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BİRİNCİ KISIM 

GENEL ESASLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 AMAÇ : 

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı olarak kurulan 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Meslek Yüksekokulundaki eğitim-öğretimle ilgili ilkeleri 
belirlemek, bu Yüksekokulun bünyesindeki organların teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile eğitim ve öğretim, araştırma, yayım, öğretim elamanları ve öğrencilerle ilgili 
esasları düzenlemektir.  

KAPSAM :  
Madde 2 - Bu yönetmelik, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ile Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi Sağlık Meslek Yüksekokulu ve bu okulda öğrenim gören öğrencileri kapsar. 
HUKUKİ DAYANAK : 
Madde 3 - Bu yönetmelik; 17 Ekim 1983 tarih ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 
TANIMLAR : 
Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a. GATA: Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

b. GATA Sağlık Meslek Yüksek Okulu : GATA Komutanlığına bağlı, sağlık alanında Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu ordu hemşiresini yetiştiren ve ön lisans düzeyinde eğitim-
öğretim veren bir yükseköğretim kurumu, 

c. Ön Lisans Eğitim-Öğretimi : GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunca Silahlı Kuvvetlerin 
ihtiyaç duyduğu ordu hemşiresini yetiştirmek üzere iki yıllık yüksek eğitim-öğretimi, 

d. İntibak Dönemi : GATA Sağlık Yüksekokuluna alınacak öğrencilere, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine uymalarını sağlamak amacıyla; temel askerlik bilgilerinin öğretildiği bir aylık devreyi, 

e. Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre 
yükseköğretim giriş sınavlarında GATA Sağlık Meslek Yüksekokuluna girmeye hak kazanarak 
Yüksekokula kaydı yapılmış; henüz bir aylık intibak dönemini tamamlamış öğrenciyi, 

f. Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencisi : GATA Sağlık Meslek Yüksekokuluna kaydı yapılan 
ve bir aylık intibak eğitimini tamamlayarak eğitim-öğretime devam etmekte olan öğrenciyi, 

g. Disiplin (Ahlak) Notu : Öğrenciye, öğrenimine başlandığında (160) olarak verilen her 
disiplin yılında kaybedilen kötü disiplin not toplamının 1/2'sinin diğer yıllara yansıması ile 
hesaplanan toplam not (puan)u, 

h.Kötü Disiplin (Ahlak) Notu : Öğrencinin disiplin (ahlak) notundan kırılan ve her ceza için 
tesbit edilmiş bulunan not (puan)'u, 

ı. Disiplin Yılı : GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim yılının başlangıcından, 
müteakip eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar olan süreyi, (Bu sürenin birinci sınıf öğrencileri için 
başlangıç tarihi, intibak eğitiminin başlangıç tarihidir.) 

i. Diğer Kavram ve Terimler : 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve bu 
Kanuna göre çıkarılan GATA Yönetmeliğindeki kavram ve terimleri, 



ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
KURULUŞ VE GÖREV 

KURULUŞ :  

Madde 5 - GATA Komutanlığı bünyesinde olan Sağlık Meslek Yüksekokulunun teşkilatı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterir. 

GÖREVLERİ :  
Madde 6 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunun görevleri şunlardır. 
a. Silahlı Kuvvetlerin amacına ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine uygun olarak, 

ATATÜRK ilkelerine, milli ve askeri değerlere bağlı, yeterli beden yeteneğine sahip, diğer 
yükseköğretim kurumlarındaki ilgili sağlık bilimleri düzeyinde mesleğiyle ilgili teorik, pratik bilgi ve 
beceriyi kazanmış, yetki ve sorumluluklarına müdrik, ordu hemşiresi yetiştirmek. 

b. Eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerini kanunlar çerçevesinde yürütmek, eğtim-öğretimle 
ilgili araştırma geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak.   

İKİNCİ KISIM 
ORGANLAR GÖREVLERİ 

 ORGANLAR :  

Madde 7 - GATA Sağlık meslek Yüksekokulunun organları, yüksekokul Müdürü ve 
Yüksekokul kuruludur. Yönetim ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer organlar, bu yönetmelikte belirtilen 
esaslar doğrultusunda Yüksekokul Müdürüne yardım ederler. 

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ : 
Madde 8 - Yüksekokul Müdürü, GATA Komutanının önerisi üzerine Yüksek-okulda görevli 

asker öğretim elemanları arasından Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Önermede ve atamada, 
Yüksekokul Müdürünün, Yüksekokulda görevli asker öğretim elamanlarından rütbe ve kıdem 
bakımından büyük olması dikkate alınır. 

Yüksekokul Müdürü, atanmasındaki usule uygun olarak veya 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Kanununun 34 ncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Genelkurmay 
Başkanlığınca görevden alınabilir ve başka göreve atandırılabilir. 

Yüksekokul Müdürü, kendi anabilim dalı veya bilim dalındaki bilimsel ve idari görevleri 
yerine getirebilir. 

Herhangi bir nedenle, Yüksekokul Müdürünün yokluğu halinde, Yüksekokulda görevli rütbe 
ve kıdemce en büyük asker öğretim üyesi, yüksekokul Müdürüne vekalet eder. 

Çalışmalarında GATA Komutanına karşı sorumlu olan Yüksekokul Müdürü aşağıdaki 
görevleri yerine getirir : 

a. Yüksekokul kuruluna başkanlık etmek, Yüksekokul kurulunun kararlarını uygulamak ve 
Yüksekokulun birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 

b. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında 
GATA Komutanına bilgi vermek.   

c. Yüksekokulun kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevi 
yapmak. 

YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI 
Madde 9 - Yüksekokul Müdürüne bilimsel ve idari çalışmalarda yardımcı olmak üzere, 

GATA Komutanının Yüksekokulda görevli askeri öğretim elemanları arasından önereceği bir 
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Genelkurmay Başkanlığınca atanır. 



Yüksekokul Müdür Yardımcısı, atanmasındaki usule uygun olarak veya 2955 sayılı Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Kanununun 34 ncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, 
Genelkurmay Başkanlğınca doğrudan görevden alınabilir ve başka göreve atandırılabilir. 

Yüksekokul Müdür yardımcısı, kendi anabilim dalı veya bilim dalındaki bilimsel ve idari 
görevleri yerine getirebilir. 

Çalışmalarında Yüksekokul Müdürüne karşı sorumlu olan Yüksekokul Müdür Yardımcısı, 
aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a. Yüksekokul Müdürüne bilimsel ve idari çalışmalarında yardımcı olmak. 

b. Disiplin Kuruluna başkanlık etmek. 

c. GATA Sağlık meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelerde 
öngörülen esaslar ve verilecek emirler doğrultusunda askeri eğitim, disiplin, yönetim, özlük hakları, 
destek ve diğer hizmetlerini GATA'nın diğer organları ile koordineli olarak planlamasını, 
programlanmasını, yürütülmesini sağlamak ve takip etmek. 

YÜKSEKOKUL KURULU 
Madde 10 - Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Müdürünün başkanlığında, Yüksek-okul Müdür 

Yardımcısı ve en kıdemli üç öğretim üyesinden oluşur.  
Yüksekokul Kurulu, her öğretim yılının başında ve sonunda olmak üzere en az iki defa ve 

Yüksekokul Müdürü tarafından uygun görülecek diğer zamanlarda toplanır. 

YÜKSEKOKUL KURULU, AKADEMİK BİR ORGAN OLUP GÖREVLERİ ŞUNLARDIR : 

a. Genelkurmay Başkanlığınca verilecek direktiflere göre, eğitim-öğretim, plan ve programları 
ile öğretim takvimini hazırlamak. 

b. Yüksekokuluna eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yayım faaliyetleri ile ilgili 
esasları önermek ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirleri almak.  

c. Sınav jürilerini belirlemek. 

d. Yüksekokul Müdürünün eğitim-öğretimle ilgili Kurula getireceği konularda karar almak. 

e. Öğrencilerin Yüksekokula kabulü, eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemleri hakkında 
karar vermek. 

f. Tıbbi gelişmeleri ve bünyesindeki bölümlerin eşdeğeri olan diğer yükseköğretim 
Kurumlarındaki programları gözönüne alarak; 

(1) Gerekli gördüğü derslerin ders programlarına dahil edilmesi ve okutulan derslerin öretim 
dönemlerindeki yerlerinin değiştirilmesi veya yıllık toplam teorik ders saatlerinde artırma yapılması 
için karar almak ve yönetmelik değişikliği teklifi yapmık. 

(2) Uygulamalı derslerin ders saatlerini %20'ye kadar artırmak için karar almak. 

g. Genelkurmay Başkanlığına sunulacak GATA Bütçe Tasarısının hazırlan-masında Sağlık 
meslek Yüksekokuluna ilişkin hususlarda GATA Komutanlığına öneride bulunmak. 

YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULU : 
Madde 11 - Yüksekokul Kurulu, GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin disipline 

aykırı eylemlerini inceleyen, değerlendiren ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilip 
edilmeyeceklerini karara bağlayan kuruldur. 

Yüksekokul Disiplin Kurulu, Yüksekokul Müdür Yardımcısı başkanlığında öğrenci komutanı, 
GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunun istihbarat ve istihbarata karşı koyma subayı ile öğrenci sınıf 
amirlerinden oluşur. Kurulun sekreteri, öğrenci komutanı tarafından görevlendirilir. Kurulda oy 
hakkı yoktur. 

YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR : 

a. Hakkında karar verilmesi istenen öğrencinin; 



(1) Ceza ve mükafat fişini, 

(2) Disiplin (ahlak) notunu, 

(3) Disiplin Kuruluna daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini, 

(4) Disiplin Kuruluna sevk tarihine kadar işlemiş olduğu suç ve kabahatlerin arasındaki 
zaman fasılasını ve mükerrer olup olmadığını, 

(5) Disiplin Kuruluna verilme nedenini ve bunun delillerini inceler. 

b. Hakkında karar verilecek öğrencinin sınıf amirini ve diğer ilgilileri dinlemek suretiyle; 

(1) Öğrencinin disiplin (ahlak) notlarının mevzuata uygun kırılıp kırılmadığına bakar ve 
mevzuata uymadığı hallerde gerekli düzeltmeyi yapar. 

(2) Yüksek Disiplin kuruluna yollanmasını gerektirmesi halinde hakkında işlem yapılmak 
üzere Yüksek Disiplin kuruluna yollar, aksi takdirde öğrenci uyarılır. 

YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ŞEKLİ AŞAĞIDA 
AÇIKLANMIŞTIR : 

a. Disiplin Kurulu, Yüksekokul Müdür Yardımcısının emrettiği gün, saat ve yerde toplanır. 

b. Kurul; Müdür Yardımcısı, öğrenci komutanı ve öğrenci sınıf amirlerinin en az üçünün dahil 
olduğu üyeler ile toplanır. Öğrencinin sınıf amiri Kurula katılmaz. Bu üyeler garnizonda bulunmadığı 
veya hastalık, izin gibi kanuni engelleri olduğu hallerde Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirilecek 
personel toplantıya katılır. c. Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde 
kurul başkanının bulunduğu taraf ekseriyette sayılır. Oy verme hakkı sırası en kıdemsiz üyeden 
başlar, kıdem sırasıyla devam eder. Kararlar açık oy ile oy birliği veya oy çokluğu ile verilir. Üyeler 
oylamada çekimser kalamazlar. 

d. Öğrenciyi Disiplin Kuruluna veren personelin Kurula katılması gerektiği takdirde oy hakkı 
yoktur. 

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU : 
Madde 12 - Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksekokul Müdürünün Başkanlığında, GATA Sağlık 

Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurul Başkanı, Yüksekokuldaki öğretim elamanları arasından 
Yüksekokul kurulunun iki yılda seçeceği iki öğretim elamanı, öğrenci komutanı, GATA Disiplin 
Subayından oluşur.    

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR 

a. Hakkında karar verilmesi istenen öğrencinin; 

(1) Ceza ve mükafat fişini, 

(2) Disiplin (ahlak) notunu, 

(3) Disiplin Kuruluna daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini, 

(4) Ogüne kadar işlemiş olduğu muhtelif suçlar arasındaki zaman fasılasını, mükerrer disiplin 
kabahat ve tecavüzleri olup olmadığını, 

(5) Yüksek Disiplin Kuruluna yollanma nedenlerini ve bunun delillerini inceler. 

b. Hakkında karar verilecek öğrenciyi ve öğrencinin disiplin amirlerini dinlemek suretiyle; 

(1) Öğrencinin disiplin (ahlak) not durumunu tespit eder. 

(2) Yüksekokul Disiplin Kurulunun işlem ve kararlarını inceler. 

(3) Sonuç olarak, öğrencinin GATA Sağlık Meslek Yüksekokulundan ilişiğinin kesilmesine 
veya kesilmemesine ilişkin gerekçeli kararı hazırlar. Öğrencinin; Yüksekokuldan ilişiğinin kesilmesine 
karar verilirse bu karar, GATA Komutanının uyğun görmesi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile 
kesinleşir. İlişiğinin kesilmemesine karar verilirse, konuyu Yüksekokul Disiplin Kuruluna geri 
gönderir. 



YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ŞEKLİ AŞAĞIDAKİ 
ŞEKİLDE AÇIKLANMIŞTIR : 

a. Yüksek Disiplin Kurulu, yüksekokul Müdürünün emrettiği gün, saat ve yerde bütün 
üyelerinin iştiraki ile toplanır. Üyelerin garnizonda bulunmadığı veya hastalık, izin gibi kanunu 
engelleri olduğu hallerde vekilleri Kurula girer. 

b. Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde Kurul başkanının 
bulunduğu taraf ekseriyette sayılır. Oy verme sırası en kıdemsiz üyeden başlar, kıdem sırasıyla 
devam eder. Kararlar açık oy ile oy birliği veya oy çokluğu ile verilir. Üyeler oylamada çekimser 
kalamazlar.  

Yüksek Disiplin Kurulunun sekreteri, Yüksekokul personel kısım amiridir. Oy verme hakkı 
yoktur. Kurulun idari hizmetlerini yapar. Toplantı gündemini hazırlayarak üyelere duyurur. 
Toplantıda, Kurula sevk edilen öğrencinin disiplin durumunu takdim eder. Öğrencinin ders durumu 
hakkında bilgi verir. Oturum tutanağını tutar. Kurul kararlarını özel arşivinde saklar ve kararların iki 
suretini Yüksekokul öğrenci komutanlığına gönderir. 

YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI 
Madde 13 - Öğrenci komutanlığı; GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilgili 

kanun, yönetmelik ve yönergelerde, öngörülen esaslar ve verilecek emirler doğrultusunda askeri 
eğitim, disiplin, yönetim, özlük hakları, destek ve diğer hizmetlerini GATA'nın diğer organları ile 
koordineli olarak planlar, programlar ve yürütür. 

Sınıf amirleri; öğrenci komutanının vereceği emirler doğrultusunda kendi sınıf öğrencilerinin 
askeri eğitim, disiplin, yönetim, özlük hakları, destek ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
ÖĞRETİM ELAMANLARI 

ÖĞRETİM ELEMANLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER : 

Madde 14 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları, 2955 sayılı GATA 
Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan GATA Yönetmeliğine göre belirtilen öğretim 
elamanlarıdır. 

Öğretim elamanlarının görevleri, akademik yükselmeleri için başvuru, sınav, değerlendirme, 
yükselme ve atama işlemleri, ünvanların korunması, emeklilik yaş hadleri, sicil işlemleri, akademik 
ünvanlardan mahrum bırakılmaları, çalışma süreleri, haftalık ders yükleri, ek ders ücretleri, 
yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmeleri, özlük hakları, 2955 sayılı GATA Kanunu ve bu Kanuna 
göre çıkarılmış olan GATA yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

ÖĞRETİM ELEMANI İHTİYACININ KARŞILANMASI : 
Madde 15 - Eğitim-öğretim programlarındaki derslerin Sağlık Meslek Yüksekokulunda 

bulunmayan öğretim elamanları GATA bünyesindeki öğretim elemanlarından GATA Komutanlığınca 
sağlanır. Bu öğretim elamanları GATA bünyesinde de bulunmadığı takdirde, sözleşmeli veya ek 
görevle diğer yükseköğretim kurumlarından öğretim üyesi ve yardımcıları alınarak ihtiyaç karşılanır. 

GATA Sağlık Meslek yüksekokulu Müdürlüğü. Sağlık Meslek Yüksekokulunun bir sonraki 
eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç duyulan öğretim üyesi miktarını, içinde bulunduğu eğitim-öğretim 
yılının Aralık ayının sonuna kadar GATA Komutanlığına bildirir. GATA Komutanı, kanun ve 
yönetmelik usullerine göre öğretim üye ve yardımcılarını sağlamakla sorumludur. 

BİLİMSEL DENETLEME 
Madde 16 - GATA Sağlık Meslek yüksekokulunun bilimsel denetlemesi, GATA bilimsel 

Denetleme Kurulu Başkanlığınca GATA Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yapılır.  

 

 

 



DÖRDÜNCÜ KISIM 

ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ, DİSİPLİN ESASLARI VE  

YÜKSEKOKULDAN ÇIKMA-ÇIKARILMA 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ 

ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ : 

Madde 17 - Ön Lisans eğitim-öğretimi; GATA Sağlık Meslek Yüksekokulundan ordu 
hemşiresi için gerekli olacak düzeyde askeri eğitim-öğretimi kapsar. 

ÖĞRENCİ KAYNAKLARI : 
Madde 18 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokuluna, Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sınavlarını kazanan Sağlık Meslek Lisesi mezunları ile bir mesleğe yönelik olmayan ve 
Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullar mezunu kız öğrenciler alınır. 

GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunun ara sınıflarına naklen öğrenci alınmaz. 

KONTENJAN : 
Madde 19 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokuluna alınacak öğrenci sayısı, her yıl Kuvvet 

komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığından Genelkurmay Başkanlığınca tasvip gören 
yetiştirme planlarına uygun olarak ve GATA Komutanlığının imkanları gözönünde bulundurularak 
Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. Saptanacak bu miktar ve kayıt-kabul koşulları GATA 
Komutanlığınca her yıl Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanlığına 
bildirilir. 

DUYURU : 
Madde 20 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokuluna öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, 

Genelkurmay Başkanlığının onayı alınarak her yıl GATA Komutanlığınca; 
a. Giriş Koşulları, 

b. İstenen belgeler, 

c. Başvurulacak yer ile gerekli diğer bilgiler, 

belirtilmek suretiyle basın yayın organları aracılığı ile yapılır. 

GİRİŞ KOŞULLARI : 
Madde 21 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki koşullara uygun öğrenciler alınır. 
a. Sağlık Meslek Lisesi mezunları ile bir mesleğe yönelik olmayan ve Genelkurmay 

Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okul mezunu olan ve mezun olduğu senenin Üniversitelerarası 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (ÖSYS) girmiş ve okula girmeye hak kazanmış olmak. 

b. GATA Komutanlığınca teklif edilen ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen giriş 
koşullarını taşımak ve belirlenecek kontenjan içinde bulunmak, 

c. Sosyal durumu, ahlak ve karakterle ilgili koşullar: 

(1) Türk vatandaşı ve kız olmak. 

(2) Askeri ve sivil okullardan hangi şekilde olursa olsun çıkarılmamış olmak. Mecburi 
hizmetle yükümlü bulunmamak. 

(3) Evli veya dul olmamak yahut herhangi bir şekilde bir erkekle nikahsız yaşamamak. 

(4) Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak. 

(5) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri 
benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve karışmamış olmak. 



(6) Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamak ve müracaat tarihinde 
hakkında soruşturma ya da kamu davası ile şahsi bir ceza davası açılmamış olmak. 

d. Sağlık ve yaş durumu ile ilgili koşullar : 

(1) Öğrenci olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen 
sağlık şartlarına sahip olmak. 

(2) Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve yerleştirme Sınavına (ÖSYS) giriş tarihinde 21 
yaşından küçük (21 yaşından gün almamış) olmak. 

e. Öğrenim ile ilgili koşullar : 

(1) Sağlık Meslek Lisesi Mezunları ile bir mesleği yönelik olmayan ve Genelkurmay 
Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan diploma almaya hak kazanmış olmak. 

(2) Son sınıfta beklemeli öğrenci olmamak. 

(3) Mezun olacağı yılın üniversitelerarası Öğrenci seçme ve Yerleştirme Sınavlarına girmiş 
olmak. 

(4) GATA Sağlık Meslek Yüksekokulundan yapılacak mülakat sınavanı kazanmış olmak. 

EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ : 
Madde 22 - GATA Sağlık meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Sağlık 

Meslek Yüksekokulu öğrencileri öğrenimlerini en çok dört yılda tamamlamak zorundadırlar. 
Öğrenimlerini döt yılda tamamlayamayanlar veya birinci sınıfta kaybettiği eğitim-öğretim yılları 
nedeniyle dört yılda tamamlayamayacağı anlaşılanların Sağlık Meslek Yüksekokulu ile ilişiği kesilir. 
Ancak azami eğitim-öğretim süresi sonunda (dört yıl) son sınıfta bulunan ve mezun olabilmek için en 
çok üç dersten başarısız olanlara, bu derslerde de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarı yıl 
ek süre daha tanınır. Bu süreler hiç bir şekilde uzatılmaz. sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri bir 
sınıfı iki eğitim-öğretim yılında başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Bir sınıfta birinci yılın 
sonundaki bütünleme sınavlarında tek dersten başarısız olan öğrenciye sınav dönemi bitimi 
tarihinden en geç 10 gün içinde kullanılmak üzere Yüksekokul kurulunca ek bir sınav hakkı daha 
tanınabilir.Bu sınavın sonunda yine başarısız olan öğrenci sınıfta kalır. İkinci yılın sonunda ve 
dördüncü sınav hakkında tek dersten başarısız olarak ilişiği kesilme durumuna düşen öğrencilere ise 
sınav dönemi bitimi tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde kullanmak üzere Yüksekokul kurulunca 
bir ek sınav hakkı tanınır. 

Sağlık nedeniyle kaybedilen eğitim-öğretim süresi, azami eğitim-öğretim süresinin (dört yıl) 
dışında tutulur. Ancak devamsızlığın sağlık raporuna dayalı olması ve raporun GATA Askeri Tıp 
Fakültesi ve 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesi Sağlık Kurulunca kabul edilmesi gereklidir. 
Öğrenciler sağlık nedeniyle en çok iki eğitim-öğretim yılı kaybedebilirler. Ancak GATA Askeri Tıp 
Fakültesi v 1000+200 yataklı Eğitim Hastanesinde yatarak tedavi görenlerin, hastanede geçen süresi 
eğitim-öğretim süresi içinde kabul edilerek, öğrencinin sınavlara girmesi ve sınavları başardığı 
takdirde o eğitim-öğretim yılını kaybetmemiş sayılması Yüksekokul Kurulunca değerlendirilerek 
öğrencinin bir üst sınıfa devam etmesine karar verilebilir. 

Yüksekokul kurulunca belirlenen ön koşulsuz derslerden olmak kaydıyla, tek dersten yeterli 
not almayan, bulunduğu sınıfta bir yıllık olan öğrenciler, o dönem sınavına katılarak başarılı oldukları 
diğer derslerin haftalık ders saati toplamı yetersiz not alınan tek dersin haftalık ders saati miktarının 
en az üç katı olmak ve o dönemde almış olduğu diğer ders notlarının ortalaması 70 ve daha yüksek 
bulunmak şartıyla, yetersiz not aldıkları tek dersi, Yüksekokul Kurulu Kararı ile başarmış 
sayılabilirler. Ancak bu tek ders, Atatürkçülük ve İnkilap Tarihi dersi olamaz. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
Madde 23 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim yılı iki dönemden oluşur. 
a. Akademik Yıl : Ekim ayının ilk haftasında başlar. Akademik yıl süresince haftada en az beş 

gün ders, uygulama, sınav ve etütler yapılır. 

(1) Birinci Yarıyıl : En az 16 hafta ve yarıyıl bitirme sınavları için ayrılan süredir. 



(2) İkinci Yarıyıl : En az 16 hafta ve yarıyıl bitirme sınavları için ayrılan süredir. 

b. Tatbiki Eğitim dönemi : birinci ve ikinci sınıflarda ikinci yarıyıl sonunda öğrencilere Türk 
Silahlı Kuvvetleri Hastanelerinde üç hafta süre ile yaptırılan staj eğitimidir. 

EĞİTİM-ÖĞRETİME ARA VERİLMESİ : 
Madde 24 - Seferberlik, savaş ve olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığınca, GATA 

Sağlık Meslek Yüksekokulundaki eğitim-öğretime ara verilebilir veya süresi kısaltılabilir. Bu takdirde 
öğrenciler hakkında yapılacak işlemler Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. 

Gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığının izniyle eğitim-öğretimlerini diğer yükseköğretim 
kurumlarında sürdürecek öğrencilerin yatay ve dikey geçiş esasları ile eksik öğrenim görenlere 
uygulanacak ilkeler Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM DİLİ  
Madde 25 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. 
EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI 
Madde 26 - GATA Sağlık Meslek yüksekokulunda eğitim-öğretim ve vizelerin programları, 

Yüksekokul Kurulunda görüşülüp kabulünü müteakip GATA Komutanlığının teklifi üzerine 
Genelkurmay Başkanlığınca onaylandıktan sonra, Sağlık Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim 
Programı adı altında GATA Komutanlığınca bastırılarak EYLÜL ayı başında ilgili makamlara 
gönderilir ve öğrencilere duyurulur. 

GATA SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OKUTULACAK DERSLER VE YILLIK 
TOPLAM DERS SAATLERİ  

Madde 27 - GATA Sağlık Yüksekokulunda okutulacak dersler ve yıllık en az toplam ders 
saatleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
 TABLO (I. SINIF) 

I. YARIYIL  

  

  

Dersin Adı 

Haftalık 
Teorik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Pratik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Toplam  

Ders 
Saati 

Yarıyıl 
Toplam  

Ders 
Saati 

1. Hemşirelik Temel İlkeleri ve 
Uygulaması 

6 12 18 288 

2. Anatomi 2 - 2 32 

3. Fizyoloji 2 - 2 32 

4. Mikrobiyolaji 2 - 2 32 

5. Psikolojiye giriş 2 - 2 32 

6.Bilgisayar 2 - 2 32 

7.Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 - 1 16 

8. Türk Dili I 1 - 1 16 

9.Yabancı Dil (İngilizce) 2 - 2 32 



10.Beden Eğitimi - 1 1 16 

11.Askeri Dersler 1 - 1 16 

II. YARIYIL  

  

  

Dersin Adı 

Haftalık 
Teorik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Pratik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Toplam  

Ders 
Saati 

Yarıyıl 
Toplam  

Ders 
Saati 

1. İç Hastalıklıkları Hemşireliği  4 8 12 192 

2. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  4 8 12 192 

3. Enfeksiyon Hastalıkları 
Hemşireliği  

2 - 2 32 

4. Patoloji 2 - 2 32 

5. Hemşirelik İçin Farmakoloji 2 - 2 32 

6. Kişiler Arası İlişkiler 1 - 1 16 

7. Beslenme İlkeleri  1 - 1 16 

8. Atatürk İlkaleri ve İnkilap Tarihi  1 - 1 16 

9. Türk Dili II 1 - 1 16 

10.Yabancı Dil (İngilizce) II 2 - 2 32 

11.Beden Eğitimi - 1 1 16 

12.Askeri Dersler  1 - 1 16 

YAZ DÖNEMİ 

1. YARIYIL  

  

  

Dersin Adı 

Haftalık 
Teorik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Pratik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Toplam  

Ders 
Saati 

Yarıyıl 
Toplam  

Ders 
Saati 

Yaz Stajı I - 40 40 120 

TABLO ( II. SINIF ) 

I. YARIYIL 

  

  

Dersin Adı 

Haftalık 
Teorik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Pratik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Toplam  

Ders 
Saati 

Yarıyıl 
Toplam  

Ders 
Saati 



1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği 

4 8 12 192 

2. Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği 

4 8 12 192 

3. Epidemoloji ve Sağlık İstatistiği 2 - 2 32 

4. Afetlerde ve Sahrada Hemşirelik 
ve İlk Yardım 

2 - 2 32 

5. Hemşirelik Tarihi, Deontoloji ve 
Mevzuatı 

2 - 2 32 

6.Türk Dili III 1 - 1 16 

7. Yabancı Dil (İngilizce)III 2 - 2 32 

8. Beden Eğitimi - 1 1 16 

9. Askeri Dersler 1 - 1 16 

10.Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 - 1 16 

II. YARIYIL  

  

  

Dersin Adı 

Haftalık 
Teorik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Pratik  

Ders 
Saati 

Haftalık 
Toplam  

Ders 
Saati 

Yarıyıl 
Toplam  

Ders 
Saati 

1. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 
Hemşireliği  

4 8 12 192 

2. Halk Sağlığı Hemşireliği 4 8 12 192 

3. Hemşirelikte Yönetim 2 - 2 32 

4. Sağlık Eğitimi 2 - 2 32 

5. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 - 1 16 

6. Türk Dili IV 1 - 1 16 

7. Yabancı dil (İngilizce) IV 2 - 2 32 

8. Beden Eğitimi - 1 1 16 

9. Askeri Dersler 1 - 1 16 

YAZ DÖNEMİ 

  

  

Haftalık 
Teorik  

Haftalık 
Pratik  

Haftalık 
Toplam  

Yarıyıl 
Toplam  



Dersin Adı Ders 
Saati 

Ders 
Saati 

Ders 
Saati 

Ders 
Saati 

Yaz Stajı II  - 40 40 120 

  İNTİBAK EĞİTİMİ : 

Madde 28 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokuluna alınan öğrencilere akademik yılın 
başlangıcından önce GATA Komutanlığı tarafından bir ay süre ile temel askerlik eğitimi yaptırılarak 
öğrencilerin askerliğe intibakları sağlanır. İntibak eğitiminin programları Genelkurmay Başkanlığınca 
düzenlenir. 

EĞİTİM-ÖĞRETİME DEVAM MECBURİYETİ 

Madde 29 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretime devam 
mecburiyeti ile ilgili esaslar aşağıda açıklanmıştır. 

a. Bütün derslere, uygulamalara, seminerlere, eğitim-öğretimin gereği olan her türlü bilimsel 
faaliyetlere askeri eğitimlere devam etmek, katılmak ve sınavlara girmek zorundadır. Öğrencilerin 
bütün bu faaliyetlere devam ederek tamamladıkları, vize (ara sınav) ile sınavlara girildiği ve 
sonuçları, ilgili sorumlular tarafından belgelenir. 

b. İlk yarıyıl mazaretsiz toplam 30 gün ve daha fazla eğitim-öğretime devam etmeyen 
öğrenciler o eğitim ve öğretim yılını kaybederler. Mazaretsiz olarak eğitim-öğretime veya tatbiki 
eğitim dönemine devam etmeyen öğrenciler hakkında eylemin niteliğine göre sıralı disiplin 
amirlerince disiplin cezası verilir veya kanuni işlem yapılır. 

c. Herhangi bir nedenle bir teorik %30'undan, bir pratik dersin ise %20'sinden fazlasına 
katılmayan öğrenciler o ders veya derslerin sınav haklarını kaybederler ve sınavlarına alınmazlar. 

d. Öğrenciler devamsızlıktan dolayı kaybetmiş oldukları eğitim-öğretim yılını, bir sonraki yıl 
bütün gereklerini yerine getirerek tamamlamak zorundadırlar. 

e. Devamsızlıktan dolayı devre kaybeden öğrenciler, müteakip eğitim-öğretim yılı başına 
kadar derslere devam ettirilir. 

f. GATA Komutanlığınca iştirak edilmesi uygun görülen merasim ve konferans gibi 
faaliyetler, eğitim öğretime devamsızlık dışında tutulur. 

MAZARETLER  

Madde 30 - Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazaretli sayılabilmesi için 
hastalığını, GATA Eğitim Hastanesinden, tatillerde bu mümkün olmadığı takdirde bulunduğu 
yerdeki askeri hastaneden, yoksa herhangi bir sağlık kurumundan alınacak bir rapor ile 
belgelendirilmesi ve bu raporun GATA 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesi Sağlık Kurulunca kabul 
edilmesi gereklidir. GATA 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesi Sağlık Kurulunca kabul edilmeyen ve 
yukarıda belirtilen yerler dışından alınan raporlar işleme konulmaz. 

GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık dışındaki mazaretleri GATA Sağlık 
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce ve Öğrenci Komutanlığınca değerlendirilerek gerekli uygulama 
yapılır. 

Sağlık durumları nedeniyle eğitim-öğretime devam edemeyecekleri anlaşılanlar hakkında 
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.  

SINAVLAR 

Madde 31 - GATA Sağlık meslek Yüksekokulunda teorik ve uygulamalı olarak okutulan 
dersler için, vize ve ana sınavlar, hastane stajları sonunda ise, staj sınavı yapılır. 

a. Ara Sınavlar (Vize) : Vizeye tabi konular ve vize uygulama şekli, Yüksekokul Kurulunda 
incelenerek eğitim-öğretim programlarında belirtilen tarihlerde yapılır. 

Eğitim-öğretim bir yıl süren dersler için iki, iki yarıyıl süren dersler için ise her yarıyılda iki 
defa olmak üzere dört vize uygulanır. 



Vizeye girebilmek için öğrenciler derslerden devam almak zorundadırlar. 

Vizede başarısız olan öğrenciye, Şubat ve Haziran ana sınavından önce bir telafi vizesi hakkı 
verilir. 

Türk Dili, İngilizce, Atatürkçülük ve İnkilap Tarihi, Askeri Dersler, Deontoloji, Hemşireliğe 
Giriş, Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler, Araştırma Yöntemleri, Hemşirelikte Yönetim Dersleri ile 
Yüksekokul Kurul Kararıyla vize uygulanmamasına karar verilen derslerden vize yapılmayabilir. Bu 
durumda bu derslerden devam alan öğrenciler doğrudan ana sınava girerler. 

b. Ana Sınavlar : Birdersin eğitim-öğretimin betmesindren sonra, sınav ayları olan Şubat, 
Haziran ve Eylül ayları içinde yapılır. Şubat sınava ilk yarıyılda biten dersler içindir. Eğitim-öğretimi 
iki yarıyıl süren veya ikinci yarıyılda okutulan derslerin sınavları Haziran ayında yapılır. Eylül sınava 
ise, başarısız öğrenciler için açılan bütünleme sınavıdır. 

Ana sınava katılabilmek için öğrenciler devam almak o derse ait vizeleri başarmak 
zorundadır. 

Sınava girme hakkını kazınmış öğrenci sınava girmek zorundadır. Sınavlara herhangi bir 
nedenle girmeyenler sınav haklarını kullanmış ve başarısız olmuş sayılırlar. 

Bütünleme sınavında tek dersten başarısız olan öğrencilere Yüksekokul Kurulunca bir ek 
sınav hakkı verilebilir. Bunun dışında ana sınavlar olan Şubat, Haziran ve Eylül sınavları için telafi 
(mazaret) sınavı açılmaz. 

Bütünleme sınavında tek dersten başarısız olan öğrencilere Yüksekokul Kurulunca bir ek 
sınav hakkı verilebilir. Bunun dışında ana sınavlar olan Şubat, Haziran ve Eylül sınavları için telafi 
(mazaret) sınavı açılmaz. 

Sınav tarihleri, sınavlardan en az bir ay önce saptanır ve ilan edilir. Tarihlerde değişiklik 
yapılmaz. Ancak Yüksekokul Müdürlüğünün uygun görmesi ve sınav tarihinden en az bir hafta önce 
öğrencileri duyurulmak koşulu ile ileri bir tarihi ertelenebilir. 

Devamsızlık veya başka nedenlerle sınavlara giremeyecek olan öğrenciler olan öğrenciler ile 
sınava girecek öğrencilerin listeleri, eğitim-öğretim kısmı tarafından düzenlenir ve sınavlardan bir 
hafta önce öğrencilere duyurulur. 

c. Hastane Stajı Sınavları : İkinci yarıyıl sonunda birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine askeri 
hastanelerde uygulamalı hastane stajı yaptırılır. Geçerli mazaretleri nedeniyle hastane stajlarına 
başlayamayan veya aynı nedenlerle stajı tamamlayamayan öğrenciler hastane stajları, GATA 
1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesinde müteakip eğitim-öğretim yılı başına kadar tamamlattırılır. 
Öğrenciler uygulamalı yapılan staj sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar. 

SINAVLARIN YAPILMASI 

Madde 32 - Ana sınavlar ve vizeler, o anabilim veya bilim dalı başkanlığında bulunan öğretim 
üyeleri tarafından yapılır. Sınav jürisi en az üç kişiden oluşur. Bu sayıda öğretim üyesi yoksa, öğretim 
üye yardımcısı veya yakın anabilim veya bilim dallarında Yüksekokul Kurulunca seçilecek öğretim 
üyeleri veya yardımcıları jüriye katılırlar. 

Jüri başkanı, o dersi veren öğretim üyesi veya anabilim veya bilim dalı başkanıdır. 

Jüri üyeleri değerlendirilmesinde anlaşmazlığa düşerse oy çokluğuna bakılır. Oy eşitliğinde 
ise başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir. 

Ana sınavlar, anabilim ve bilim dalı başkanlığının kararı üzerine, pratik ve teorik bölümler 
halinde yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılır. Test usulü veya metin sorma 
şeklinde olabilir. Pratik sınavlarında başarısız olan öğrenci teorik sınava giremez. 

Hastane stajlarının sınavları, en kıdemli öğretim elemanının başkanlığında staja katılan 
öğretim elamanlarının iştiraki ile uygulamalı olara yapılır. 

 

 



DEĞERLENDİRME ESASLARI VE SINIF GEÇME YÖNTEMİ 

Madde 33 - Tüm sınavların sonuçları 100 üzerinden değerlendirilir. Başarı notu; vizelerde, 
ana sınavların pratik ve keorik sınavlarının her biri ile staj sınavında 50 ve yukarısıdır. Bu notlardan 
az alan öğrenci başarısız sayılır ve "Geçmez" alır. Sınıf geçme notu, pratik, teorik ve hastane stajı 
sınavlarında alınan notların ortalamasıdır. Sınavlarda kopya çekenler "Geçmez" alır ve hakkında 
yönetmeliğin disiplin cezaları ile ilgili hükümleri uygulanır. 

Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde 
Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar, ilgili öğretim elemanlarınca incelendikten sonra maddi 
hata varsa not düzeltilir. Aksi takdirde not değiştirilmez. Bir sınıfın bütün derslerinden ve hastane 
stajından başarılı olunmadıkça bir üst sınıfa geçilmez. Eylül döneminde öğrenci tek dersten de 
başarısız olsa sınıfta kalmış sayılır. 

Öğrenciler ikinci defa okuyacağı sınıfta, daha önce başarısız olduğu ders veya derslerden de 
sorumlu olur. Ancak sınıf geçebilmek için sorumlu olmadığı o sınıfın bütün derslerinden devam 
almak zorundadır. 

DİPLOMA VE ÖDÜL 

Madde 34 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunda ders ve stajlarını başarı ile tamamlayan 
öğrencilere "Ordu Hemşiresi (Tekniker)" ünvanı ve diploması verilir. Diplomalarda Yüksekokul 
Müdürü ve Gata Komutanının imzası bulunur. Bu diploma Sağlık Bakanlığınca tescil edilir. 

Yüksekokul Müdürlüğünce tespit edilin üstün başarılı öğrenciler ödüllendirilir ve yapılacak 
olan diploma töreninde öğrenciler, meslek yemini yaparlar. 

SIRALAMA 

Madde 35 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler, sınıf geçme 
notları ortalamasına göre sıralanırlar ve bu sıraya göre o yılı kapsayan sicil numaraları verilir. 

Haziran döneminden sonra mezun olacaklar mezuniyet tarihine göre, o yılın Haziran 
mezunlarının sonuna eklenerek sıralanırlar. 

ARAÇ-GEREÇ VE KİTAPLARIN İADESİ 

Madde 36 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğğrencileri eğitimleri sırasında kendilerine 
zimmetli olarak verilen her türlü araç- gereç ve kitabı zamanı geldikçe veya mezun olduklarında iade 
ederler.  

GEREKLİ BELGENİN İADESİ  

Madde 37 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulundan çıkan ve çıkarılan öğrenciyi isterse, lise 
diploması ve ÖSYM kartı iade edilir. Ancak bu belgelerin birer fotokopisi dosyasında saklanır. 
Diplomanın arkasına ilişiğinin kesilme nedini yazılarak, onaylanır. 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 

Madde 38 - Yabancu uyruklu öğrencilerin tabi olacağı esaslar şunlardır: 

a. Yabancı uyruklu öğrencilerin Sağlık Meslek Yüksekokuluna kabul edilmeleri, 2955 Sayılı 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 41 nci maddesine göre yapılır. 

b. Yabancı uyruklu öğrenciler, Silahlı Kuvvetler Dil Okullarında veya (Öğrenci Seçme ve 
yerleştirme Merkezi) tarafından yapılacak sınavlarda eğitim-öğretimi takip edebilecek düzeyde 
Türkçe bildiklerini belgelemek zorundadırlar. 

c. Yabancı uyruklu öğrencilere, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi 
üzerine Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek, eğitim ve öğretim programları uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

DİSİPLİN ESASLARI 

 Madde 39 - GATA Sağlık Meslek yüksekokulu öğrencilerine öğrenimleri süresince 160 
disiplin (ahlak) notu verilir. Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sahip oldukları disiplin (ahlak) 



notları ile cürüm ve kabahatlarden dolayı kaybedecekleri disiplinsizlik (kötü ahlak) notları EK-A 
çizelgede gösterilmiştir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin tabi olacakları hukuki mevzuat, ikil anlaşmalarla belirlenir. 
Yabancı askeri öğrenciler disiplin yönünden GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri gibi işlem 
görür. 

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NİTELİKLERİ 

Madde 40 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde aşağıdaki temel nitelikler 
aranır. 

a. Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleneksel disiplinini muhafaza ve yüceltmekle görevli ve 
yükümlü bir ordu sağlık elemanı olabilmenin yanında, milli ve askeri değerlere bağlı ve kendisine 
verilecek hertürlü askeri hizmet görevlerini her kademede, zaman yer ve hiçbir koşula bağlı 
kalmaksızın yerine getirebilme ve gerektiğinde fedekar olabilme niteliklerine sahip yetenek ve 
hasletler bulunmalı. 

b. Atatürk İlke ve İnkilaplarını içtenlikle benimsemiş, Atatürk ve İnkilaplarına ve Anayasa'nın 
başlangıç bölümünde ifade edilen temel ilkelere bağlı olmalı. 

c. Vatan ve millet sevgisi ile dolu, bu sevgi ile vazifesine bağlı bulunmalı, vatan ve millet 
menfaatlerini herşeyin üstünde tutmalı  

d. Cumhuriyete badakat ile bağlı, parlamenter demokratik sistemin en iyi sistem olduğunu, 
bu sistemin insanlara ve ülkeye diğer sistemlere nazaran daha fazla hak ve özgürlükler verdiği 
bilincine erişmiş olmalı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevinin Türk Yurdu'nu ve Anayasa ile tayin 
edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak olduğu fikri zihinlerde yerleşmiş bulunmalı. 

e. Çeşitli ideolojik akımların tesiri altında kalmayacak, her türlü düşünce ve davranışı 
Atatürkçü bir görüşle sezecek, anlayacak, değerlendirecek bir fikir düzeyine erişmiş olmalı. 

f. İyi bir terbiye almış, iyi bir ahlak ve kuvvetli bir maneviyata sahip, dürüst ve güvenilir 
karakterde bir insan olmalı. 

g. Askerilik ve hemşirelik mesleğini sevmiş, silah ve meslek arkadaşlarına ve Silahlı 
Kuvvetlere sarsılmaz bir bağla bağlı, meslek arkadaşlarına her yerde yardım etmeyi şair edinmeli, 
insancıl olmalı. 

h. Askerliğin temeli olan disiplin ruhu ile yetişmiş, kanaatkar, aldığı emri can ve kanı 
pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışta olmalı. 

ı. Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş her zaman intizamlı, görev anlayışını ve sorumluluk 
duygusunu en üst düzeye ulaştırmış, çalışmayı alışkanlık haline getirmiş olmalı. 

j. Askerlik şeref ve haysiyetini herşeyden üstün tutmalı ve bunu küçük düşürücü herhangi bir 
fiilve harekette bulunmamalı. 

k. Bir fikir ve düşünceyi açıkça ifade edecek konuşma ve yazma düzeyine ulaşmış olmalı. 

l. Çağımız gereklerine uyabilecek genel kültüre sahip, muhakeme yeteneği olan ve Sağlık 
Meslek Yüksekokul sonrası öğretimi yapabilecek düzeyde bilgiyi almış olmalı. 

m. Yeraltı faaliyetlerinin (yıkıcı, bölücü faaliyetler) memleketimizi içten yıkmayı hedef 
aldığının bilincine erişmiş, bu faaliyetlere ve alınacak önlemlere karşı bilgili olmalı, gizliliğe riayeti ve 
sır saklamasını bilmeli. 

n. Hemşirelik prensiplerini bilmeli ve tatbik edebilmeli. 

o. Hemşirelikle ilgili yenilikleri yakından takip etmeli ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi 
uğraşmalı. 

 

 

 



CEZA VERME USULLERİ 

Madde 41 - 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve 
Cezaları Hakkında Kanunda belirtilen suçları işleyen öğrenciler, yetkileri dahilinde disiplin 
amirlerince cezalandırılır veya disiplin mahkemesine sevk edilir. 

Askeri Ceza Kanunu ve 477 sayılı Kanun ile diğer Ceza kanunları hükümlerine uymayan, 
askeri terbiye ve disiplini bozan fiil ve tekasülleri işleyenler hakkında disiplin amirlerince gereken 
kanuni işlem yapılır. 

SUÇ VE CEZANIN TAKİBİ 

Madde 42 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin suç ve cezalarını (disiplin 
durumlarını) takip için, her öğrenciye ait bir suç ve ceza fişi tutulur. Bu fiş, öğrencinin şahsi 
dosyasında muhafaza edilir. 

DİSİPLİN TECAVÜZLERİ 

Madde 43 - Öğrencinin, askeri terbiyeyi, disiplini bozan ve hiçbir Ceza Kanununun 
maddelerine uymayan fiil ve tekasüller ile bunlara verilecek cezalar EK-B çizelgede gösterilmiştir. 
çizelgede gösterilenler ile gösterilmeyen diğer disiplin tecavüzlerini işleyen öğrenciyi cezalandırıp, 
cezalandırmamak disiplin amirinin takdirine bağlıdır. 

Disiplin cezalarının verilmesinde disiplin amirince, suçun oluşmasındaki ağırlaştırıcı ve 
hafifletici unsurlar ile, öğrencinin daha önceki disiplin durumunu gözönünde bulundurur. Bu nedenle 
aynı suçu işleyen öğrencilere mutlaka aynı ceza verilmeyebilir. 

Disiplin amirlerinin ceza verme yetkileri, Askeri Ceza Kanununun 171 inci maddesinde 
belirtilen şekilde olup, disiplin amirlerine vekalet eden amirle, disiplin amirlerinin yetkilerine sahiptir. 
Yüksekokulda disiplin amirlerinin ceza verme yetkileri EK-C çizelgede gösterilmiştir. 

DİSİPLİN (AHLAK) NOTU VE UYGULAMA ESASLARI 

Madde 44 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulundaki her öğrenciye, öğrenimleri süresince 
(160) disiplin (ahlak) notu verilir. Her öğrencinin işlemiş olduğu suç ve kabahatlerin karşılığı olarak 
kırılan disiplin notunun (kötü disiplin notunun) 1/2'si, o sene hesaplanan disiplin notundan 
düşürülür. Disiplin (ahlak) notu düşülürken geriye kalan ahlak notunun herhangi bir sebeple işlem 
görmesinde, suç ve kabahate ait cezanın tebliğ tarihi esas tutulur. 

Öğrencilerin kırılan disiplin (ahlak) notları, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde müteakip yıla 
yansıtılır. 

a. GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunun bir sınıfında geçen veya kalan öğrencilerin o disiplin 
yılı içerisinde kırılan disiplin (ahlak) notlarının 1/2'si, öğretim yılı başındaki disiplin notundan 
düşülerek, yeni öğretim yılı için verilecek başlangıç disiplin notu olarak hesaplanır. 

b. Bir disiplin yılı içinde, Disiplin (ahlak) notu hiç kırılmamış öğrencilerin bir evvelki seneden 
intikal eden disiplin notu, müteakip yıla (sınıfı geçsin veya kalsın) aynen intikal ettirilir. 

c. Öğrenci sınıfta kalıp, bilahare herhangi bir nedenle o sene içerisinde bir üst sınıfa geçerse, 
bulunulan disiplin yılı başından itibaren sınıf geçtiği kabul edilen tarihe kadar kırılan disiplin 
notlarının tamamı, geçtiği üst sınıfa intikal ettirilir. 

d. Öğrencinin, disiplin (ahlak) notunun bir sonraki disiplin yılına aktarılması ile ilgili örnek 
EK-D'deki çizelgede gösterilmiştir. 

Öğrencilerin hal, hareket, tutum ve davranışları ile disiplin derecesinin ölçüsü olan disiplin 
(ahlak) notundaki düşmeye göre aşağıdaki işlemler uygulanır. 

a. Disiplin(ahlak) notundan 15 puan kaybeden öğrenciye, öğrenci sınıf amiri tarafından ikaz 
yapılır. 

b. Disiplin (ahlak) notundan 30 puan kaybeden öğrenciye ve velisine, öğrenci komutanlığınca 
yazılı ikaz yapılır. 



c. Disiplin (ahlak notundan 40 puan kaybeden öğrenci, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilir 
ve Yüksekokul müdürlüğünce velisine yazılı ikaz yapılır. 

d. Disiplin (ahlak) notundan 50 ve daha yukarı puan kaybeden öğrenci, Yüksek Disiplin 
Kuruluna sevk edilir ve Yüksekokul müdürlüğünce velisine yazılı ikaz yapılır. 

e. Disiplin (ahlak) notunun tamamını kaybeden öğrenci, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile 
Yüksekokuldan çıkarılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÜKSEKOKULDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 

YÜKSEKOKULDAN ÇIKMA 

Madde 45 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yüksekokula giriş tarihinden 
itibaren birinci yıl sonuna kadar olan süreyi geçirdikten sonra yıl sonuna kadar olan süreyi 
geçirdikten sonra yapılan masrafları kanuni faizlerini ödeseler dahi okuldan çıkamazlar. Ancak birinci 
yıl sonuna kadar olan süre içinde, 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi başvurularıyla, 
tamamlamayan öğrenciler ise velilerin isteği ile devletçe yapılan masrafları ödemeleri kaydıyla 
okuldan çıkabilirler. 

YÜKSEKOKULDAN DİSİPLİN YOLU İLE ÇIKARILMA 

Madde 46 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri aşağıdaki hallerde Yüksekokuldan 
çıkarılırlar: 

a. Disiplin (ahlak) notunun tamamını kaybedip Yüksek Disiplin Kurulunda "Yüksekokuldan 
Çıkarılma Kararı" verilenler. 

b. Askerliği ve mensubu olacağı mesleğin, şerefini düşürücü bir eylemden dolayı sıralı sicil 
amirlerinin önerisi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulunca "Ordu Hemşiresi Olamaz" hükmüne varılarak 
disiplin (ahlak) notuna bakılmaksızın ve mahkemeye everilmişse mahkeme kararı beklenmeksizin, 
haklarında "Yüksek Okuldan Çıkarılma Kararı" verilenler. 

c. Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları, öğrenim sırasında anlaşılanlardan ve eğitim-öğretim 
sırasında giriş ile ilgili niteliklerini kaybedenlerden, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile haklarında 
"Yüksekokuldan Çıkarılma Kararı" verilenler. 

d. Eğitim-öğretim süresi içinde evlenenler. 

e. Mahkeme kararı ile öğrencilik hakkını kaybedenler. 

Yukarıdaki fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı hallerdeki Yüksekokuldan çıkarılma 
kararları, Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. Bu kararlar, GATA Komutanının uygun görmesinden ve 
Genelkurmay Başkanlığınca onaylanmasından sonra kesinleşir. Yukarıdaki fıkranın (d) ve (e) 
bentlerinde yazılı hallerden dolayı öğrenci, Yüksek Disiplin Kuruluna sevkedilmez ve GATA 
Komutanlığının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine Yüksekokul ile ilişiği 
kesilir. 

Bu madde uyarınca askeri öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenciler, kararın 
kesinleşmesine kadar GATA Komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde Yüksekokuldan 
uzaklaştırılabilirler ve bu gibi öğrenciler askeri üniforma giyemezler. 

BAŞARISIZLIK VE SAĞLIK NEDENİYLE ÇIKARILMA 

Madde 47 - Başarısızlık ve sağlık nedeniyle yüksekokuldan çıkarılma esasları aşağıda 
açıklanmıştır. 

a. Başarısızlık nedeniyle çıkarılma : Sağlık nedenleri dışında öğrenimlerini azami süre içinde 
tamamlamayanlar ile bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen esaslara göre bulunduğu sınıfı 
geçemeyenlerin, Yüksekokul Kurulu Kararı ile yüksekokul öğrencilerinden ilişikleri kesilir. 

b. Sağlık nedeniyle çıkarılma : İlgili sağlık kurulunca askeri askeri öğrenci olamayacağına 
karar verilen ve sağlık raporu Askeri Tıp Fakültesi Kurulunca onaylananlar ile sağlık nedenleriyle iki 



yıldan fazla devre kaybedenlerin, Yüksekokul Kurulu Kararı ile Yüksekokul öğrenciliğinden ilişikleri 
kesilir. 

ÇIKARILAN ÖĞRENCİLERİN İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ 

Madde 48 - Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi uyarınca askeri öğrencilikten çıkarılanlar, 2955 
sayılı GATA Kanununun 42 nci maddesi gereğince başka yükseköğretim kurumlarına yatay ve dikey 
geçiş yapamazlar. Bunların kimlikleri ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna ve 
emniyet makamlarına alınan çıkartma kararı ile birlikte bildirilir. 

DEVLETÇE YAPILAN MASRAFLAR 

Madde 49 - Sağlık nedenleri dışında GATA Sağlık Meslek Yüksekokulundan çıkanlar ile 
çıkarılan öğrencilere, Devlet tarafından yapılan masraflar faizi ile birlikte ödettirilir. Ordu 
hemşireliğine atananlara mecburi hizmetini tamamlamaları şartıyla devletçe yapılan masraflar 
ödettirilmez. 

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ 

Madde 50 - Başarısızlık ve sağlık nedenleri ile Sağlık Meslek Yüksekokulundan çıkarılanların, 
diğer yükseköğretim kurumlarına yatay ve dikey geçişleri Yükseköğretim Kurulu tarafından 
düzenlenir.  

BEŞİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

ÖĞRENCİ ÖZLÜK HAKLARI  

Madde 51 - Öğrencilerin yiyecek, giyecek, genel eğitim-öğretim, döşeme-demirbaş, 
barındırılmaları ile diğer istihkakları, sağlık giderleri ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet 
tarafından karşılanır. Öğrencilere, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
hükümlerine göre harçlık ödenir. 

Silahlı Kuvvetlerin izinle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre bir yılda 45 güne 
kadar olmak üzere öğrencilere izin verilir. İzinler ilgili ilkeler ile dini ve Milli bayramların arasında 
dört veya daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmemesi hususu 
GATA Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. 

GATA Sağlık Meslek Yüksekokulundan mezun olanlar mesleklerinin icrasında GATA Sağlık 
Meslek Yüksekokulunun eşidi sivil yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hak ve yetkilerini 
sahiptirler. 

 KIYAFET  

Madde 52 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin okul içi, hastane içi ve askeri 
eğitim kıyafetleri,Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

ÖDÜL  

Madde 53 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ödül işlemleri hakkında 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde, Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri için belirlenen 
hükümler uygulanır. 

OYLAMA 

Madde 54 - Disiplin kurulları hariç olmak üzere bu Yönetmelikte sözü geçen kurullarda her 
üye, oyunu kabul veya red olarak vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kurulların toplamı 
nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Ancak üç kişiden oluşan kurulların toplantı 
nisabı, üye tam sayısıdır. Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 
Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde, dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. 
Oyların eşit olması halinde, başkanın katıldığı karar, kurul kararı sayılır. 

 

 



ALTINCI KISIM 

GEÇİCİ MADDELER 

 Geçici Madde 1 - GATA Sağlık Meslek Yüksekokulunun müdürü ile Müdür Yardımcısı 
okulun kuruluş ve işleyişini sağlamak amacıyla bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde GATA Komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca bu Yönetmeliğin 
sekizinci ve dokuzuncu maddesindeki şartlar aranmaksızın atanabilir. 

YEDİNCİ KISIM 

SON HÜKÜMLER 

YÜRÜRLÜK  

Madde 55 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 56 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları 
yürütür. 

EK-A 
VERİLECEK CEZALAR KARŞILIĞINDA DİSİPLİN (AHLAK) NOTUNDAN DÜŞÜLECEK 

NOTLAR 
 Her öğrenciye 160 Disiplin (Ahlak) notu verilir. 

1. TEVBİH    : Disiplin notu kırılmaz. 

2. ŞİDDET    : 1 Disiplin notu kırılır. 

3. İZİNSİZLİK   : 2 Disiplin notu kırılır.(Beher gün için) 

4. ODA HAPSİ   : 4 Disiplin notu kırılır. 

(DİSİPLİN AMİRLERİNCE)  (Beher gün için) 

5. HAPİS, HAFİF HAPİS VEYA ODA : 5 Disiplin notu kırılır. 

HAPSİ(MAHKEME KARARI İLE) (Beher gün için) 

6. GATA Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrenciliği sıfatı kazanılmadan önce işlenen suçlardan 
dolayı verilen ve öğrencilik sıfatının kazanılmasından sonra kesinleşen hapis veya hafif hapis 
cezalarının beher günü için 5 disiplin (ahlak) notu kırılır. 

EK-B 
DİSİPLİN AMİRLERİNİN KENDİ YETKİLERİ DAHİLİNDE CEZA VEREBİLECEKLERİ 

DİSİPLİN TECAVÜZLERİ İLE CEZALARINI  
GÖSTERİR ÇİZELGE 

DİSİPLİN TECAVÜZLERİ   CEZA .  

1. Kıyafet talimatına aykırı hareketler   2 ila 7 güne kadar izinsizlik veya oda hapsi 

2. Yatakhanelerde, yemekhanelerde   2 ila 7 güne kadar izinsizlik veya oda hapsi 

talimata aykırı davranışta bulunmak 

3. Gazino, tenefüshane, kuaför, iş ocak-                 2 ila 4 güne kadar izinsizlik veya oda hapsi 

ları, kütüphane, telefon yeri, hastane  

bahçesi, koridorlar, klinikler ve ensti- 

tülerde talimat dışı davranışlarda bu- 

lunmak.  

4. Ziyaretçi yeri, vizite yeri ve hastanede 2 ila 10 güne kadar izinsizlik veya oda hapsi 



talimat dışı davranıştı bulunmak 

5. Sinema, tiyatro, konferans salonların-                 2 ila 7 güne kadar izinsizlik veya oda hapsi 

da talimat dışı davranışlarda bulunmak. 

6. İçtima ve eğitimlerde talimat dışı dav-                  4 ila 14 güne kadar oda hapsi 

ranmak. 

7. Sınavlarda talimatlara aykırı davranmak. 2 ila 14 güne kadar oda hapsi   

8. İzinlerde ve hava değişiminde talimat                 2 ila 7 güne kadar izinsizlik veya oda hapsi 

dışı davranmak. 

9. Öğrencilerin birbirleri ile davranışla-                  3 ila 21 güne kadar izinsizlik veya oda hapsi 

rında talimat dışı davranmak. 

10.Ast ve üst münasebetlerinde dikkatsizlik 3 ila 10 güne kadar oda hapsi 

11.Nöbet, hapis, izin ve ceza yerinde talimat  2 ila 7 güne kadar izinsizlik veya oda hapsi 

dışı davranmak. 

NOT. Bu çizelgede gösterilen disiplin tecavüzleri ve cezalar örnekleme olup, disiplin amirleri EK-
C çizelgede gösterilen yetkileri dahilinde değişik sürede oda hapsi veya bir başka ceza verebilir. 

EK-C 
DİSİPLİN AMİRLERİNİN CEZA VERME YETKİLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE 

  

DİSİPLİN AMİRİNİN 
RÜTBESİ 

TEVBİH ŞİDDETLİ 
TEVBİH 

ODA 
HAPSİ 

İZİNSİZLİK 

Öğrenci İşleri Subayı 
(Tğm.Ütğm.) 

X X - 3 güne kadar 

Sınıf Amiri (Yzb.) X X 7 güne 
kadar  

7 güne kadar 

Öğrenci Komutanı (Bnb.) X X 14 güne 
kadar 

14 güne kadar 

Yüksekokul Md.Yrd.(Alb.) X X 21 güne 
kadar 

21 güne kadar 

Yüksekokul Müdürü (Alb.) X X 21 güne 
kadar 

21 güne kadar 

Yüksekokul Müdürü 
(General-Amiral) 

X X 28 güne 
kadar 

28 güne kadar 

NOT. Askeri Ceza Kanundaki Disiplin Amirlerinin yetkileri değiştiği takdirde bu çizelge ile ilgili 
Kanun maddesine tabi olarak değiştirilecek ve yeni tespit edilecek şekliyle uygulanacaktır. 

EK-D 
ÖĞRENCİNİN DİSİPLİN (AHLAK) NOTUNUN BİR SONRAKİ YILA AKTARILMASINA İLİŞKİN 
ÖRNEK ÇİZELGE 

AÇIKLAMA Sene İçinde Devir Her sene 



Toplam 
Kırık 
Disiplin 
Notu 

İşlemi  Başlangıcındaki 
Ahlak Notu 

I. Sınıfa başlangıç ahlak notu     160 

I. Sınıfta kaybedilen disiplin notu 
(K.D.N.) toplamı  

30     

II. Sınıfa devir işlemi   30/2=15   

II. Sınıfa başalama ahlak notu   160-15=145   

II. Sınıfta kaybedilen disiplin notu 
toplamı 

40     

Yüksekokulu bitirme ahlak notu   145-40=105   

 


