
T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ* 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Ankara Medipol           Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunda verilen    ön lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları 
düzenler. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 02.03.2020 tarih ve 31056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönergede adı geçen; 

a) Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,
b) Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

Eğitim-Öğretim ve Süresi 
MADDE 4- (1) Yüksekokulun bütün bölümlerinde eğitim-öğretim süresi dört yarıyıl olup, ders 
geçme esasına göre yürütülür. Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, kendi 
bölümüyle ilgili ön lisans diploması verilir. 

Dersler ve Devam Zorunluluğu 
MADDE 5- (1) Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu ya da ortak zorunlu ders olarak programda 
yer alır. Seçmeli dersler, programa bağlı veya isteğe bağlı seçmeli ders olabilir. 
(2) İnsan Kaynaklarını Meslekî Eğitim Yoluyla Geliştirme Projesi (İKMEP) çerçevesinde temel
ortak yeterlik kazandırmayı hedefleyen zorunlu dersler; ortak zorunlu dersler ile programlardaki
zorunlu dersleri ifade eder. İKMEP çerçevesinde mesleğe ilişkin yeterlikler kazandırmaya yönelik
olan meslekî dersler; zorunlu ya da programa bağlı seçmeli ders olarak verilir.
(3) Kuramsal ders saatlerinin yüzde otuzundan fazlasına, uygulamalı ders saatlerinin yüzde

yirmisinden fazlasına katılmayan öğrenci, o dersin genel sınavına alınmaz. 

Staj 
MADDE 6- (1) Öğrencilerin, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda alacakları kuramsal, uygulamalı 
ve laboratuvar derslerini daha bilinçli olarak takip etmelerini ve bilgi ve görgülerini 
arttırmalarını sağlamak amacıyla müfredatında staj uygulaması bulunan programlarda öğrenci, 
bağlı olduğu programın gerektirdiği nitelikleri haiz ve en az 20 (yirmi) iş günü süreli bir staj 
programını ilgili alanda yapar. Staj uygulaması, ilgili kurullarca belirlenen usul ve esaslara 
göre yapılır. 



Sınavlar ve Başarı Durumu 
MADDE 7- (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret 
sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak 
yapılabilir. Yüksekokul Müdürlüğü’nce akademik takvime uygun olarak belirlenen sınav tarihleri 
sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. 
(2) Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ile ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı
çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel
sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav
notunun katkısı %40, genel sınav notunun katkısı %60'tır. Öğrencinin başarılı sayılması için
ders başarı notunun 100 tam puan üzerinden 60 olması gereklidir. Genel sınavdan en az 50
puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Mezuniyet 
MADDE 8- (1) Kayıtlı olduğu program için 120 AKTS’yi tamamlayarak tüm derslerden ve 
stajlardan başarılı olan öğrenci mezuniyet hakkı elde eder. 

MADDE 9-  ( 1 )  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde “Ankara Medipol Üniversitesi 
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili 
kurulların kararları uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 10- (1) Bu Yönerge Ankara Medipol Üniversitesi Senato kararıyla kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümleri,      Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 
tarafından yürütülür. 

*Üniversite Senatosu’nun 23/10/2019 tarih ve 2019/03-04 sayılı kararıyla kabul edildi.
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