
 

 

Değerli   OKSUD  Üyelerimiz 

 

Kasım ayı icraatımız ,  OKSUD adresindeki dairemizin   meşakkatli bir  6 ay süren 

tamiratından :)(: (mutfak, banyo, boya, elektrik, su, internet, projeksiyon cihazı  tesisatları) 

sonra yenilenerek ilk OKSUD 2014 "Dernek Aylık Eğitim Seminerlerimizi"  24 Kasım 

Öğretmenler Gününde  gerçekleştirmek  oldu.  

Değerli Hocamız, Prof. Dr. Sn Ferda Akdaş  bu anlamlı günde "Türkiye'de Odyoloji" ve 

"Bebeklerde ve Çocuklarda İşitmenin Değerlendirmesi"  sunumlarıyla,  OKSUD 2014  'Dernek 
Aylık Eğitim Programı'nının ilk açılışını gerçekleştirmiş ve büyük mutluluk ve çoşku yaratmıştır. 

Öğrencilerimizin bu değerli günde hocaları ile mesleklerinin tarihçesini paylaşması OKSUD adına 

bize büyük kıvanç ve onur vermiştir. Dileğimiz bu birlikteliğin katlanarak güçlenerek ilelebet 

sürmesidir. 

Prof. Dr. Sn. Bülent Gürsel "Fotoğraflarla Odyoloji" kısa ama öz  sunumu ile anılarını OKSUD 

hocalarımızla, öğrencilerimizle sevgiyle paylaştı, çoşkulu anlar yaşandı. 

EAONO Başkanı Prof. Dr. Sn.Nuri Özgirgin  "Türkiyede Odyoloji"  sunumuna Ulusal ve 

Uluslararası anılarıyla unutulmaz keyifli dakikalar yaşattı. 

Sevgili Saygıdeğer Değerli Hocamız Prof. Dr Soner Özkan anısına Değerli Eşi Sevgili Sn. Tülin 

Özkan ablamızın katılımı bizi ayrıca onurlandırmıştır. 

 "OKSUD  2014 Eğitim Seminerlerimizin Açılışı ve Öğretmenler Günü Kutlaması" kokteyli ile 

gerçekleşen toplantımız, Değerli Odyoloji ve Dil Konuşma Terapisi   Hocalarımızın, 

meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin yoğun çoşkulu katılımlarıyla onurlanmıştır. Katılamayan 

hocalarımızın, meslektaşlarımızın  telefonlarıyla, mesajlarıyla mailleriyle, gönül birliktelikleri için çok 

ihtiyacımız olan desteklerine  çok teşekkür ediyoruz.  OKSUD adına bu onuru ve mutluluğu sizinle 

paylaşmaktan tekrar tekrar büyük kıvanç duymaktayız. (Ekte ilgili fotoğraflar ve sunum yer 

almaktadır) https://www.facebook.com/profile.php?id=100008000208111 

Live Stream ile tüm Türkiye OKSUD ailesi ile etkinliğimizi paylaşmak için çabaladık.  Amötör ruhu 

ile gerçekleştirdiğimiz bu  çalışma için buradan MEDers  Firmasından Sevgili Ersin Oray'a ve  Umut 

Korkmaz'a  emekleri ve  gönül birliktelikleri için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki OKSUD Aylık Eğitim 

Seminerinde  slayt gösterimi ile birlikte canlı ses problemini çözmeyi hedefledik. 

https://new.livestream.com/accounts/8071876/events/3600090 

 



OKSUD 2014 17 Kasım 2014 tarihinde Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri Dernek Başkanları 
(Türk Psikologlar Derneği,  Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Çocuk Gelişimcileri 
Derneği, Diyetisyenler Derneği, Sosyal Hizmetler Odası,  ile bir araya gelerek Ek 
ödeme oran ve katsayılarının eşitlenmesi konusunda Change. 
org kampanyası başlatmıştır. Ortak Sağlık Bakanlığına dilekçe hazırlanmış 
ve Sağlık Bakanından randevu almak için girişimler derneğimiz desteği ile 
gerçekleşmiştir. Change.org linki aşağıdadır :  
https://www.change.org/p/dr-mehmet-m%C3%BCezzino%C4%9Flu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-
bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-ndan-sa%C4%9Fl%C4%B1k-bilimleri-lisansiyerlerinin-ek-%C3%B6deme-
oran-ve-katsay%C4%B1lar%C4%B1-ile-ek-g%C3%B6stergelerinin-iyile%C5%9Ftirilmesini-talep-ediyoruz 
Bakanlığınız bünyesinde çalışan ve sağlık bilimleri lisansiyeri olarak anılan Fizyoterapist, Psikolog, 
Diyetisyen, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Odyologlar, dil konuşma terapistleri 
 ÖSYM‘nin merkezi yerleştirme sınavlarının ön sıralarında yer alıp 4 yıllık örgün eğitim sonrası lisans 
diploması hak etmelerine rağmen mali ve özlük hakları bakımından oldukça gerilerde kalmakta, aldıkları 
eğitimin ve verdikleri özverili hizmetlerin karşılığını alamamaktadırlar. Sağlık Lisansiyeri meslek 
mensupları olarak aşağıda özetlenen ek ödeme oran ve katsayıları ile ek göstergelerin iyileştirilerek söz 
konusu mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.....devamı linkde 

Sevgili OKSUD Üyeleri imza kampanyası ile Change Org başarılı sonuçlar yaratmıştır, 
bu anlamda sayı çokluğu için linke tıklayıp doldurup imzalamanız çok değerlidir. 

 

27-30 Kasım 2014  OKSUD 2014 yönetimi,  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile  

"I. İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri Eğitimi" toplantısını gerçekleştirmiştir.  

TİTCK ve İŞİTSAD önderliğinde gerçekleştirilen toplantının , OKSUD sunum ve pratik workshoplar 

ile eğitim planını düzenleyerek gönüllülük anlayışı ile katkıda bulunmuştur. 

Bu toplantının, işitme sektörünün emektarları "İşitme cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri" ile işitme 

sektöründeki derneklerin beraberliği adına bir başlangıç olması ve güçlenerek Türkiye'mize işitme 

sektöründe biz odyologlarla birlikte  kaliteli hizmet anlayışı gerçekleştirmesi dileğimiz olmuştur. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008000208111 

Sağlık Sevgi Ve Daimi OKSUD ile Kalınız 

OKSUD 2014 Yönetim 

 

 


