
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 
 

Dayanak 
MADDE 1- (1) Bu uygulama esasları 17.07.2017 tarih ve 30126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim yapılan lisans 

programlarını kapsar.  
Eğitim-öğretim  
MADDE 3 – (1) Uygulamalı derslerde başarı kriterleri, teorik derslerdeki başarı kriterleridir. 
(2) Uzaktan eğitim ile verilecek dersler ile ilgili süreçler, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü tarafından belirlenecek ilke, kapsam ve koşullarda yürütülecektir. 
Öğretim programları 
MADDE 4 - (1) Dekanlık bünyesinde yürütülen programlarda okutulacak olan dört yıllık lisans ders 

(müfredat) programları ilişikte belirtildiği gibidir. 
(2)  Dekanlık bünyesinde yürütülen programlardan mezun olabilmek için gerekli ulusal kredi ve AKTS 

kredi miktarları ile seçmeli ders AKTS değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

PROGRAM ADI KREDİ AKTS 

Seçmeli 
Derslerin 

(ÜSD 
Dahil)  
AKTS 
Oranı 

Uzaktan 
Eğitim 
Yoluyla 

Yapılacak 
Derslerin 

AKTS 
Oranı 

ÜSD 
Derslerinin  

AKTS 
Oranı 

Beslenme ve Diyetetik 155 240 Max %20 
(%18.7) 

Max %40 
(%27.5) 

%6.3 

Çocuk Gelişimi 155 240 Max %20 
(%17.5) 

Max %40 
 (%39.6) 

%6.3 

Ebelik 153 240 Max %20 
(%11.2) 

Max %40 
 (%35.4) 

%6.3 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 155 240 Max %20 
(%20) 

Max %40 
 (%20) 

%6.3 

Sınavlar  
MADDE 5 – (1) Her ders için yarıyılda 1 (bir) veya 2 (iki)  ara sınav yapılır. 
(2) Derslerin şube veya gruplar halinde yapılması durumunda, sınavlar ve değerlendirmeler ayrı yapılır. 
Başarı notu ve hesaplanması 
MADDE 6 –  (1) Bir derse ait ham notun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %50, 

yarıyıl sonu / bütünleme sınavının etkisi %50’dir. 
(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. 
(3) Bağıl değerlendirme sistemi aşağıdaki esaslara göre uygulanır; 
a) Ham Başarı Alt Limiti (HBAL) 50 puandır. Ham başarı puanları HBAL’nin altında kalan öğrenciler 

başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir. 
b) Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) 50 puandır. Yarıyıl Sonu Sınavından 50’nin altında alan öğrenciler 

başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 7-  (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırı olmamak şartı ile karar almaya Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. 
 (2) Öğrenciler uygulama alanlarında dekanlık tarafından belirlenen kıyafetleri giymek zorundadırlar. 
   (3) Uygulaması olan derslerde uygulamanın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır. Her 

uygulama programında bölüm/anabilim dalınca hazırlanan öğrenci değerlendirme formları kullanılır. 
Uygulama değerlendirme puanı 50 (elli) puanın altında olan öğrenciler dersin hem teorik hemde 
uygulamasından başarısız sayılırlar ve bağıl değerlendirme sistemine dahil edilmezler. Uygulamadan alınan 
50 (elli) puan ve üzeri not, bir ara sınav notu olarak kabul edilir.  

(4) Ebelik bölümü için Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı yasasında 
belirtildiği üzere ebelik bölümü öğrencileri mezun olabilmek için aşağıda belirtilen kriterleri tamamlamak 
durumundadırlar.  

a) En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebelere izlem ve danışmanlık yapmak, 
b) En az 40 gebe kadının gebelik takibini ve bakımını yapmak, 



c) En az 40 doğumu kendisinin yapması (Doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya 
ulaşılamıyorsa, bu sayı öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile 30’a indirilebilir.), 

ç) Makat doğuma aktif olarak katılması (Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak 
çalışılmalıdır.), 

d) Epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması (Bu, teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş 
pratiği, epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum 
simülasyon şeklinde yapılabilir.), 

e) En az 40 riskli gebe izlemi ve bakımını yapmak, 
f) En az 100 lohusanın izlemi ve bakımını yapmak (muayene dahil), 
g) En az 100 sağlıklı yenidoğan bebeğin izlemi ve bakımını yapmak (muayene dahil), 
h)Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak 

üzere; 50 riskli yenidoğanın gözlemini ve bakımını yapmak, 
(5) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri bitirme projesinden başarılı oldukları takdirde mezun olurlar. 
(6) Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri 30 iş günü stajlarını Atatürk Üniversitesi staj 

yönetmeliğine uygun bir şekilde tamamlayarak  başarılı oldukları takdirde mezun olurlar. 
(7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencileri 5. ve 7. yarıyılda yaz stajlarından başarılı oldukları 

takdirde mezun olurlar. 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan hükümler; 
a) 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırıp bir veya iki yarıyıl süre ile kayıt donduran birinci 

sınıftaki öğrenciler, 
b) 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırıp, AGNO’ları iki dönem üst üste 2,00’ın altında olduğu 

için bir üst sınıfa geçemeyen birinci sınıftaki öğrenciler, 
c) 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk defa birinci sınıfa kayıt yaptıracak öğrenciler, 

için uygulanır. 
(2) Bu maddenin 1 inci fıkrası dışında kalan öğrencilerin bu uygulama esaslarına bağlı olarak öğrenime 

devam etmelerine yönelik taleplerinin değerlendirilmesi ve intibak işlemleri konusunda karar almaya Fakülte 
Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 
Yürürlük 
MADDE 8- (1) Bu uygulama esasları 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere 

Senato’da kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 9 - (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanı yürütür. 
 


