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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

MADDE 1 - "Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği" nin 1 ve 13. maddesine dayanılarak çıkarılan bu Yönergenin amacı Sağlık 

Bilimleri Fakültesi’nin eğitim- öğretim ve sınavlarında uygulanacak ilkeleri belirlemektir. Bu 

Yönergede belirtilmeyen hususlarda "Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği", 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili 

Yönetmelikler ile Yükseköğretim Kurulunun ilke ve kararları uygulanır. 

TANIMLAR  

MADDE 2 - Bu Yönergede geçen başlıca kavram ve terimlerin tanımları aşağıdadır:  

a) Lisans Düzeyi: Orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir 

yükseköğretimdir.  

b) Teorik Dersler: Uygulama ve laboratuvarı olmayan derslerdir.  

c) Uygulamalı Dersler: Temel mesleki derslerden olup uygulama yapılması zorunlu olan 

derslerdir. Uygulama saatleri ders programında belirtilir.  

d) Ön Koşullu Dersler: Bir dersin alınabilmesi için başarılması zorunlu görülen derslere ön 

koşullu dersler denir.  

e)Seçmeli Ders: Öğrencilerin kendi tercihlerine bağlı olarak alacakları derslerdir. Bir seçmeli 

dersin değiştirilmesi veya bırakılması yönetim kurulu kararına bağlıdır. 

j) Kredi - Saat: Bir yarıyıllık öğretim süresi içerisinde teorik derslerin 1 saati, laboratuvar ve 

uygulamalı derslerin de 2 saati 1 kredidir. 

EĞİTİM - ÖĞRETİM SÜRESİ VE ŞEKLİ  

MADDE 3 - Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bölümler dört güz ve dört bahar yarıyılı olmak 

üzere sekiz yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl, ara sınavlar dâhil en az 70 iş günüdür. Resmi tatil 

günleri ve dönem sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Sınavlar akademik takvimde 

belirtilen tarihlerde yapılır. Ara sınav tarihleri Eğitim - Öğretim yılı başladıktan sonra 3 hafta 

içinde, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav tarihleri ise sınav döneminden en az 15 gün önce 

öğrencilerin görebilecekleri şekilde ilan edilir. Ebelik bölümü öğrencileri, mezun olma 

kriterleri kapsamında yer alan 40 doğum yaptırma kriterini karşılayabilmesi için üçüncü sınıftan 

dördüncü sınıfa geçtiği yaz döneminden itibaren doğum sayılarını tamamlayana kadar normal 

doğum ve doğum sonrası dönem dersi ile riskli doğum ve doğum sonrası dönem derslerinden 

sorumlu öğretim elemanının önerisi ve bölüm başkanlığının onayı ile bir program dâhilinde 

nöbete kalabilirler. İntörnlük Uygulaması: Ebelik bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin ilk üç yılda 

edindikleri bilgi ve becerilerini uygulayarak pekiştirmek ve mezuniyet öncesi mesleki deneyim 

kazanmalarına olanak sağlamak için güz ve bahar döneminde bulunan İntörnlük programı I ve 

II derslerinin uygulaması hastanede ve/ve ya ASM’lerde yapılır. İntörnlük programı I ve II 

derslerinin uygulamasının yürütülmesinden (öğrenci uygulama devam yoklamalarının 

alınması, öğrencilerle bakım uygulamalarının gözlem altında rehberlik edilerek yürütülmesinin 



sağlanması, Uygulama Değerlendirme Formuna göre öğrenci uygulama notlarının verilmesi) 

hastanede ve ASM’lerde bulunan ebe ve/ve ya hemşireler sorumludur. 

DERSLERE KAYIT VE DEVAM  

MADDE 4 - a) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süre içerisinde öğrenci otomasyon 

sisteminden kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri (öncelikle 

alt dönemlerdeki dersler olmak üzere) tekrar almak zorundadırlar.  

b) Fakülte programlarında belirlenen teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik 

derslerin %30'undan fazlasına, uygulamalı (klinik/saha uygulaması ve laboratuvar) derslerin 

%20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler o ders ile ilgili yarıyıl sonu ve bütünleme 

sınavlarına giremez ve DS notu alırlar.  

c) Devamı alınmış teorik derslerinin ikinci kez tekrarında devam şartı aranmaz. Bu durumdaki 

öğrenciler dersin açıldığı dönemde derse devam zorunluluğu olmadan; ara, yarıyıl sonu ve 

bütünleme sınavlarına girme haklarına sahiptirler. Devamsızlık nedeni ile başarısız olan 

öğrenciler dersi tekrar aldıklarında devam şartı aranır.  

d) Ön koşullu ve uygulamalı mesleki derslerden herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenciler 

dersi ikinci kez aldıklarında derse devam etmek zorundadırlar. Uygulamalı dersin 

uygulamasından başarılı olamayan öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez ve 

DS notu alır.  

e) Hemşirelik/Ebelik uygulamalı meslek derslerinin teorik/uygulamasından başarısız olan 

öğrenciler devam zorunluluğunu yerine getirse bile dersin tekrarında hem teorik hem 

uygulamayı tekrar almak zorundadırlar. 

ÖN KOŞULLU DERSLER  

MADDE 5 - Ön koşullu dersler şunlardır. 

 Hemşirelik Bölümünde Hemşirelik Esasları dersini başaramayan öğrenciler uygulamalı 

mesleki derslerin hiçbirini alamazlar. 

 İç Hastalıkları Hemşireliği dersini başaramayanlar, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği dersini ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini,  

 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersini başaramayanlar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği dersini ve Halk Sağlığı Hemşireliği dersini,  

 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini başaramayanlar, Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği dersini,  

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini başaramayanlar Halk Sağlığı 

Hemşireliği dersini alamazlar.  

 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Dersini başaramayan öğrenciler dahili hastalıklar 

ve cerrahi hastalıklar derslerini alamazlar, 

 Normal Gebelik ve Bakım Dersini başaramayanlar Riskli Gebelik ve Bakım Dersini,  

 Riskli Gebelik ve Bakım Dersini başaramayanlar, Normal Doğum ve Doğum Sonrası 

Dönem Dersini,  

 Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem Dersini başaramayanlar ise Riskli Doğum 

ve Doğum Sonrası Dönem dersini alamazlar.  

 İntörnlük programı I ve II derslerini alınabilmesi için ebelik ders müfredatındaki tüm 

uygulamalı derslerinden öğrenci başarı ile geçmek zorundadır. 



Eğer öğrenci bu derslerden başarısız olursa bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak 

zorundadır. 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

MADDE 6- a) Uygulama ve Laboratuar Derslerinin Değerlendirilmesi: Yarıyıl 

sonundauygulamalı derslerin ve laboratuar derslerinin sorumlu öğretim elemanı/uygulama 

yürütücüleri, her öğrencinin durumunu; derse devamına ve gösterdiği ilgiye, uygulama 

sırasında yapılan sözlü sınavlardaki başarısına, klinik, poliklinik, laboratuar ve saha 

çalışmasına, hasta veya sağlıklı birey / aile hakkında hazırladığı raporlara, uygulama alanındaki 

bilgi, beceri ve tutumuna, klinik uygulamalardaki başarısına dayalı olarak oluşturulan o dersle 

ilgili Uygulama Değerlendirme Formuna göre değerlendirir. Uygulama notunu akademik 

takvimde belirlenen süre içinde, yarıyıl sonu sınavından önce öğrenci otomasyon sisteminde 

ilan eder. Öğrenci sayısı ve uygulama alanı durumuna göre uygulamalar için birden fazla 

öğretim elemanı görevlendirilebilir. Uygulama yürütücüsü/klinik rehber hemşirelerinin 

görevleri aşağıda sıralanmıştır:  

 Öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlamakla,  

 Uygulama esnasında öğrencilerin devam durumları ve davranışlarını periyodik olarak 

denetlemekle,  

 Öğrencinin ulaşılabilir hedefler geliştirmesine yardımcı olmakla,  

 Öğrenciye öğrenme fırsatları sağlamakla,  

 Klinik uygulamalarda rol model olmakla, 

 Öğrenciye sürekli rehberlik yapmakla,  

 Uygulama alanındaki çalışma formlarını değerlendirmekle,  

 Öğrencinin yapacağı uygulamaları gözetimi altında uygulatmakla,  

 Öğrencinin tüm eğitim ve uygulama faaliyetlerine katılımını sağlamakla, Uygulama 

değerlendirme formunu doldurmakla ve uygulama notunu vermekle yükümlüdür. 

BAŞARI NOTU  

MADDE 7 - Başarı Notu; Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin 13. maddesi dikkate alınarak hesaplanır. 

UYGULAMA ALANI VE KIYAFETİ  

MADDE 8 - a) Mesleki derslerin uygulamaları ile laboratuarları Fakülte Kurulunun uygun 

gördüğü sağlık kurumlarında yapılabilir. Uygulama alanları dersin amacına uygun nitelikte 

olmalıdır.  

b) Uygulama kıyafeti Ek 1 'de sunulduğu şekilde olmalıdır. 

MEZUNİYET ŞARTLARI 

MADDE 9 - Ebelik Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için diğer şartlara ek olarak;  

 En az 100 doğum öncesi muayene yapmaları,  

 En az 40 gebenin izlemi yapmaları,  

 40 normal (spontan) doğum yaptırmaları ( Doğum yapacak kadın sayının azlığı 

nedeniyle bu sayıya ulaşılamazsa öğrencilerin 20 doğuma yardımcı olması koşulu ile bu 

sayı 30' a indirilebilir)  



 Bir veya iki "makat doğuma" yardım etmeleri,  

 En az 100 normal doğum sonrası anne ve yenidoğan izlemi yapmaları (Muayene dahil),  

 En az 40 riskli gebe veya doğum/doğum sonrası anne izlemi yapmaları,  

 Bir veya iki özel bakım gerektiren prematüre, postmatüre veya sağlık sorunu olan 

yenidoğan izlemi yapması  

 Bir veya iki epizyotomi uygulaması ve dikişe başlaması,  

 Tüm bu uygulama ve işlemleri ilgili formlara kaydederek sorumlu öğretim elemanlarına 

veya uygulamayı birlikte yaptığı ebe veya hemşireye onaylatması gerekmektedir. 

FORMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

MADDE 10- Madde 9 'da belirtilen formlar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nca 

oluşturulan komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir. Eksik uygulaması olan öğrenciler, 

eksiklerini komisyonun değerlendirmesinden sonra en geç 30 gün içinde tamamlayarak yeniden 

komisyona onaylatmaları gerekir. 

YÜRÜLÜKTEN KALDIRMA 

 MADDE 11- Adıyaman üniversitesi Senatosu'nun 08.05.2020 gün ve 2020/13-8 sayılı kararı 

ile kabul edilen Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönergesi yeni yönergenin kabul edildiği tarihte yürürlükten kalkacaktır. 

YÜRÜRLÜK  

MADDE 12- Bu Yönerge 2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılı başından itibaren geçerli 

olmak üzere Adıyaman Üniversitesi Senatosu'nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe geçer. 

YÜRÜTME 

MADDE 13 - Bu Yönerge hükümlerini ilgili Fakülte Dekanlığı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 1 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KLİNİK 

UYGULAMA FORMASI  

GENEL ÖZELLİKLERİ 

1. Alt: Koyu lacivert renkte, önden fermuarlı, beli lastikli, hareketi sağlayacak kadar rahat, 

yandan cepli, yarım astarlı ve ütü dikişli olmalı. Boyu ayakkabı boyundan uzun olmamalı, 

ispanyol paça ya da dar paça olmamalıdır.  

2. Üst: Zarf yaka ve eğilince açılmayacak şekilde olmalı. Sol göğüs üstünde bir, yanlarda iki 

tane lacivert biyeli cep olmalı. Yanlardan 10-15cm yırtmaçlı ve baseni kapatacak uzunlukta 

olmalı, çok kısa ya da çok uzun olmamalıdır. Üst cepte Adıyaman Üniversitesi Amblem 

işlemeli arma olmalıdır. Öğrencinin ismini-soyismini gösteren yaka kartı takılı olmalıdır.  

3. Kumaşlar: 1. Kalite olmalı kan v.b. leke tutmamalı ve kolay ütülenebilmelidir.  

4. Ayakkabılar: Beyaz/siyah/lacivert renkte (üzerinde renkli desenler olmayacak şekilde), 

topuksuz ve ortopedik olmalıdır. Her türlü terlik, bez ayakkabı, yazlık açık ayakkabı ve 

sandalet kullanılmamalıdır. 

5. Hırka: Beyaz/siyah/lacivert renkte, kapşonsuz, düz renkte ve baseni kapatacak uzunlukta 

olmalı, çok kısa ya da çok uzun olmamalıdır.  

6. Baş örtüsü: Lacivert renkte, püskülsüz, lacivert /siyah renkte alt boneli olmalı ve uygun 

şekilde örtülmelidir. Şal veya başka renkte eşarp kullanılmamalıdır.  

7. Takı: Alyans ve saat dışında sallantılı küpe, kolye, bileklik kullanılmamalıdır. 



 

 

 


