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K i t a p ç ı ğ ı n  A m a c ı

     Bu kitapçık üniversiteye yeni attığınız şu
günlerde aklınızdaki sorulara cevap vermek ve
üniversite ile ilgili bilmeniz gereken önemli
noktalara vurgu yapmak amacıyla hazırlandı.

  Bilgiye erişmenin daha kolay olduğu
günümüzde, bundan sonraki hayatınızda sadece
size verilen bilgilerle yetinmeyip yeni bilgiler
araştırarak ufkunuzun açılmasını ve kitapçığımızın  
bu anlamda sizler için faydalı olmasını umuyoruz. 



Tarihçe

    B�run� Ün�vers�tes�, 27.02.2014 tar�h�nde
kurulmuştur. Tıp, Eczacılık, Astronom�,
Matemat�k, F�z�k, Coğrafya ve Tar�h başta
olmak üzere b�r çok alanda öneml� eserler
veren Türk b�l�m �nsanı Ebu Reyhan El-
B�run� 'den �lham alan  b�r vakıf
ün�vers�tes�d�r. 



Misyon

Eğitime kattığı farklılıklarla, bilgi üreten,
Eleştirel düşünülebilen,
Kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli
yenileyen,
Etik değerlere sahip,
Ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı,
Toplumun değerlerine ve farklılıklarına
saygılı,
Problemlere çözüm üretebilecek
yetkinlikte bireyler yetiştirmek.

Vizyon
Eğitim araştırma ve topluma hizmetleri
ile örnek alınan, yenilikçi, girişimci ve
adı gibi iz bırakan öncü bir üniversite
olmak.
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Bölüm Başkanımızdan Mesaj

        Ülkemizde odyoloji eğitimi, yaklaşık 40 yıldır yüksek lisans ve doktora
programları ile yürütülmekteydi. Ancak odyolog ihtiyacı yüksek lisans eğitimleri ile
karşılanamayınca, 2011 yılından itibaren lisans eğitimleri açılmış, diğer sağlık meslek
grupları ile beraber odyoloğun da meslek tanımı yapılmış, görev ve yetkileri yasal
olarak güvence altına alınmıştır.
           Dünya’da odyoloji ile ilgili ilk gelişmeler 1920’li yıllarda başlamıştır.
Dünya’da Odyoloji terimi ilk olarak 1940 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
kullanılmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı, odyolojinin tarihsel gelişimini
başlatmıştır. Savaş kaynaklı yaralanmaların büyük bir kısmını oluşturan kafa
yaralanmaları ve akustik travmalar işitme ve denge bozukluklarının en önemli
kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Savaş nedeni ile bu sorundan muzdarip olan
hasta sayısının kitlesel boyutlara ulaşması, savaşın son yıllarında işitme kaybının tanı,
tedavi ve rehabilitasyonu alanında faaliyet gösterecek yeni bir mesleğin doğmasına yol
açmıştır. İlk olarak, ABD’de, profesyonel meslek elemanları yetiştiren lisans
düzeyinde okullar kurulmuş ve aynı süreci Avrupa ülkeleri takip etmiştir.
        Türkiye’de odyoloji; 1967 yılında Prof. Dr. İ. Nazmi Hoşal tarafından Hacettepe
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne bağlı Odyoloji Ünitesi
kurulmasıyla başlamıştır. 1968 yılında Odyoloji Yüksek Lisans Programı ile formal
akademik eğitime, 1971 yılında doktora eğitimine başlayan bilim dalında, 1982
yılında ismi “Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları” olarak değiştirilerek eğitime devam
edilmiş, mezunlarına “Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans ve Doktora”
derecesi verilmeye başlanmıştır. 1968 yılından bu yana yüksek lisans ve doktora
programıyla 2011 yılından sonra da 4 yıllık odyoloji lisans programlarından
Odyologlar mezun olarak mesleklerini icra etmektedir.
    Türkiye’de Odyologlar, başta Kulak Burun Boğaz olmak üzere, Beyin Cerrahi,
Nöroloji, Psikiyatri, gibi uzmanlık alanlarının oluşturduğu multidisipliner çalışmalarda
bağımsız bir meslek olarak yerini almıştır.

        Odyoloji, işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen bilim ve sağlık dalıdır. Bu
bilim dalı, işitme ve denge bozukluklarının önlenmesi, işitme ve denge kaybı yaşayan
bireylerin tanılanması, re/habilitasyon süreçlerinin planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesini kapsar.
       Biruni Üniversitesi Odyoloji Bölümü 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 64
öğrencisi ile 4 yıllık lisans eğitimine başlamıştır. Bölüme sayısal puan türüyle öğrenci
kabul edilir ve eğitim dili Türkçedir. Eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar
“Odyolog” ünvanı almaya hak kazanırlar.

Prof.Dr.Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Odyoloji Bölüm Başkan Vekili



Odyoloji Hakkında



ODYOLOJİ

İşitme ve denge bilimidir.

İşitmenin gerçekleşmesi, işitsel uyaranların
(ses dalgalarının) işitsel sisteme girmesi ile
başlar. 



Ses, iç kulakta işitilir, beyinde işlenir.

ODYOLOJİ, İŞİTME VE
DENGE YOLLARINI
DEĞERLENDİREN
BİLİM DALIDIR.

Denge, düşmeyi engelleyecek
şekilde vücut postürümüzü
ayarlayan bir mekanizmadır.
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Odyolojiye Giriş Akustik Fizik
İşitme Ve Vestibüler
Sistem Anatomisi ve
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Odyoloji Semineri

Araştırma Projeleri
Sunum

Diğer Temel Odyoloji Dersleri

Elektrof�zyoloj�k
Değerlend�rme II

Odyolojide
Kalbirasyon



Pediatrik
Odyoloji

İşitme Kayıpları

İşitme Cihazı
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İşitsel
İmplantlar



10 STRATEJİ10 STRATEJİ10 STRATEJİ
1.BirDeHa (Biruni Derse Hazırlık): Bilişsel gelişim ve performans
artışına yönelik, konunun etkileşimli, aktif katılımlı, zamanında
öğrenilmesini sağlamak amacıyla uygulanan eğitim modelidir.
Öğrencilerimiz ders notlarına ve ilişkili tüm materyallere dersten
bir hafta önce elektronik ortamdan ulaşabildikleri için derse
hazırlanarak gelmeleri öğrencilerimizin daha iyi ve etkin
öğrenmelerini sağlamaktadır. 

2.BirBilginOl (Biruni Bilginin Oluşumu): Eğitim sürecinde
bilginin aktarılması ve özümsenmesi için öğrencide bilginin
kalıcılığını sağlamak üzere uygulanan modeldir.

3.BirDüşEğit (Biruni Düşünce ve Uygulama Eğitimi): Bu bağlamda
kurulan Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde her
bölüm öğrencilerine açık olarak verilen eğitimler ile öğrencilerin
günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel
yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve
yorumlayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

4. BirBilPar (Biruni Bilimsel Proje Arkadaşlığı): Biruni Bilimsel
Araştırma ve Proje Arkadaşlığı Programı ile öğrencilerimiz
projelerde arkadaşları ile bir arada çalışıp, akademisyenliğe ilk
adımları atmaktadırlar.

5.BirAkAr (Biruni Akran Arkadaşlığı): Akran arkadaşlığı/
mentörlüğü programı ile Üniversitemizde eğitime başlayan
öğrencilerimize aynı programın üst sınıflarda öğrenim gören
öğrencileri tarafından üniversite öğrenciliğine uyum sağlamaları
konusunda destek olmak, üniversitenin kültürünün
benimsenmesine yardımcı olmak, öğrenme motivasyonuna katkı
sağlamak, derslerde başarının artırılması ve kişisel gelişimlerine
destek verilmesini amaçlamaktadır. 

BİRUNİ
ÜNİVERSİTESİ'NDE

EĞİTİMİ DESTEKLEYEN
UYGULAMALAR



 
 

6. BirEBir (Biruni Akademik Danışmanlık): BirEBir programı ile
Akademik Danışmanlar: öğrencilerimize akademik ve sosyal yaşama uyum
süreçlerinde destek olmak, kayıtlı olduğu program hakkında ve
üniversitenin birimleri hakkında bilgi vermek, ders seçimi, derse kayıt
işlemleri vb. hususlarda rehberlik etmekte, öğrencinin ders başarı
durumlarının izlenmesi, kariyer planlanması vb. konularda destek
olmaktadır.

7. BirBirEt (Biruni Birlikte Etkinlik): BirBirEt programı ile öğrenci
topluluklarımızın düzenlediği sosyal, kültürel,sanatsal ve sportif etkinlikler
ile öğrencilerin iletişim becerilerini ve takım çalışması yetkinliklerini
geliştirme fırsatı sunulmaktadır.

8. BirSemSer (Biruni Sürekli Eğitim Merkezi): BirSemSer programı ile
öğrencilerimiz Sürekli Eğitim Merkezinde verilen eğitimler aracılığıyla,
mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme yanında kişisel gelişim, dil eğitimi
programları, kültür ve sanat programlarına ilişkin eğitimler alabilmekte,
eğitim sonunda sertifika veya katılım belgesi edinmektedirler.

9. BirKanDan (Biruni Kariyer Merkezi-Danışmanlık): BirKanDan
programı ile Kariyer yolculuğunuzda Üniversitemiz öğrencilerinin her
zaman yanındadır. Öğrencilerimiz eğitim alırken aynı zamanda sektör
yetkilileri ve alanında uzman kişilerle buluşturulmakta, mesleğine dair
eğitimlerin yanı sıra iş imkanları da sunulmaktadır.

10. BirBirİleri (Biruni ALES, KPSS ve DGS Hazırlık Kursu): BirBirİleri
programı ile öğrencilerimiz, ALES, KPSS ve DGS’ye bir program
çerçevesinde hazırlanır. Üniversitemizde aktif eğitimine devam eden veya
mezun öğrencilerimize yönelik düzenlenmektedir.

 



Biruni Üniversitesi Önlisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

  AGNO > 3,00 ve tüm derslerden başarılı olan öğrenciler 30
AKTSüstüne danışman onayı ile iki ders alabilir.
Yatay/Dikey geçiş öğrencileri ve çift anadal veya yan dal öğrencileri 45
AKTS alabilir.

Teorik dersler: en az %70'ine 
Uygulama: en az %80'ine devam zorunludur.

Ders Yükü: Bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin
kredilerinin toplamıdır.

Ders ve Uygulamalara Devam: 

Ara sınav,
Yarıyıl/yılsonu sınavı, 
Not yükseltme sınavı,
Bütünleme sınavı,
mazeret sınavı,
Tek ders sınavı

Sınavlar: 



AGNO: Ağırlık Not Ortalaması
AGNO sınır değerleri 2.0 
Başarı Notu:
• Ara sınav: %40 veya %50
• Yıl sonu: %60 veya %50 Final/ Bütünlemeden < 40 olanlar için başarı
notu hesaplanmaz harf başarı not FF olur. 

Harf Notları: 
• DD ve üstü olmalı
• FF: Başarısız
• FD: Devamsız
• FG: Sınava Girmedi (Başarısız)
Mezuniyet:
• Her dönem 30 AKTS, 8 yarıyıl sonunda toplam 240 AKTS alınmaldır.
• AGNO en az 2.00 olması gerekmektedir.  

Biruni Üniversitesi Önlisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği



Biruni Üniversitesi Önlisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Başvuru: En erken 3. yarıyıl başı, en geç 5. yarıl başı
Başvuruda AGNO >3.00 ve tüm derslerde başarılı
olmalı
Sınıfının başarı sıralamasında ilk %20'de olmalı
Çift Anadal yapıyorsanız AGNO >2.80 olmalı
Anadal eğitimi süresince Çift Anadal rogramından
ilave öğretim ücreti alınmaz, süre uzadığında alınır.

Çift Anadal Programı (ÇAP):

Güncel yönetmelik ve yönergeleri;
https://www.biruni.edu.tr/index.php/yonetmelikler
adresinden takip edebilirsiniz.



Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için bir
öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.
Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu
öğrenimi süresince izler.
İlgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi
bilgilendirir.
Haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer
akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.
Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma,
dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

2022-2023 Birinci sınıf Öğrencilerinin akademik
danışmanı: 

                         Öğr. Gör. Büşranur TAŞÇI

Akademik Danışmanlık



Öğrenci Bilgi Sistemi, öğrencilerin
notlarını, açılan dersleri, ders
programlarını, ortalamalarını

öğrenmelerine ve dönem başlarında
ders seçmelerine olanak veren bilgi
yönetim sistemidir. Kullanıcı adını
okul numaranızdır. Şifreniz ise T.C.

Kimlik Numaranızdır. Bu şifreyi
dilerseniz sonradan
değiştirebilirsiniz.

https://sis.biruni.edu.tr adresinden
öğrenci bilgi sistemine

ulaşabilirsiniz.

Öğrenc� B�lg�
S�stem�



BİRDEHA
BİRDeHa (Brun Derse Hazırlık Sstem) üzernze tanımlı

derslernz takp edebleceğnz web tabanlı eğtm

sstemdr. http://brdeha.brun.edu.tr adresnden BİRDeHa

sstemne ulaşablrsnz. Kullanıcı adınız okul

numaranız@st.brun.edu.tr'dr. Şfrenz se T.C. kmlk

numaranızdır. Bu şfrey dlersenz sonradan

değştreblrsnz.

Aklınızdak dğer sorular çn:

https://vmeo.com/292570572 adresndek blglendrc

vdeoyu zleyeblrsnz. 

Sstem le lgl sorularınız çn

bem@brun.edu.tr adresne

ulaşablrsnz.



A k a d e m � k  B � r � m l e r
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Eğ�t�m
B�lg�

S�stem�



ÖĞRENCİ
İLETİŞİM BİRİMİ

Nasıl ulaşabilirim?
Öğrenci İletişim Birimine başvurarak ya da belirtilen
iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

B�run�O�b

0 (501) 165 88 88

o�b@b�run�.edu.tr



Kütüphane

Kampüs dışı erişim
Öğrenciler için Proxy Sunucu Ayarını kullanarak
'KAMPÜS DIŞI ERİŞİM' iler her yerde
kütüphanedesin!

Kütüphanemize bu adresten ulaşabilirsiniz:
http://kutuphane.biruni.edu.tr 

Fevziye ADAMCIL
KÜÇÜKAY

Kütüphane ve Dokümantasyon
Müdürü

(fkucukay@biruni.edu.tr)
444 8 276 (BRN)

Dahili : 1305

Sibel Yüksel DEMİRBAŞ
ve Onur ÇELEN

Kütüphane ve Dokümantasyon 
Memuru

sibely@biruni.edu.tr
onurc@biruni.edu.tr

444 8 276 (BRN)
Dahili: 1306



Bölümümüzden

Kareler 



İşitmek Yaşamaktır
Hadi Tekrar Yaşamaya

Başlayalım! 

Hearing İs Living.
Lets Start Living Again.


