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İsteyip tercih ettiğiniz bölümü kazandınız. 

Biruni Üniversitesi’ne, 

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) 

Bölümü’ne,  

HOŞ GELDİNİZ. 
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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. 
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Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanından Mesaj 

 
 

  Sevgili Öğrenciler, 

Dil ve Konuşma terapistleri, her yaştan bireyde ortaya çıkabilecek dil, konuşma, 

iletişim, ses ve yutma bozukluklarını değerlendirmede, önlemede ve müdahalede görev alan 

sağlık personelleridir. Örneğin; inme sonrası ortaya çıkabilecek iletişim ve/veya dil, konuşma 

bozukluklarında müdahalede görev alarak kişinin becerilerini maksimum seviyeye çıkarmayı 

hedefleyebildikleri gibi, doğum sonrası beslenme ve yutma problemi yaşayan yeni doğanda 

beslenme güçlüğünün en aza indirilmesi/ortadan kaldırılmasını sağlayarak çalıştığı kişilerin 

yaşam kalitesini yükseltir.   

Dil ve konuşma terapisi eğitimi boyunca öğrenciler dil, konuşma ve işitmenin anatomi 

ve fizyolojisinin yanı sıra psikoloji, dilbilim, nöroloji ve özel eğitim gibi tamamlayıcı 

disiplinler arası ve multidisipliner alanlardan dersler alırlar. 

Küreselleşen dünya ile İngilizce evrensel iletişim yöntemlerinden biri haline geldi. En 

yeni çalışmaları ve son teknolojiyi takip etmek oldukça önem kazanmıştır. Bu nedenle, Dil 

ve konuşma terapisi bölümü için de güncel alanyazını ve alandaki gelişmeleri takip etmek 

için İngilizce dil yeterliliği oldukça önemlidir. Bu küresel gereklilikleri sağlamak için Biruni 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde güçlü akademik kadrosu ve güncel eğitim planıyla 

birlikte Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) bölümü kuruldu.  Bölümümüzün amacı hem 

sağlam teorik bilgiye hem de iyi klinik becerilere sahip öğrenciler yetiştirmektir. 

Websitemizi inceleyerek bölümümüz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.  

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fenise Selin KARALI 

Bölüm Başkanı 
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DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİNİN ÇALIŞMA ALANLARI 

 
HASTANELER 

 

ÜNİVERSİTELER 

 

ÖZEL EČİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 

 

DANIŞMANLIK MERKEZLERİ-ÖZEL KLİNİKLER 

 

OKULLAR 

 

YAŞLI VE BAKIM EVLERİ
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ÖĞRETİM KADROSU 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Selin KARALI 

skarali@biruni.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Dilber KAÇAR 
KÜTÜKÇÜ 

dkacarkutukcı@biruni.edu.tr 

Reseach Assistans Mert ANARAL 
manaral@biruni.edu.tr 

 
 

mailto:skarali@biruni.edu.tr
mailto:dkacarkutukcı@biruni.edu.tr
mailto:manaral@biruni.edu.tr
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YÖNETMELİKLERDEN ÖZET 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM- 
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

 

 

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 en fazla 45 AKTS alabilir. 

 
Ders ve Uygulamalara Devam: 

 Teorik Dersler: En az %70’ine 

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

 Bu sınır aşıldığında öğrenci o dersin final ve bütünleme 
sınavlarına giremez ve “FD: Devamsız ve Başarısız” notu ile o 
dersi tekrar eder. 

 
* AGNO: Ağırlıklı not ortalaması 

Güncel Akademik Takvim için web sitesini kontrol edebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 

SINAVLAR: 

 Ara sınav (vize) 

 Vize mazeret sınavı 

 Yarıyıl/Yılsonu sınavı (final) 

 Bütünleme sınavı 

 Not yükseltme sınavı 

 Tek ders sınavı 
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Harf Notları: 

 DD ve üstü olmalı

 FF: Başarısız

 FD: Devamsız ve Başarısız (Dersi tekrar ettiğinde devam 
zorunluluğu da vardır.

 FG: Sınava Girmedi (Başarısız)

 
Mezuniyet Koşulu: 

• DKT 4-yıllık müfredat programında alınması gerektiği belirtilen tüm 
dersleri almış ve başarmış olmak gerekir. 

Her dönem 30 AKTS, 8 yarıyıl sonunda toplam en az 240 AKTS 
alınmalıdır. 

• AGNO: En az 2.00 olması gerekir. AGNO: Ağırlıklı not ortalamasıdır. 

 

Dönem Sonu Başarı Notunun Hesaplanması: 

Ara sınav ağırlığı: %30 veya %40 veya %50 (ödevler dahil) olabilir. 

Dönem sonu sınav ağırlığı: %60 veya %50 olur. 

 Final/bütünlemeden 40 puandan düşük not alanlar için başarı notu 
hesaplanmaz, harf başarı notu FF olur. FF: sınavdan kalma notudur. 

BEM/BİRDeHa sistemi üzerinden gerçekleştirilen kısa sınavların ortalaması 
da başarı notunun %10’unu oluşturur. 
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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 (Müfredat Programı): 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. 

http://www.biruni.edu.tr/index.php/yonetmelikler
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AKADEMİK DANIŞMANLIK 
 
 
 
 
 

 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.
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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. 
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ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ 
 
 

 
 

 

 

 
Öğrenci Bilgi Sisteminden ulaşabileceğiniz bilgiler: 

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

Akademik Birimler 

Lisans Programı 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne ait genel bilgilere, 4 yıllık 
eğitim-öğretim planına ve ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. 

 

Öğrenci İletişim Birimi: 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 (Biruni 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 


