
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç
MADDE  1  -  (1)  Bu  yönergenin  amacı;  Süleyman  Demirel  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri

Fakültesi’nde  lisans  düzeyinde  eğitim-öğretim  programlarına  katılan  öğrencilerin  kayıt,  eğitim-
öğretim, sınav, uygulama, değerlendirme, diploma, izin, kayıt silme, akademik danışmanlık ve diğer
işlemlerle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2  - (1) Bu yönerge,  “Süleyman Demirel Üniversitesi  Ön lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”  hükümlerine  uygun olarak  Süleyman Demirel  Üniversitesi  Sağlık
Bilimleri  Fakültesi’nde uygulanan kayıt,  eğitim-öğretim, sınav, uygulama, değerlendirme, diploma,
izin, kayıt silme, akademik danışmanlık ve diğer işlemlerle ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3  - (1) Bu yönerge,  2547 sayılı  “Yükseköğretim Kanunu” ve “Süleyman Demirel

Üniversitesi  Ön  lisans  ve  Lisans  Eğitim-Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliği”  ve  “Kamu  Kurum  ve
Kuruluşlarında  çalışan  Kılık  ve  Kıyafetine  Dair  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik”
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar 

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 4 -  (1) Bölümlerin ders programlarında,  teorik ders, uygulama, uygulamalı  teorik

ders,  laboratuvar,  klinik  uygulama,  proje,  staj,  seminer,  bitirme  ödevi,  online
teorik/uygulama/pratik/yaz stajı dersi ve benzeri ders türleri yer alabilir.

(2)  Hemşirelik  Bölümü  öğrencilerinin/rehber  hemşire/gözetmen/ilgili  dersin  öğretim
elemanlarının,  dersin  uygulamalarında  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  Hemşirelik  Bölümü  Hemşirelik
Uygulamaları Yönergesine uymaları esastır.

Eğitim-öğretimin koordinasyonu
MADDE 5 – (1) Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretimin koordinasyonu, Dekanın teklifi

ve  Fakülte  Yönetim  Kurulunun  onayı  ile  öğretim  elemanlarından  seçilen  Eğitim-Öğretim
Koordinatörlüğü  Başkanı  ve  Bölüm  Koordinatörlerinden  oluşan  Eğitim-Öğretim  Koordinatörlüğü
tarafından yapılır. 

Ön koşul
MADDE 6-  (1)  Ebelik  Bölümünde Ebelikte  Temel İlke  ve Uygulamalar  dersinin  devamını

almadan  önce,  bir  üst  sınıftaki  uygulamalı  mesleki  dersleri  alamaz.  Ayrıca  Doğum  derslerinin
alınabilmesi için, bir önceki doğum dersinin devam şartını yerine getirmiş olmak gerekmektedir.



(2) Ebelik Bölümünde Klinik/Saha/Entegre Uygulama I ve Klinik/Saha/Entegre Uygulama II
derslerine kayıt yapılabilmesi için, İlk altı yarıyılda yer alan uygulamalı mesleki derslerden başarılı olma
şartı aranır.

(3)  Hemşirelik  bölümünde  öğrenci, “Hemşirelik  Esasları” dersinden  başarılı  olmadan,  üst
sınıflardaki uygulamalı mesleki dersleri alamaz. 

(4)  Hemşirelik  bölümünde  Klinik/Saha  Eğitimi  dersine  kayıt  yapılabilmesi  için,  ilk  yedi
dönemde yer alan uygulamalı mesleki derslerden başarılı olma şartı aranır.

(5)  Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  Bölümü  derslerinden  Tedavi  Hareketleri  ve  Prensipleri
dersini alabilmek için Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme dersini almış olmak şartı aranır. 

(6)  Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  Bölümünde  Klinik  Uygulama  I  ve  II  derslerine  kayıt
yapılabilmesi için Staj I ve Staj II’yi almış ve başarmış olmak gereklidir. Staj I ve Staj II’yi almanın ön
koşulları SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkeleri’nde belirtildiği gibidir. 

(7)  Bu derslerin  dışındaki  derslere  ön koşul  getirilebilir. Ön koşul  getirilecek  dersler  ilgili
Bölüm Kurulu’nun önerisiyle Fakülte Kurulu’nda karara bağlanır.

Klinik/ Saha/ Entegre Uygulamaları (KSEU I-II) (Ebelik Bölümü)
Klinik/ Saha Eğitimi (KSE) (Hemşirelik Bölümü)
Klinik Uygulama I-II Dersleri (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)
MADDE 7 - (1) Ebelik bölümü 4. sınıfında okuyan öğrencilere, ilk 6 yarıyılda edindikleri bilgi

ve  becerilerini  hastane  ve  ilgili  kurumlarda  uygulayarak  güçlendirmeleri  ve  deneyim  kazanmaları
amacıyla KSEU I ve KSEU II dersi  yaptırılır. KSEU I-II  dersi  akademik takvime uygun olarak iki
dönem olarak yapılır. KSEU I ve KSEU II dersinin uygulaması il içi ve il dışında kamu hastanelerinde
kadın doğum ve çocuk servisleri bulunan hastanelerde yapılır. Uygulama yapılacak hastanelerin aylık
doğum sayısı en az 100 olmalıdır. 

(2) Hemşirelik Bölümü 8. yarıyılda okuyan öğrencilere, ilk yedi yarıyılda edindikleri bilgi ve
becerilerini hastane ve ilgili kurumlarda uygulayarak güçlendirmeleri ve deneyim kazanmaları amacıyla
Klinik/Saha Eğitimi (KSE) yaptırılır. 

(3)  Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  Bölümü  4.  sınıfında  okuyan  öğrencilere,  ilk  üç  yılda
edindikleri bilgi ve becerilerini hastane ve ilgili kurumlarda uygulayarak güçlendirmeleri ve deneyim
kazanmaları  amacıyla  Klinik  Uygulama I  ve II  dersleri  yaptırılır. Klinik  Uygulama I  ve  II  dersleri
akademik takvime uygun olarak iki dönem olarak yapılır.

(4) Klinik Uygulama I ve II derslerinin içeriği, öğrencinin aldığı mesleki derslerin içerikleri ile
uyumlu olacak şekilde Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üye /  elemanlarının önerileri
doğrultusunda belirlenir.

(5)  Klinik  Uygulama I  ve  II  dersleri  uygulamaları  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  Fizyoterapi  ve
Rehabilitasyon  Bölümü  öğretim  üye  /  elemanları  tarafından  uygun  görülen  Süleyman  Demirel
Üniversitesi Rektörlüğü; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğüne bağlı kamu ve özel kuruluşlarda yapılır.

(6) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama I- II dersleri süresince öğrencilerin
görev ve sorumlulukları,  SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi  Lisans Öğretimi Staj İlkeleri’nde MADDE
11’de belirtildiği gibidir.

(7) KSEU I-II, KSE ve Klinik Uygulama I-II derslerinin uygulama alanları ayrı ayrı (rotasyon)
değerlendirilir.  Bu  derslerin  uygulama  programında,  öğrenci  her  bir  rotasyonun  ve  dersin  %80’ine
devam etmek zorundadır. %20’sinden fazla devamsızlık yapan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır ve
o dersi tekrar eder. 



(8)  KSEU  I-II,  KSE  ve  Klinik  Uygulama  I-II  derslerinin  sonunda  görevli  öğretim
elamanı/ebe/hemşire;  sorumlu öğretim üye /  elemanının önerisi  doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları,
tuttuğu kayıtları  ve formları  klinik uygulama dönemi sonunda öğretim üye /  elemanına teslim eder.
Sorumlu öğretim elemanı/Bölüm Başkanı, öğrencilerin değerlendirmesini yaparak sonucu Öğrenci Bilgi
Sistemine girer.

Staj
MADDE 8– (1) Ebelik bölümünde Staj, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde Staj I ve

Staj II olmak üzere okuyan öğrencilere uygulamalı derslerin entegrasyonunu sağlamak amacı ile staj
yaptırılır. Staj uygulaması Ebelik bölümünde toplam 20, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde
toplam 30 işgünüdür. Stajlarla ilgili esaslar “Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkeleri”
yönergesinde yer alır. 

Olağanüstü haller
MADDE 9- (1) Dünyada ve ülkemizde yaşanan olağanüstü hallerde (pandemi, deprem, savaş

vb.) eğitim öğretim ve değerlendirme faaliyetleri senatonun alacağı karara bağlı olarak uzaktan öğretim
yöntemleri kullanılarak devam ettirilebilir.

(2)  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  öğrencilerinin  ve  öğretim  elemanlarının,  olağanüstü  hallerde
uzaktan öğretim yöntemi ile  yapılan online klinik/uygulama/pratik/yaz stajı  vb.  derslerde Üniversite
Yönetim Kurulunun belirlediği uygulama ilkelerine uymaları esastır.

Devam zorunluluğu
MADDE 10- Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır;
(1) Teorik ve uygulamalı derslere, stajlar ile ders uygulamalarına devam zorunludur. Teorik

derslerin  %30’undan,  klinik/saha  uygulamaların  %20’sinden  fazlasına  mazeretsiz  olarak  katılmayan
öğrenci, o dersten devamsız sayılır. Uygulamalar tam gün olarak değerlendirilir.

(2) Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama I-II  dersleri  belirli  bir  disiplin
dahilinde  eksiksiz  olarak  tamamlanır.  Klinik  uygulama  I  ve  Klinik  uygulama  II  dersi  süresinin
%20’sinden fazlasına mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenciler, başarısız sayılırlar ve o dersi tekrar
ederler. Devamsızlıkları %20’yi geçmeksizin devamsızlık yapan öğrenciler dönem bitiminde kendileri
için  hazırlanan  telafi  programı  uyarınca  stajlarını  tamamlamak  zorundadırlar.  Telafi  programına
uymayan öğrencilerin mezuniyet kararları alınmaz.

(3)  Bir  dönem  içinde,  Fakülte  Yönetim  Kurulu’nca  kabul  edilmiş  bir  mazereti  nedeniyle
devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için FF notu alırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınav değerlendirme esasları
MADDE 11- (1) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı ve

bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Her yarıyıl/yıl
sonu sınavları ve bütünleme sınavları dekanlıkça belirlenen tarih, yer ve saatte yapılır. Ayrıca, staj,
uygulama, laboratuvar sınavları açılabilir.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Sınavların şekli ve tarihi, Fakülte kurulu kararı ile verilir ve öğrencilere duyurulur.

(3) Sınavlar  dersi  veren  öğretim  elemanı  tarafından  yapılır.  Zorunlu  hallerde  Fakülte
Yönetim Kurulu sınavların başka öğretim elemanları  tarafından yapılmasına karar  verebilir. Sınav



sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 hafta içerisinde ilan edilir.
(4) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; kayıt yenilemek, teorik dersin en az

%70'ine  devam etmek ve  dersin  varsa  uygulama ve  laboratuvarının  en az  %80'ine  devam ederek
başarılı olmak gerekir.

(5)    Dersin değerlendirilmesinde sadece ara sınav yapılmışsa, ara sınavın başarı notuna katkısı
%40, yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60’tır. Ara sınavın yanı sıra ödev,
proje,  uygulama ve benzeri  yarıyıl  içi  çalışmaları  yapılmışsa yarıyıl  içi  sınav ve etkinliklerin başarı
notuna katkısı %50, yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %50’dir.

     Sınav değerlendirme (Bağıl)
MADDE 12 - (1) Sağlık Bilimleri  Fakültesinde mutlak değerlendirme sistemi geçerli

olan dersler dışındaki bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl
değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesine göre yapılır. 

    Başarı veya başarısızlık
    MADDE 13– (1) Ebelik ve Hemşirelik Bölümünde, uygulamalı tüm dersler için performans

değerlendirme notu 60’ın altında olan öğrenciler ilgili dersten NA ile kalır. Dersi tekrar alır.
(2)  Ebelik  ve  Hemşirelik  Bölümü için  uygulamalı  derslerin  performans  değerlendirmesinden

başarılı olan (60 puan ve üstü) fakat yarıyıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girerek ders başarı notu
60’ın altında olan öğrenciler DC, DD, FD, FF harf notu karşılığında başarısız sayılıp ilgili dönemde
yarıyıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girerek dersi tekrar ederler. O dersin uygulamasını tekrarlamaz
ve performans değerlendirme notu aynen geçerli sayılır.

(3)  Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  Bölümünde  Mutlak  Değerlendirme  Sistemi  geçerli  olan
derslerin değerlendirme notu 60’ın altında olan öğrenciler ilgili dersten NA ile kalır. Dersi tekrar alır. 

Sınav değerlendirme (Mutlak)
MADDE 14  – (1)  Sağlık  Bilimleri  Fakültesinde  mutlak  değerlendirme  sistemi  geçerli  olan

derslerin başarı/geçme notu 60’tır. Mutlak Değerlendirme Sistemi geçerli olan dersler; 
(a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için;

- Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme,
- Manipulatif Tedavi Teknikleri I, 
-Tedavi Hareketleri ve Prensipleri,
- Manipulatif Tedavi Teknikleri II, 
- Elektrofiziksel Ajanlar II,
- Nörofizyolojik Yaklaşımlar I, 
- Nörolojik Fizyoterapi, 
- Pulmoner  Fizyoterapi, 
- Nörofizyolojik Yaklaşımlar II, 
- Pediatrik Fizyoterapi,
- Klinik Uygulama I, 
- Klinik Uygulama II dersleridir 

(b) Hemşirelik Bölümü için; 
- Hemşirelik Esasları, 
- İç Hastalıkları Hemşireliği, 
- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 



- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 
- Hemşirelikte Yönetim, 
- Psikiyatri Hemşireliği, 
-Halk Sağlığı Hemşireliği 
- Klinik/Saha Eğitimi (KSE) dersleridir.

 (c) Ebelik Bölümü için; 
- Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar, 
- Doğum I, 
- Doğum II, 
- Doğum III, 
- Doğum IV, 
- İç Hastalıkları, 
- Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri, 
- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, 
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 
- Ruh Sağlığı, 
- Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması,
- Klinik/Saha/Entegre Uygulamaları I-II (KSEU I-II) dersleridir.

Mezuniyet şartları
MADDE 15  – (1) Ebelik Bölümü’nden mezun olabilmeleri için öğrencilerin eğitim-öğretim

süresince 100 adet  doğum öncesi  muayene,  40 adet  gebe tanılama/değerlendirme,  40 adet  normal
doğum  yaptırma,  makat  doğuma  aktif  olarak  katılma  (makat  doğum  mümkün  olmadığı  takdirde
similasyon yapılarak çalışılmalıdır), 40 adet riskli gebe takibi, 40 adet normal doğum sonrası anne
izlemi, 40 adet normal yeni doğan takibi, 20 adet riskli yeni doğan takibi yapması gerekir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –  (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı  “Yükseköğrenim

Kanunu”  ve  “Süleyman  Demirel  Üniversitesi  Ön  lisans  ve  Lisans  Eğitim-Öğretim  ve  Sınav
Yönetmeliği” hükümleri ile “Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu” kararları geçerlidir.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 17 – (1) 09.08.2012 tarihli ve 386/3 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu yönerge yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergede yapılan değişiklikler ile ilgili Senato tarih ve karar sayısı; 
1) 02/11/2021 - 584/3a; Yönergenin tümü kabul edildi. 
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