
 
 

 
Sevgili OKSUD Ailesi, 
 
Ekim ayı icraatımız hiç kuşkusuz 9-11 Ekim Ulusal Odyoloji ve Konuşma  Bozuklukları Kongremiz ( 
fotoğraflar içinhttp://odyoloji2014.com/davet) ve  Türkiye önderliğinde  gerçekleştirilen 10.10.2014 
Dünya Odyologlar Günü  bizim gerçek bayramımız ve  kutlamamız olmuştur. 
 
Sevgili OKSUD Ailesi, şubat ayı yönetime gelmemiz ile YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığına 5 
dilekçe verilmiştir.  2 dilekçemize Üniversiteler Arası Kurulu (ÜAK), Tıp Sağlık Komisyonu, ÜAK 
 Yürütme Kurulu, YÖK Genel Kurulu  sonucunda  tekrar Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı Tıp 
sağlık Komisyonu ve YÖK yürütme kurulu derken 8 ayda :) yanıt oluşabildi.  Sevgili OKSUD ailesi 
her adımda OKSUD işi birebir  takip etmiş ve sonuçlar kendi dilekçemiz  lehinde  geç de olsa 
gerçekleşmiştir.  Yanıt ektedir. Açıklaması ise:  
 
 Meslektaşlarımızın  Özel Merkezlerde, Özel  Hastanelerde çalışabilmesi için merkezler tarafından 
istenen   gerekli evraklar arasında  İl Sağlık Müdürlüğü   diploma tescili  istenmektedir. Tescil  ile 
ilgili  İl Sağlık Müdürlüğü  ya Odyolog ya da DKT seçeneklerini seçilmesini  istemektedir . 2010 
yılı gerçekleşen  kanunda sadece Odyolog ve sadece Dil Konuşma Terapisti Mesleği tanımlanmış, 
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Meslek tanımı yer almamıştır. 
 
Derneğimiz bu anlamda Sağlık Bakanlığı Tescil Şubesine 10 mart 2014 de dilekçe vermiş ve 
dilekçemizde     mesleğimizin yüksek lisans  Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi ile alındığını 
 ve  iki mesleği de yapabilme imkanının  tanınması doğrultusunda ifaedilmiştir.  Ancak Sağlık 
bakanlığı bu konuda kanun çerçevesinde hareket edeceği görüşünü bize bildirince aynı tarihde YÖK 
EÖDB da dilekçe verilmiştir.  YÖK yaniti ile  artık 2014 yılı ve devam eden Odyoloji ve Konuşma 
Bozuklukları Uzmanlığı  Tescili birlikte yapılması uygun görülmüştür.  Ancak karışıklığa vesile 
olmaması nedeniyle  2015 yılı açılacak tüm lisans ve yüksek lisans doktora bölümleri artık kanun 
 doğrultusunda  Odyoloji ve DKT olarak  ayrı açılacaktır.  
 
YÖK'ün bu yanıtı ile Sağlık Bakanlığına tekrar başvurulacaktır ve önümüzdeki hafta Sağlık Hizmetleri 
 Genel Müdürlüğünden randevu alınmıştır.  Meşakkatli bir bir yıl daha görünüyor gibi... ( Bu arada 
kişisel  mahkeme de açılabileceğini Sağlık Bakanlığı belirtmiştir, meslektaşlarımızın aciliyeti 
doğrultusunda  bu yanıt ile mahkemeyede başvurabilirler,  aciliyet yoksa netice beklenebilir, OKSUD 
konunun takibindedir) 
 
 
Diğer dilekçemiz YÖK genel kurulunda onay almış ancak genel sekreterin imzası beklenmektedir. 
Yazı açıklanınca Kasım ayı icraatlarında sizinle paylaşacağım.  
 
Bir diğer konu ise  dernek aylık EĞİTİM programımız , bu konu çok değerli ve özel  olduğu için 
ayrı bir mailde yer vermek istiyorum 
 
Bizi izlemeye devam ediniz :) 
 
Sağlık Sevgi ve Daimi OKSUD ile Kalınız 
 
 OKSUD 2014 Yönetim Kurulu  
  
*** Odyologlar Derneği tescil konusunda veya  bu yanıt ile ilgili bir dilekçe vermemiş ancak yanlış anlaşılma sonucu cevap 
birlikte yazılmıştır.  Bir diğer dilekçemizde Odyoloji ve DKT ayrrı açılması ile ilgili dilekçelerimiz ortaktır. 
 


