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TEBRİKLER! 

 

İsteyip tercih ettiğiniz bölümü kazandınız. 

Biruni Üniversitesi’ne, 

 Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’ne, 

Aramıza 

HOŞ GELDİNİZ. 

 

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olarak; önümüzdeki 4 yılı teorik 
ve uygulama açısından verimli, mutlu ve sağlıklı geçirmenizi 

dileriz.  
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Tarihçe 

Biruni Üniversitesi, 27.02.2014 tarihli, 28926 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan, 20.02.2014 kabul tarihli ve 6525 nolu 

“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 13. maddesi 

uyarınca; 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim 

Kurumları Teşkilatı Kanunu’na eklenen, Ek Madde 156 

kapsamında kurulmuştur. 

Tıp, Eczacılık, Astronomi, Matematik, Fizik, Coğrafya ve 

Tarih başta olmak üzere birçok alanda önemli eserler vererek 

dünya bilim tarihine “Evrensel Deha” olarak adını yazdıran 

Türk bilim insanı Ebu Reyhan El-Biruni’den ilham alarak 

vakıf üniversiteleri arasında yerini alan  Biruni Üniversitesi, 

tamamı sağlık alanıyla ilgili 6 Fakülte ve 1 Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu ile 2014-2015 eğitim öğretim yılı 

itibariyle akademik faaliyetlerine başlamıştır. 
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Üniversitemizin Misyonu 

Sağlık bilimleri alanında yer alan disiplinlerde, ülkenin sağlık 

gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen 

ve alanın gerektirdiği sağlık hizmetini nitelikli şekilde sunacak, 

mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, yetkin sağlık profesyonelleri 

yetiştirmek, araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve topluma hizmet 

sunmaktır. 

 

Üniversitemizin Vizyonu 

Sağlık bilimleri alanında yer alan disiplinlerde, toplumun sağlık 

gereksinimlerini karşılayacak, alanında yetkin ve nitelikli 

mezunları ile özgün çalışmalar yapan, topluma hizmet sunan, 

uluslararası kabul gören ve tanınan bir kurum olmaktır. 



 
 

 6 

 

 

 

Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanından Mesaj   

 

Merhaba Sevgili Öğrenciler,       

Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü hakkında kısa 

bilgiler veren DKT Bölümü Oryantasyon Kılavuzu - Öğrenci El Kitabı WEB 

sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İster yeni kayıt yaptıran bir 

öğrenci veya bir aday öğrenci veya bir mezun olun, ister bir meslektaş veya 

hizmet alacak bir hasta olun, size bölümümüz hakkında bilgi vermekten 

mutluluk duyarız.  

 

Dil ve konuşma terapisi bilim dalı, her tür ve derecedeki dil, konuşma, 

iletişim ve/veya yutma bozukluklarını ve bu bozuklukların iyileştirilmesine 

yönelik terapi çalışmalarını odak noktası alan uygulamalı bir bilim dalıdır. 

Bölümümüz, Biruni Üniversitesinin vizyon ve misyonunu temel alarak, kendi 

alanına özgü vizyon ve misyonunu oluşturmuştur.  

 

Prof. Dr. Umran TÜFEKÇİOĞLU 
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Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

Vizyon ve Misyonu 

 

 

Vizyon 

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, vizyonu olarak, insan iletişimi, dil, 

konuşma, ses veya yutma bozuklukları yaşayan bireyler için örnek terapi 

uygulamaları, araştırmalar, yayınlar ve öğrencilerine verdiği nitelikli eğitim ile 

bu bilim alanındaki gelişmelere ve sağlık uygulamalarına katkıda bulunmayı 

benimsemiştir.  

 

Misyon 

 

Eğitimde ve klinik hizmetlerde yüksek kaliteyi hedefleyen Dil ve 

Konuşma Terapisi Bölümümüz misyonu olarak, ana dilini hiç edinemeyen ve 

konuşamayan veya dil edinimi ve/veya konuşma becerilerinde ve/veya iletişim 

becerilerinde, sesinde veya yutma becerilerinde güçlük yaşayan her yaştaki 

bireylere, temel ve klinik bilimler verilerini de kullanarak kanıt temelli 

uygulamalar doğrultusunda klinikte nitelikli terapi hizmetleri vermeyi, en güncel 

araştırmaları izlemeyi ve uygulamaya aktarılabilen araştırmalar yürütmeyi, 

topluma bu alanda bilgi ulaştırmayı, öğrenci eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar 

kullanarak yoğun kuramsal ve uygulamalı eğitim sonucu eleştirel düşünce ve 

sorun çözme becerileri de gelişen, mesleki etik ilkelere sahip nitelikli dil ve 

konuşma terapistleri yetiştirmeyi benimsemiştir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 8 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ NEDİR? 

          Dil ve konuşma terapisi; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve 

bozukluklarının önlenmesini, tespitini, değerlendirmesini, rehabilitasyonunu ve dil ve konuşma 

terapisi alanının bilimsel ile elgilenen; sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin 

artırılmasını hedefleyen sağlık alanıdr. Dil ve konuşma terapisi tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de kendi otonomisi olan yasal ve özgün bir meslektir. 

 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ KİMDİR? 

Dil ve konuşma terapistleri dil, konuşma, iletişim ve/veya yutma bozuklukları olan 

çeşitli yaşlardaki kişilerin terapi gereksinimlerini değerlendirir ve bu bozukluğun terapi 

çalışmaları ile olabildiğince giderilmesini ve olumsuz etkilenmiş olan yaşam kalitelerinin 

iyileştirilmesini amaçlayan dil, konuşma, iletişim ve/veya yutma bozukluklarına yönelik terapi 

hizmetleri planlar ve sunarlar. Bu nedenle Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve 

Konuşma Terapisi Bölümünün lisans programında temel amaç, öğrencilerine bu dört yıllık 

eğitimleri sürecinde dil ve konuşma terapisi mesleğinin gerektirdiği kuramsal bilgiler ile 

uygulamaya yönelik klinik becerileri edinmelerini sağlamaktır. Böylece dört yıllık lisans 

programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ülkemizde kanunun öngördüğü gibi, sağlık 

meslekleri mensubu olarak “dil ve konuşma terapisti” ünvanı ile bu mesleği uygulamaya 

başlayabilirler. Eğitimin bir diğer amacı ise, üst düzeyde uzmanlık kazanmak amacıyla 

eğitimlerine lisansüstü programlarla devam etme seçeneği oluşturmak üzere öğrencilerde 

gerekli akademik alt yapıyı oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmak için bölümümüzde her biri kendi 

alanında kuramsal bilgi ve klinik deneyim sahibi öğretim elemanlarımız ve Biruni 

Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde görev yapan alanında uzman kadro ile eğitim vermekteyiz.  

İYİ BİR TERAPİST OLMAK 

İyi terapist olmak için sadece derslerine çok çalışan, yüksek notlar alan bir öğrenci 

olmak yeterli olmuyor; aynı zamanda iyi bir insan olmak, insanlar arası ilişkileri olumlu olmak, 

çocuklara karşı sabırlı ve sevecen olmak da gerekiyor.  Meslek olarak dil ve konuşma terapisti 

olmayı seçmiş iseniz ve gerçekten iyi bir terapist olmak istiyorsanız, empati, içtenlik, çok iyi 

sözlü iletişim becerileri, insanlara yardım etme isteği ve yeteneği sahip olmanız gereken 

özelliklerden sadece birkaç tanesi ve bu özelliklerle siz, iyi bir eğitimden de sonra, mutluluk 

duyacağınız bir meslekte çalışıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre iyi bir terapist olabilmek için 

aşağıdaki şemada yer alan özelliklere sahip olmanızda yarar var veya bu özelliklerinizi 
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geliştirme konusunda çalışıyor olmalısınız. Kuşkusuz bu bir kısaltılmış listedir ve meslekte iyi 

olmak bu özelliklerle de sınırlı değildir.   

 

İYİ BİR TERAPİSTİN SAHİP OLMASI GEREKEN BAZI ÖZELLİKLER 

.

 

  

Duyarlı 
olmak

Yardım 
etmeye 

istekli olmak

İyi bir 
iletişimci 

olmak 

İyi bir 
dinleyici 
olmak

İyi bir 
öğretici 
olmak

Azimli 
olmak

Tedbirli ve 
yaratıcı 
olmak

Uyum ve 
uyarlama 

yapabilmek

Fen ve sosyal 
bilimlere 

yatkın olmak

İşbirliği 
yapabilmek
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DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİNİN ÇALIŞMA ALANLARI 

  

HASTANELER

Dil ve konuşma terapisi bölümü mezunları KPSS puanıyla tercih 
yapabilmekte ve atanarak devlet hastanelerinde çalışabilmektedirler. Bunun 
yanında özel hastanelerde de çalışabilmektedirler.  

ÜNİVERSİTELER

Dil ve konuşma terapisi bölümünün bulunduğu özel veya devlet üniversitelerinin 
klinik ya da hastanelerinde çalışabilirler. Ayrıca lisans programından mezun olan 
terapistler yurtiçi veya yurtdışı lisansüstü eğitim programlarını tamamlayabilirler. 
Lisansüstü eğitimlerini tamamlayan dil ve konuşma terapistleri, üniversitelerde 
akademik kariyere devam edebilirler.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Dil ve konuşma bozukluğu bulunan bireylere hizmet veren özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde farklı uzmanlar ile beraber 
çalışabilmektedirler.
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BÖLÜMÜN TANITIMI 

Biruni Üniversitesi’nin Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2014 yılında 

kurulmasıyla beraber bölümümüz de Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında Prof. 

Dr. Umran TÜFEKÇİOĞLU önderliğinde kurulmuştur. Dil ve konuşma 

terapistliği mesleğine batıda gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde giderek artan bir 

talep vardır. Ülkemizde bu alanda çok büyük bir işgücü açığı bulunmaktadır. 

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

olarak bu işgücü açığını iyi yetişmiş, her yönü ile nitelikli terapistler yetiştirerek 

kapatmayı hedefliyoruz.  

Bölümümüz lisans programında 8 yarıyıl içinde yer alan dersleri ve saatleri 

incelerseniz, yoğun bir program olduğunu görebilirsiniz. Kanun uyarınca sağlık 

meslekleri mensubu olarak “dil ve konuşma terapisti” ünvanı alan bir mezunun, 

dil, konuşma, iletişim, ses ve yutma bozukluklarına yönelik terapi hizmetleri 

verebilmesi beklenir. Bu bağlamda terapistin karşılaşabileceği vakalar çok çeşitli 

olup, ses bozuklukları; kekemelik gibi akıcılık bozuklukları; gecikmiş dil veya 

otizm, yaygın gelişimsel bozukluklar nedeniyle dil bozuklukları; travma sonucu 

dil bozuklukları; serebral palsiye bağlı konuşma bozuklukları; artikülasyona 

ilişkin konuşma bozuklukları; işitme engeli nedeniyle dil, konuşma sorunları; 

DANIŞMANLIK MERKEZLERİ-ÖZEL KLİNİKLER

Danışmanlık merkezleri bünyelerinde klinik psikologlar yanı sıra dil ve konuşma 
terapistleri de bulundurabilmektedir. Ayrıca dil ve konuşma terapisti ünvanına sahip 
bireyler kendilerine ait özel iş yerleri/klinikler kurabilirler.

OKULLAR

Ülkemizde yeni gelişmekte olan dil ve konuşma terapisi bölümü okullarda çalışmaya hazır 
terapistler yetiştirmektedir. Okullardaki dil ve konuşma sorunu yaşayan öğrencilere hizmet 
verebilirler. Fakat mezun terapist sayısındaki azlık sebebi ile henüz okullarda çalışan terapist 
bulunmamaktadır.

YAŞLI VE BAKIM EVLERİ

Yaşlı bakım evlerinde dil ve konuşma sorunu yaşayan yaşlılara hizmet 
verebilmektedirler.
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veya yutma bozuklukları nedeniyle hastalara terapi vermek gerekecektir. 

Kanunun içeriği doğrultusunda “dil ve konuşma terapisi” alanına giren 

vakalardaki bu çeşitlilik, diğer bazı bölümlere göre DKT lisans programımızın 

ders sayısını ve yükünü arttırmıştır. Bölümümüzde sizleri bu ünvana 

hazırlayabilmek ve iyi yetiştirebilmek amacıyla yoğun bir lisans programı 

yürütülmektedir.  

Dil ve konuşma terapistliği eğitiminizde sizi mesleğe hazırlayacak çok 

çeşitli dersler göreceksiniz. Bu derslerin neler olduğunu öğrenmek için web 

sitemizdeki 2022-2023 dönemi DKT Bölümü 4 yıllık Eğitim Planı-Müfredat 

Programını inceleyebilirsiniz.  
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Bölümümüzde tüm derslerde öğrenci başarısı için derse devamın ve günü 

gününe çalışmanın çok önemli olduğunu burada vurgulamak isterim. Benzer bir 

biçimde, her dönemde yer alan dersler sonraki dönemlerde yer alan dersler için 

temel oluşturmaktadır. Bir önceki dersten borçlu veya düşük notlarla geçmek, 

izleyen dönemlerde yer alan derslerde ve son sınıfta klinik uygulamalarda başarı 

için ciddi risk oluşturmaktadır. Öğrenciler daha sonraki dönemlerde bu hatalarını 

fark ettiklerinde ise, başlardaki kıymetli öğrenme fırsatlarını boşa harcamış 

olduklarından temellerindeki eksikler sonraki her aşamada kendini hissettiriyor. 

Bu nedenle, ilk günden başlayarak sistemli çalışmanın sizi başarıya taşıyacağını 

ve nitelikli terapist yetişmenin bir önkoşulu olduğunu belirtmek isterim. 

Bu Oryantasyon Kılavuzunu yararlı bulacağınızı umarım. Derse devam 

koşullarını ve bir öğrenci olarak hak ve sorumluluklarınızı öğrenmek amacıyla bu 

kılavuz içinde yer verilen Biruni Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Sınav Yönetmeliğini de incelemenizi öneririm. Bölüm hakkında daha fazla bilgiyi 

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

WEB sayfasında bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kampüsü ziyaret edebilir, 

görevli öğretim elemanlarımız ile yüz yüze veya on-line görüşerek de bilgi 

alabilirsiniz.  

Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne hoş geldiniz! 
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BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ 

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

DEKAN

Prof. Dr. Nezihe BEJİ

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Umran TÜFEKÇİOĞLU

DERS VEREN ÖĞRETİM 
ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi 
Selin KARALI 

Dr. Öğr. Üyesi 
Dilber KAÇAR 

KÜTÜKÇÜ

Dr. Öğr. Üyesi 
Gülce Alev SAVTAK

Dr. Öğr. Üyesi 
Çağdaş KARSAN 

DERS VEREN 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİLERİ

Öğr. Gör. Meltem  
ŞEN AKSÜT 

Öğr. Gör. Samet 
TOSUN

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİLERİ

Arş. Gör. Zehra 
SAVAŞ

Arş. Gör. Elif 
İkbal ESKİOĞLU

DİL VE KONUŞMA 
TERAPİSİ 

KLİNİKLERİ İDARİ 
PERSONELİ

Uzm. DKT. Sena 
AYDIN

Bölüm Sekreteri 
Nevra ŞİRİN
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ÖĞRETİM KADROSU 

 

Prof. Dr. Umran TÜFEKÇİOĞLU 

utufekcioglu@biruni.edu.tr 

                                                                            

 

 

 

 

                                                

 

 

  

Dr. Öğr. Üyesi Dilber KAÇAR 
KÜTÜKÇÜ 

dkacarkutukcı@biruni.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selin KARALI 

savasm@biruni.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selin KARALI 

skarali@biruni.edu.tr 

mailto:utufekcioglu@biruni.edu.tr
mailto:dkacarkutukcı@biruni.edu.tr
mailto:savasm@biruni.edu.tr
mailto:skarali@biruni.edu.tr
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ÖĞRETİM KADROSU 

 

 

   

    

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Samet TOSUN 

stosun@biruni.edu.tr 

 

Öğr. Gör. Meltem ŞEN AKSÜT 

maksut@biruni.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş KARSAN 

ckarsan@biruni.edu.tr 

 

 

 

 

mailto:stosun@biruni.edu.tr
mailto:maksut@biruni.edu.tr
mailto:ckarsan@biruni.edu.tr
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ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Klinik Görevli 

 

 

 

  

Arş Gör. Elif İkbal ESKİOĞLU 

eataman@biruni.edu.tr 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Zehra SAVAŞ 

zsavas@biruni.edu.tr 

 

Uzm. DKT. Sena AYDIN 

saydin@biruni.edu.tr 

 

mailto:eataman@biruni.edu.tr
mailto:zsavas@biruni.edu.tr
mailto:saydin@biruni.edu.tr
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YÖNETMELİKLERDEN ÖZET 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

  

SINAVLAR: 

 Ara sınav (vize) 

 Vize mazeret sınavı 

 Yarıyıl/Yılsonu sınavı (final) 

 Bütünleme sınavı 

 Not yükseltme sınavı 

 Tek ders sınavı 

Ders Yükü: Bir öğrencinin bir yılda kayıt yaptırdığı derslerin kredilerinin 

toplamı.  

 *AGNO>3,00 ve tüm derslerden başarılı olan öğrenciler 30 AKTS 

üstüne danışman onayı ile iki ders daha alabilir. 

 Yatay/dikey geçiş öğrencileri ve çift anadal veya yandal öğrencileri 

45 AKTS alabilir. 

Ders ve Uygulamalara Devam: 

 Teorik Dersler: En az %70’ine 

 Uygulamalı Dersler: En az %80’ine devam zorunludur. 

 

* AGNO: Ağırlıklı not ortalaması  

Güncel Akademik Takvim için web sitesini kontrol edebilirsiniz. 
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AGNO: Ağırlıklı 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 notu FF olur. 

 BEM/BirDeHa sisteminden gerçekleştirilen kısa sınavların ortalaması  da başarı 

notunu %10 etkilemektedir. 

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 alınmalıdır.  

• AGNO: en az 2.00 olması gerekir. 
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• Çift Anadal Programı (ÇAP):  

• Başvuru: En erken 3. yarıyıl başı, en geç 5. yarıyıl 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 Programından ilave öğretim ücreti alınmaz, süre uzadığında alınır.  

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

edebilirsiniz 

• Eğitim Planı: Alınması gereken bölüm derslerini içerir  

• Öğretim Programı: Haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatlerini gösterir. 

Dersler: 

• Zorunlu Dersler 

• Seçmeli dersler: 

• Alan seçmeli 

• Üniversite seçmeli 

Ders kayıtları  

• Danışman yardım ve onayı ile  

• Güz ve bahar yarıyılları başında,  

• Sistem üzerinden veya manuel olarak yapılır. 

Derslerin kredi değerleri:  

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemidir.  

Ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin AKTS’si kullanılır.  

Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si,:  

• Her bir yarıyıl için 30 AKTS  

• Her bir yıl için 60 AKTS olmalıdır. 
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 Her sınıf için bir öğretim elemanı akademik danışman atanır. 

Böylece Üniversitede öğrenim gören her öğrencinin bir 

öğretim elemanı akademik danışmanı olur.

 Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu 

danışmanı olduğu öğrenimi süresince izler.

 
 İlgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir.

 
 Haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik 

konularda öğrenciye rehberlik eder.

 
 Öğrencilerin, ders seçme ve derslere kayıt, ders ekleme-

bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile 

yapılır. Danışman onayı olmadan bir derse kayıt olmak 

mümkün değildir.

 

AKADEMİK DANIŞMANLIK  
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ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ 

  

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

ortalamalarını öğrenmelerine ve dönem başlarında ders seçmelerine olanak veren bilgi 

yönetim sistemidir. Kullanıcı adınız okul numaranızdır. Şifreniz ise T.C. Kimlik 

Numaranızdır. Bu şifreyi dilerseniz sonradan değiştirebilirsiniz. 

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

BirDeHa (Biruni Derse Hazırlık Sistemi) üzerinize tanımlı derslerinizi takip edebileceğiniz 

web tabanlı eğitim sistemidir. http://birdeha.biruni.edu.tr adresinden BİRDeHa sistemine 

ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adınız okul numaranız@st.biruni.edu.tr’dir. Şifreniz ise T.C. 

Kimlik Numaranızdır. Bu şifreyi dilerseniz sonradan değiştirebilirsiniz. 

Aklınızdaki diğer sorular için; https://vimeo.com/292570572 adresindeki bilgilendirici 

videoyu izleyebilirsiniz. Sistem ile ilgili sorularınız için bem@biruni.edu.tr  adresine 

ulaşabilirsiniz. 
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ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ 

 

 

  

https://sis.biruni.edu.tr/oibs/bologna web adresine girdikten sonra;  

 Akademik Birimler  

 Lisans  

 Sağlık Bilimleri Fakültesi  

 Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne ait genel bilgilere, 4 yıllık eğitim-

öğretim planına ve ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. 
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Öğrenci İletişim Biriminin amacı, üniversitemiz öğrencilerinin 

ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek, aynı zamanda “bu konu ile 

hangi birim ilgilenir?” gibi soruları olduğunda uygun birimlere 

gerekli yönlendirmeleri yaparak öğrenci memnuniyetlerini üst 

düzeye çıkarmaktır. 

Nasıl ulaşabilirim?  

Öğrenci İletişim Birimine başvurarak ya da belirtilen iletişim bilgilerini 

kullanarak bize ulaşabilirsiniz. 
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BirDeHa (Birıni Derse Hazırlık Sistemi – BEM) 

  

 

BirDeHa (Biruni Derse Hazırlık Sistemi) üzerinize tanımlı derslerinizi takip 

edebileceğiniz web tabanlı eğitim sistemidir. 

http://birdeha.biruni.edu.tr adresinden BirDeHa sistemine ulaşabilirsiniz. 

 

Kullanıcı adınız okul numaranız@st.biruni.edu.tr’dir. Şifreniz ise T.C. Kimlik 

Numaranızdır. Bu şifreyi dilerseniz sonradan değiştirebilirsiniz. 

Aklınızdaki diğer sorular için; https://vimeo.com/292570572 adresindeki 

bilgilendirici videoyu izleyebilirsiniz. Sistem ile ilgili sorularınız için 

bem@biruni.edu.tr adresine ulaşabilirsiniz. 

http://birdeha.biruni.edu.tr/
mailto:numaranız@st.biruni.edu.tr
mailto:bem@biruni.edu.tr
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KÜTÜPHANE 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kütüphane  
 Kampüs Dışı Erişim   
 Öğrenciler için Proxy Sunucu Ayarını kullanarak 

«KAMPÜS DIŞI ERİŞİM» ile her yerde 

kütüphanedesin!  
 
Kütüphanemize bu adresten ulaşabilirsiniz: 

https://kutuphane.biruni.edu.tr 
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MEZUNLARIMIZIN MESAJI 

                                                                                   
 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dil ve Konuşma Terapisti olmak aslında uzun yıllar                                   

kurduğum bir hayal değildi çünkü daha tercih döneminde 

keşfetmiştim bu   bölümü. Üniversitenin ilk yıllarından itibaren 

kendim için ne kadar doğru bir     tercih yapmış olduğumu farkettim. 

Maneviyatı oldukça yüksek bir meslek. Biruni Üniversitesi 

bünyesinde yer alan hocalarımın her biri bizlere bu mesleğin ne kadar 

incelikli olduğunu her fırsatta anlattılar ve etik ilkeler ışığında 

hareket etmemizin önemini her fırsatta vurguladılar. Yaklaşık 1 yıldır 

dil ve konuşma terapisti olarak hizmet veriyorum. Danışanlarımın ve 

ailelerinin yüzlerindeki gülümsemede payım olmasından dolayı 

çokça   mutluluk duyuyorum. 

Sena Aydın 

 

Merhaba, Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi 

Bölümü'nden 2019 yılında mezun oldum. Üniversite tercih 

döneminde isteyerek yazdığım bu bölümde 3. olarak mezun 

oldum. Üniversitede 4 yıl boyunca almış olduğum eğitimde değerli 

hocalarımın katkıları çok fazla oldu. Yoğun ders programı ve 

uygulamalı stajlarla birlikte donanımlı bir şekilde mezun oldum. 

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nde hedefimiz ihtiyaç duyan 

herkese dil, konuşma ve iletişim becerilerini kazandırmaktır. Bu 

hedef doğrultusunda etik kuralları göz önünde bulundurarak 

insanlara yardımcı olmayı isterim. Biruni Üniversitesi bölüme 

kattığı değerlerle hayatıma ışık saçmıştır. Işığımla insanlara umut 

olmak isterim. 

Ezgi Cirit 
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Merhaba ben Dil ve Konuşma Terapisti Berfin Aktan. İnsana 

dair bir şeyler yapmayı yürekten seven insanlar iseniz bu meslek 

sizin için tam da biçilmiş kaftan. Size sabrı, beklemeyi, sürekli 

çabalamayı ve durmadan yenilikleri araştırmayı öğreten ve 

heveslendiren aynı zamanda tarifsiz mutluluklar yaşatan bir 

meslek. Bir çocuğun  ‘’anne’’ diyebilmesi ve bu mutluluğu o 

anneye yaşatabilmek gibi…Bu meslek gizemli bir sandık 

aslında, elinizi içine attıkça her zaman hiç görmediğiniz 

duymadığınız bir insan gelir karşınıza, beyniniz bütün 

bilgilerinizi revize eder ve o kişi için yepyeni bir yaklaşım 

oluşturur. 

Berfin Aktan 

 

Merhaba, ben Dil ve Konuşma Terapisti Elif. Biruni 

Üniversitesi ailesine 2014 yılında katıldım. Oldukça verimli, 

keyifli, dolu dolu geçen bir lisans eğitimi aldım. Başta bölüm 

başkanımız Prof. Dr. Umran Tüfekçioğlu olmak üzere 

bölümdeki hocalarımızın tamamı iyi bir eğitim almamız, 

mezun olduğumuzda işimizi en iyi şekilde yapmamız adına 

büyük bir özveriyle çalıştılar. Bölümde aldığım her ders bana 

insanların hayatına dokunabileceğimi gösterdiği için çok 

kıymetliydi. 2018 yılında mezun oldum ve artık aynı ailenin 

içinde Araştırma Görevlisi olarak bulunmaya devam 

ediyorum. Şimdi ailemizde sizler de varsınız. Güzel bir 

yolculuğun başında olduğunuzu bilmenizi isterim. 

Elif İkbal Eskioğlu 
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BÖLÜMÜMÜZDEN KARELER 
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