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim yapılan dönem 
VI’da ise ara tatil yapılmaz.  
(5) Kayıt yaptırdığı dönemden itibaren fakülteden 
azami dokuz yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesinde 
belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci 
katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile 
kayıt yaptırabilir ancak ders, staj ve sınavlara 
katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan 
yararlanamazlar.  

Eğitim-öğretim aşamaları 
MADDE 8 – (1) Tıp doktorluğu düzeyi, yabancı 

dil hazırlık sınıfı hariç, her biri bir ders yılını 
kapsayan altı dönemden ibarettir ve birbirini izleyen 
ve aşağıda belirtilen üç aşamadan oluşur: 

a) Temel tıp bilimleri dönemi: Dönem I ve II’ yi 
kapsar. 

b) Klinik tıp bilimleri dönemi: Dönem III, IV ve 
V’i kapsar. 

c) Aile hekimliği/intörn hekimlik dönemi: 
Dönem VI’yı kapsar. 

Eğitim-Öğretim Aşamaları  
MADDE 8 – (1) Tıp doktorluğu düzeyi, 

birbirini izleyen ve aşağıda belirtilen üç aşamadan 
oluşur:  

a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem I, II ve 
III’ü kapsar.  

b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem IV ve 
V’i kapsar.  

c) Aile Hekimliği/İntörn Hekimlik Dönemi: 
Dönem VI’yı kapsar.  
 

Eğitim-öğretim şekli 
MADDE 9 – (1) Dönem I, II ve III de entegre 

sistemle eğitim-öğretim yapılır. Entegre sistemde aynı 
zamanda mesleki beceri eğitimleri de verilir. Dönem 
IV, V ve VI da eğitim-öğretim stajlar şeklinde 
yürütülür. Tüm dönemlerde öğrenci bir üst döneme 
devam edebilmek için, bulunduğu dönemi başarı ile 
tamamlamak zorundadır. 

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili 

Eğitim-Öğretim Şekli  
MADDE 9 –  (1) Dönem I, II ve III de entegre 

sistemle eğitim-öğretim yapılır. Entegre sistemde aynı 
zamanda mesleki beceri eğitimleri de verilir. Dönem 
IV, V ve VI da eğitim-öğretim stajlar şeklinde 
yürütülür. 
 



ve yabancı dil dersleri ortak zorunlu dersler olup 
1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan (Değişik ibare:RG-21/5/2012-
28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans 
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
hükümlerine göre yürütülür. 

(3) Bir eğitim-öğretim yılı en az otuziki haftayı 
kapsar. Dönem I, dönem II ve dönem III’de en az iki 
haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim 
yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Zorunlu 
durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, 
eğitim ve öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve 
bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve 
düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler, 
Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Akademik 
takvim, eğitim-öğretim yılı başlangıcından en az bir 
hafta önce ilan edilir. 

Eğitim-öğretim dili 
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim 

Türkçe olarak yapılır. Ancak hazırlık sınıfında öğretim 
dili İngilizce’dir. 

Eğitim-Öğretim Dili  
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim 

Türkçe olarak yapılır.  
 

 


