ODYOMETRİ PROGRAMI
A. Genel Tanıtım
1

Programın Kısa Geçmişi

Odyometri programı 2013 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.
2

Verilen Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Odyometri alanında
(5. seviye) Ön lisans derecesine sahip olunur.
3

Derecenin Düzeyi

Yükseköğretim 5. Seviye – Ön lisans
4

Kabul ve Kayıt Koşulları

Odyometri programına; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim
Başarı Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki ve dışındaki Sağlık
Meslek Liseleri’nden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler ile YGS-1 puan türü sonuçlarına göre
ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenciler yerleştirilmektedir.
5

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Odyometri programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması
gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla
tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
6

Program Profili

İşitme düzeylerinin belirlenmesi ve kaliteli bir işitme sağlanabilmesi için hastalara testler uygulayan
ve KBB uzman doktorları tarafından hastalara reçete ile verilen işitme cihazlarının kullanılması
konusunda hastalara yardımcı olan sağlık teknikeri yetiştirmektir. Girişimci ve kendini yenileyebilen,
toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili
çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık
ve emniyet tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirilmesinde lider ve öncü eğitim kurumu olmaktır.
7

Program Yeterlilikleri
1

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri
içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel
düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine
sahiptir.

3

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.

4

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve
değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer
alır/sorumluluk alır.

5

Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

6

Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız
olarak yürütür.

7

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek
için ekip üyesi olarak çalışır. mevzuata uygun hareket eder.

8

8

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri
yönetir.

9

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

10

Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.

11

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

12

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve
kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü
olarak aktarır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve
denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Doğum kliniklerinde,
yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca
işitme cihazı ve koklear implant distribütör firmalarının ve odyolojik tanı merkezlerinin de odyometri
teknikeri gereksiniminin arttığı göz önüne alınırsa bu tür özel kuruluşlarda da çalışma olanağı
mevcuttur. İşitme cihazı ve koklear implant firmaları teknik eleman olarak yasal zorunluluk gereği
odyometrist görevlendirmektedir. Bu firmaların Türkiye’de yaygın şube ağı kurma çabası verdikleri
düşünüldüğünde, odyometristlere giderek daha fazla gereksinim olacağı düşünülmektedir.
9

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizik, İşitme Engelliler Öğretmenliği ve
Odyoloji lisans programlarına geçiş yapabilirler.
10

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için
derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her
ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara
sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, laboratuvar sınavı, seminer anlatımı, kısa sınav vb. gibi
ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 ve yarıyıl sonu
sınav katkısı %60 tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme not ortalaması
en az 60’tır Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi
başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir
dersten başarılı olması için okul bitirme durumunda genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az
2.00 olması gerekir.
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Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı)
geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2. sınıfın sonunda 30
işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
12

Çalışma şekli

Tam Zamanlı
13

Adres ve İletişim Bilgileri

Program Başkanı:
14

Program Olanakları

Öğretim dili Türkçe olup, istek doğrultusunda İngilizce Hazırlık programı vardır. Uygulamalar ve staj
devlet sektöründe, veya özel sektörde yapılmaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu 2016-2017 eğitim
öğretim yılı için eğitimini Zeytinburnu Yerleşkesi’nde sürdürecektir.
15. Ders Planı

