
Elektronörofizyoloji Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

İstinye Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Programı 2017-2018 akademik yılından itibaren 
öğrenci kabul etmektedir. Programın amacı; sinir, sinir kas bileşkesi ve kas hastalıklarında uygulanan nörofizyolojik tetkik 
yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, uzman hekimlerin gözetimi ve denetiminde çalışabilecek nitelikli, evrensel nitelikte 
eğitim almış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş, araştırmacı, katılımcı teknikerler yetiştirmektir. 

 

Kazanılan Derece 

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Elektronörofizyoloji Teknikeri 
unvanını alırlar. 

 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Ön lisans derecesi 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Öğrencilerin bu programdan başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve 
kazanılması gereken minimum AKTS 120 olmak zorundadır. Ayrıca, öğrenciler eğitim süresi içerisinde belirtilen süre ve özellikte 
stajlarını yapmaları gerekmektedir.  

Kayıt Kabul Koşulları   

Öğrencilerin Elektronörofizyoloji Programına kayıt yaptırabilmesi için, lise veya dengi bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olması 
ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi ulusal sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması 
gerekmektedir. 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim görecek öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim 
kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf 
olabilirler. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi ve 
iş yeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı 
ve yarıyıl/yıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının, ders başarı notuna etkisi en az %30, en 
çok %70 olacak şekilde belirlenir ve başarı notuna ilişkin diğer hususlar ilgili birim kurulunca belirlenebilir. 

Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir: 

a) Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

Başarı Notu       Katsayı 

AA                    4,00 

BA                     3,50 

BB                     3,00 

CB                     2,50 

CC                     2,00 

DC                     1,50 



 

 

DD                    1,00 

F ve DZ             0,0 

Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir: 

1) B; kredisiz dersler için başarılı. 

2) K; kredisiz dersler için başarısız. 

3) F; derse devam ettiği halde dersten başarısız olma. 

4) DZ; devamsızlık nedeniyle dersten başarısız olma. 

5) DE; devam eden çalışma. 

6) DÇ; dersten çekilme. 

Bir dersin geçer başarı notu CC’dir. DD ve DC notları ise şartlı geçerdir. Mezuniyette öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 
2,00 ve üzerinde ise başarılıdır; altında olması durumunda DC ve DD notlarını aldığı dersleri tekrardan alıp yükseltmesi 
gerekmektedir. 

B ve K notları, not ortalama hesaplarına dâhil edilmez. 

 

Öğretim Şekli 

Üniversitede, Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı ve 
öğrencilerin aynı mekânda bulunduğu örgün eğitim verilmektedir. 

 

Mezuniyet Koşulları 

Öğrencilerimizin bu programdan mezun olabilmesi için zorunlu stajını belirtilen sürede ve şartlarda tamamlaması, programdaki 
tüm derslerini başarı ile geçmiş olması ve teorik derslerine %70 oranında, uygulama derslerine %80 oranında devam etmiş olması; 
FF, DZ, ve K notuna sahip olmaması gerekir.  Mezuniyet için öğrencinin tamamlaması gereken minimum AKTS 120’dir. Ağırlıklı 
Genel Not Ortalamasının (AGNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. 

. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Elektronörofizyoloji programından mezun olan öğrencilerimiz; nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji 
uzmanları gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerinin elektronörofizyoloji labaratuvarlarında, 
ameliyathanede ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. 

 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavı (DGS) İle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, 
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Programlarında lisans eğitimine devam edebilirler. 

 


