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 KAZANILAN DERECE 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Odyoloji Yüksek Lisans Diploması verilir. 

 YETERLİLİK DÜZEYİ 

Bu bir yüksek lisans programıdır. 

 PROGRAMA KABUL ŞARTLARI 

Bu programa öğrenciler "Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde 

ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi 

alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.  

Diploma ve mezuniyet not ortalaması: Adaylar ebelik lisans diplomasına sahip olmalı ve lisans not 

ortalaması anabilim dalınca belirtilen not ortalamasının üzerinde olmalıdır.  

ALES puanı: Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) sayısal puan türünde yüksek lisans için 

en az 55 (elli beş) standart puan almış olmalıdırlar. Türkiye dışında, KKTC ve diğer ülke öğrencilerinden de 

ALES koşulu aranmaz.  

Yabancı Dil Sınavı: Adaylar başvuruda YDÜ İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan 

lisansüstü Yabancı Dil sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak zorundadırlar.  

Değerlendirme: Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde Ebelik bölümünün hazırlamış olduğu 

yazılı sınav ve mülakat sonucu, ALES puanı ve lisans not ortalaması değerlendirilir. Değerlendirmede yazılı 

sınav ve mülakat sonucunun %50'i , ALES puanının %40'ı, lisans not ortalamasının %10'u, dikkate alınarak 

Bölüm Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 (elli beş) puan alanlar 

arasında sıralama yapılır. Bu sıralama sonucu belirlenen kontenjan kadar yedek aday puanlama sırasına 

göre belirlenebilir. Mülakatta öğrencinin başvuruda sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans 

yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyon dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. 

Lisansüstü Programa Başvuru  

Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurarak girmek istedikleri 

programları belirtirler ve başvuruda ALES sonuç belgesini, yabancı dil belgesini ve Enstitünün isteyebileceği 

diğer belgeleri verirler. Yüksek lisans programına başvuran adaylar dilekçelerine lisans diploması ile 

diplomaya esas teşkil eden not çizelgesini eklerler. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomalar için YÖDAK 

veya YÖK’den denklik belgesi istenebilir. Lisansüstü programlara aday kaydı yaptıranlardan ayrıca 

dilekçelerine referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair kompozisyon gibi 

açıklayıcı belge ve bildirimler eklemeleri de istenebilir.  

Muafiyetler:  

a) ALES Puanı: Uluslararası geçerliği olan "Graduate Record Examination" (GRE) sınavının sözel (verbal) 

ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 950, analytical writing bölümünden alınan 

toplam puanı ise en az 3.5 olan adaylar ile "Graduate Management Admission Test" (GMAT) sınavında en 

az 400 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. 

 (b) Yabancı dil Sınavı: (1) En az son 3 yılında ortaöğretimini İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir 

ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayan yüksek lisans ve doktora 

adayları, (2) YDÜ İngilizce Öğretmenliği tarafından açılan Lisansüstü Yabancı Dil sınavından (İngilizce) en 

az 55 puan alan yüksek lisans ve 70 puan alan doktora adayları, 4 (3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 



tarafından yapılan YÖKDİL, YDS, e-YDS, KPDS ve ÜDS gibi yabancı dil sınavlarından birinden yüz tam 

puan üzerinden en 55 puan alan yüksek lisans ve 60 puan alan doktora adayları, (4) Uluslararası geçerliği 

olan İngilizce dil sınavlarından olan TOEFL IBT’den en az 66, TOEFL PBT’den en az 514, TOEFL CBT’den 

en az 184 ve IELTS’den en az 5.5 puan alan yüksek lisans adayları ve TOEFL IBT’den en az 72, TOEFL 

PBT’den en az 530, TOEFL CBT’den en az 190 ve IELTS’den en az 6.0 puan alan doktora adayları yabancı 

dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından muaftır. (5) Eğitim –Öğretim dili Türkçe olan anabilim dallarında, 

uluslararası geçerliliği olan yabancı dillerden birinin yeterlik belgesi istenir.  

Başvuruların Değerlendirilmesi  

Yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca 

önerilen öğretim üyeleri arasından Enstitü Yönetim Kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları 

bu Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin (a), (b), ve (c) bentlerindeki kriterleri dikkate alarak sıralar, kontenjana 

göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir ve Enstitü Yönetim Kurulu 

kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.  

Kesin Kayıt  

Kesin Kayıt: Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adaylar, Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki 

belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayların başvuru sırasında aslını veya onaylı örneğini 

teslim etmiş bulunduğu belgeler kesin kayıt için geçerlidir. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan 

veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.  

a) Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için YÖK veya YÖDAK’dan denklik belgesi,  

b) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,  

c) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan not çizelgesi (transkript),  

ç) YDÜ lisansüstü yabancı dil (İngilizce) sınavı veya eşdeğer sınav sonuç belgesi, 

 d) Kimlik Kartının onaylı örneği, 

 e) Yeni tarihli ikamet belgesi,  

f) Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda 6 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler 

sakallı olmayacaktır),  

g) Yakın Doğu Üniversitesi veya diğer Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.  

 

Kayıt Yenileme  

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler güz ve bahar yarıyılları başında, duyurulan tarihlerde, Enstitü 

Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğretim ücretini 

ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; öğretim ücretini ödemedikleri süre içinde öğrencilere not çizelgesi, 

öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belge verilmez. Senato tarafından belirlenen haklı ve 

geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden 

başarısız sayılırlar. Tez aşamasında ise, danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme 

dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate 

alınır. İki defa kayıt yenilemeyen öğrencilere bu Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin ( i ) bendi uygulanır. 



 MEZUNİYET KOŞULLARI VE KURALLAR 

 Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not 

Ortalamasının (GNO) 3.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf 

notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 

120'dir. Yüksek lisans programına; Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümü 

mezunları kabul edilir. Program; ilk 2 yarıyıl ebelik alanında lisansüstü düzeyde bilgi ve beceri 

kazandırmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler ile 3. ve 4. yarıyılda alanı ile ilgili tez hazırlama 

dönemini kapsamaktadır.  

 ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 

 PROGRAMIN BİLGİLERİ 

Ebelik bilgi ve becerilerini profesyonellik içerisinde liderlik özellikleriyle artırabilen, hizmet verdiği gruba 

bütüncül olarak yaklaşan, multidisipliner ekiple işbirliği içerisinde hizmet sunabilen, ebelik uygulama ve 

gelişmesindeki süreçte sürekli olarak ebelik araştırmalarını geliştirebilen, eğitim ve yönetim becerilerine 

sahip uzman ebeler yetiştirmektir. 

PROGRAM KAZANIMLARI 

Program Kazanımları 

1 Amplifikasyon sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak; bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri 

hasta üzerinde kullanabilme. 

2 Hasta şikayetlerini belirleme, tanımlama, sınıflama ve çözebilme; bu amaca uygun test yöntemlerini belirleme. 

3 Pediyatrik gruba özel tanısal testlerin planlanması ve uygulanması. 

4 Klinik odyolojide karşılaşılan hasta problemlerini ve çözüm yöntemlerini araştırmak için deney tasarlama ve 

yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

5 Türkçe olarak hem sözlü hem de yazılı olarak etkin iletişim kurabilme; yazılı raporlar yazabilme ve 

kavrayabilme, tasarım ve uygulama raporları hazırlayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık ve anlaşılır 

talimatlar verebilme ve alabilme. 

6 Etik davranış, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olmak; klinik uygulamalarında kullanılan standartlar 

hakkında bilgi sahibi olmak. 

7 Odyoloji alanında veri toplayabilmek ve meslektaşları ile yabancı dilde iletişim kurabilmek.  



8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini tanımak; bilgiye erişebilmek, bilim ve teknolojideki gelişmelerden 

haberdar olmak. 

 

 

 DERS ve PROGRAM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ 

    Program Kazanımları 

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Yıl   -  1. Dönem 

ODP501 İşitme Cihazı Uygulamaları 5 3   2 3  2 

ODP503 Orta Kulak Patolojilerinde 
Odyolojik Bulgular 

 5 4 5  2   

LOD603 Araştırma Yöntemleri ve Etik      5 5 5 5 

1.Yıl- 2. Dönem  
       

ODP502 Elektrofizyolojik Testler  5 3      

ODP504 Koklear İmplant 
Uygulamaları 

5 3 3      

ODP514 Koklear İmplantlılarda 
Objektif Ölçümler 

5       2 

ODP522 Seminer I     5 5 5 5 

2.Yıl   -  1. Dönem 

ODP601 Tez    5 5 5 5 5 

2.Yıl   -  1.Dönem 

ODP602 Tez    5 5 5 5 5 

Teknik (Alanla İlgili) Seçmeli Dersler 

ODP519 Pediayatrik grupta işitme 
cihazı uygulamaları I 

5 2 5      

ODP507 İşitme Kaybının Genetik 
Özellikleri 

 4      2 

ODP508 Pediatrik Grupta İşitme 
Kayıpları 

 

 5 5      

ODP511 Laboratuar Uygulaması 5 5 5 3     

ODP510 Kortikal İşitsel Potansiyeller  3 3 3     

ODP523 VestibülerSistem Ölçümleri  5  3     



ODP527 Ses Tasarımı 3   3     

ODP531 Santral İşitsel İşlemlemenin 
Değerlendirilmesi 

2 4 4      

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek 

 

 MEZUNLAR İÇİN İŞ OLANAKLARI  

Uzman odyologlar, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında zaman ebe olarak, sağlık yüksekokulları ve 

sağlık bilimleri fakültelerinin ebelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.  

 

 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ERİŞİM 

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not 

almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili 

alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

 PROGRAMIN YAPISI 

Ebelik  yüksek lisans programı toplam 120 AKTS kredilik 26 dersten oluşmaktadır. 

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 4 ders vardır. 

1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır. 

Yüksek lisans programında 17 seçmeli ders bulunmaktadır. 

 

 

 

 DERS YAPISI VE KREDİLER TABLOSU 

İlgili derslerin detaylarını görmek için (dersin amaçları, öğrenme kazanımları, içerik, değerlendirme ve 

AKTS ders yükü), ders koduna tıklayınız.  

 

1 . Yıl Güz Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

ODP501  İşitme Cihazı Uygulamaları 4 2 5 7,5 

ODP503  Orta Kulak Patolojilerinde 
Odyolojik Bulgular 

4 2 
5 7,5 



LOD603  Araştırma Yöntemleri ve 
Etik  

3 0 
3 7,5 

ODPxx  Seçmeli ders    7,5 

Toplam 30 

 

 

 

 

 

1.Yıl Bahar Dönemi 

DERS 
KODU 

ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

ODP502  Elektrofizyolojik Testler 4 2 5 7,5 

ODP504  Koklear İmplant Uygulamaları 4 2 5 7,5 

ODP514  Koklear İmplantlılarda Objektif 
Ölçümler 

4 2 
5 7,5 

ODP522  Seminer I 0 0 0 7,5 

Toplam 30 

 

2. Yıl Güz Dönemi 

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

ODP601  Tez 0 0 0 30 

Toplam 30 

 

 

 

2.Yıl Bahar Dönemi 

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

ODP602  Tez 0 0 0 30 

Toplam 30 

 

 



ALAN SEÇMELİ DERSLERİ 

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI TEORİK UYGULAMA/ 
LABORATUVAR 

YEREL 
KREDİ 

AKTS 

ODP519  Pediayatrik grupta işitme cihazı 
uygulamaları  

2 4 
3 7,5 

ODP507  İşitme Kaybının Genetik 
Özellikleri 

4 0 4 
7,5 

ODP508  Pediatrik Grupta İşitme 
Kayıpları 3 4 

5 7,5 

ODP511  Laboratuar Uygulaması 0 6 3 7,5 

ODP510  Kortikal İşitsel Potansiyeller 3 2 4 7,5 

ODP522  Otolojik Embriyoloji ve 
Histoloji 

4 0 
4 7,5 

ODP523  VestibülerSistem Ölçümleri 3 2 4 7,5 

ODP527  Ses Tasarımı 2 4 4 7,5 

ODP531  Santral İşitsel İşlemlemenin 
Değerlendirilmesi 

3 2 
4 7,5 

 

EK BİLGİLER 

 

Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Ebelik yüksek lisans 

öğrencileri, toplam 120AKTS kredisi sağlamak için teorik ve teorik olmayan seçmeli dersleri 

tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş 

sayılmayacaktır. 

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi 

Ebelik  yüksek lisans bölümü öğrencileri mezun olabilmek için seçmeli ders alabilir. 

Bu dersler Alanla İlgili Seçmeli Dersler listesinden seçilmelidir. Bu listede yer almayan dersler alanla 

ilgili seçmeli ders olarak kabul edilemez. 

Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır. 

 

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten 

Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr 

 

mailto:engelsiz@neu.edu.tr


 

 SINAV YÖNERGELERİ, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA  

Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde Avrupa Kredi Transfer 

Sistemi (AKTS) gibi kredilendirme sistemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Öğrencilerin 

sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70'ine, uygulamaların 5 ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin 

%80' ine başarı ile devam etmiş olmaları gerekir. Lisansüstü programlar, ders veya dersler bazında haftalık 

veya dönemlik ders saatlerini, enstitü yönetim kurulu kararıyla her akademik dönemde yapılması zorunlu 

toplam ders saati esasına göre dersin içeriği ve yöntemine göre düzenleyebilir. Anabilim Dalı Akademik 

Kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir. Staj süreleri ve koşulları Anabilim Dalı önerisi Enstitü 

Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.  

Derslerde Başarının Değerlendirilmesi: Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara 

sınavlar ile bunların dönem sonu sınavına nasıl katılacağı Anabilim Dalı Akademik Kurullarınca düzenlenir, 

her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin başarı durumu dönem sonu sınav 

notuna katılır. Lisansüstü derslerin dönem sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri 

tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavında başarılı sayılmak için 

yüksek lisans öğrencilerinin 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş ), puan almaları gerekir. Yüksek lisans 

programından mezun olabilmek için öğrencilerin not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen) 

veya 4.00 (dört) üzerinden 3.00 (üç) olması gerekir. Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz. 

Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak 

koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu 

Kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir. Puanlar 

aşağıdaki değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilir. 

 Puan Harf Notu Katsayı 

 90-100 AA 4.0  

85-89 BA 3.5  

80-84 BB 3.0  

75-79 CB  

2.5 70-74 CC  

2.0 65-69 DC  

1.5 60-64 DD  

1.0 50-59 FD  

0.5 49 ve aşağısı FF  

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılacak ise; Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek 

çizelgeye göre notlandırma yapılır. Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin 

koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu 

verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte 

olan öğrencilere Başarılı (BŞ), başarı ile sürdüremeyen öğrencilere Başarısız (BŞZ) notu verilir.  



Not Ortalamaları: Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not 

ortalamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o 

dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dönem ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir 

ağırlıklı dönem notu ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı 

notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde 6 edilen ortalama, virgülden sonra 

iki hane olarak gösterilir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden 

itibaren yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü 

dikkate alınarak hesaplanır. Dönem not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. 

Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 

3.50’nin üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.  

Program Dışında Alınan Derslerin Kabulü: Öğrencilerin Yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önceki 

lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden 

düşülmesi koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.  

Kayıt Silme  

a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin, 

 b) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünü, tezli yüksek lisans 

programında dört yarıyılda tamamlamayan öğrencilerin, 

 c) Yayın koşulu ve YÖKDİL, YDS, e-YDS, KPDS ve ÜDS veya ilgili yabancı dil yeterlik sınavında bu 

Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan öğrencilerin,  

 d) Yüksek lisans tez çalışması ile ilgili dersten veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı 

olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,  

e) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,  

f) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,  

g) Programını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin,  

h) Tez İzleme Komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin, 

 i) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt 

yenileme işlemini iki defa yerine getirmeyen öğrencilerin kaydı silinir. 

 MEZUNİYET KOŞULLARI 

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri ve tezi başarıyla tamamlamak ve 

4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.  

(1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer 

alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.  

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; a) Tezli yüksek lisans programlarında, mezuniyet 

tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği 

tarihdir. Harf notları ilan edildikten, maddi hata düzeltmesi yapıldıktan ve/veya I notu 

tamamlandıktan sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği,  

(3) Talep etmesi durumunda mezuniyet diploması verilene kadar mezun öğrenciye geçici mezuniyet 

belgesi verilir. Bu belgenin son geçerlilik tarihi mezuniyet diplomasının verileceği tarihle aynıdır.  

 

 PROGRAM ŞEKLİ 



Bu tam zamanlı bir programdır. 

 

 PROGRAM SORUMLUSU 

Yrd.Doç.Dr.Ateş Mehmet Akşit, Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi 

 DEĞERLENDİRME ANKETLERİ 

Değerlendirme Anketi 

Mezuniyet Anketi 

Memnuniyet anketi 


