
 

 

 
 
Değerli Meslektaşlarımız 

Nisan Ayı İcraatlarımız özetle; 
 
a- YÖK ve Sağlık Bak.  verilen dilekçelerin  takibi için telefon ve bireysel 
görüşmeler 
b-  Otoloji& Nörootoloji toplantısında Odyoloji Bölüm Başkanları ile toplantı 
ön çalışmaları 
c-Dernek Logo  çalışması  
c- Dernek  Aylık Eğitim Seminerlerinin telekonferansla tüm OKSUD 
üyelerine ulaşması için  gerçekleşmesi için alt yapı çalışmaları (internet, 
projektör, bilgisayar sağlanması) 
d- Dernek  Alt yapı tamiratları (mutfak, banyo  tamiratları, en zor iş, izinler ve 
ustalar:)  
e- Dernek web "digital üyelik arşiv" kayıtları  için OKSUD duyuru devam 
etmektedir 
e- Web hasta ve Öğrenci danışma butonlarının dizaynı ön çalışmaları 
f- Dernek tüm evraklar dropbox OKSUD 2014 YÖNETİM adlı dosyada 
arşivlenmektedir.  
g- 12 mayıs OKSUD Bölgelerde  sosyal sokak projeleri çalışmaları  
 
Detaylar 
 
Nisan Ayı  OKSUD Yönetim Kurulu icraatlarımız 
 
1- Nisan İcraat:  Sağlık Bakanlığı YÖK'e danışılması kararı vermiştir. OKSUD 2014 Yönetim önceden bu 
görüşü öngörerek mart ayında bu konuda YÖK2e zaten bir dilekçe vermişti. 12 mayıs ÜAK genel kurul 
kararını beklemektedir. Mayıs sonu itibari ile YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığından dilekçemize 
yanıt alınması beklenilmektedir. 
  
 Mart İcraat: Mart ilk haftası,  meslektaşlarımızın istekleri üzerine gündemdeki konu "Odyoloji" ve "Konuşma 
Bozuklukları" diğer adıyla "Dil ve  Konuşma Terapisi  meslek tescilerinin birlikte EK 1 C de  yüksek 
lisans olarak meslektaşlarımıza  sağlanması idi.    Bu iki meslek dalının birlikte yeni lisans mezunlarına kadar 
 bir kereye mahsus  meslektaşlarımıza verilmesi amacıyla   Sağlık Bakanlığına dilekçe verilmiştir ve görüşmeleri 
devam etmektedir. Dilekçemiz Sağlık Bakanlığı hukuk müsavirliğine görüş alma sürecine girmiştir.  
 
2- Nisan İcraat: Aşagıdaki dilekçelerin takibi yapılmaktadır. 12 mayıs ÜAK genel kurul kararını 
beklemektedir. Mayıs sonu itibari ile YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığından dilekçemize yanıt 
alınması beklenilmektedir. 



 
Mart İcraat: Mart 2.ve 3. haftası, Meslek Eğitim Standardizasyonu  oluşturmak için  
a- Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları programının 2011 meslek kanunu ile artık  Odyoloji ve Dil Konuşma 
Terapisi Anabilim Dalları adı altında ayrı ayrı  Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık  Yüksek Okullarında 
 açılması için YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığına dilekçe verildi. Görüşmeler yapılmaktadır. 
b-Açılacak yüksek lisans ve doktora  programlarının  Odyoloji veya Dil Konuşma Anabilim Dalı altında Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünde açılması için YÖK Eğitim Öğretim Dairesine dilekçe verilmiştir. Görüşmeler 
yapılmaktadır. 
 
 
3-Nisan İcraat:  Toplantıya katılacak Odyoloji  Bölüm Başkanlarına davet yazısı yazılmıştır. ek 1. Toplantı 
için ön çalışmalar yapılmaktadır. 
Dünyada Odyoloji Programları hakkında , Sevgili Dernek 1995 ilk kurucumuz Prof. Dr. Ferda 
Akdaş'a, Eğitim standardizasyonu  Çalıştay üyelerimiz, sevgili  Doç Dr. Maviş Kulakçı'ya  Bolgna Sürecine 
uyum konusunda,  sevgili  Doç Dr Ufuk Derinsu 'ya Odyoloji eğitim standardizasyonu ve labaratuar 
donanımları  konusunda kendilerine buradan destekleri ve emekleri için çok teşekkür ediyorum. 
  
Mart İcraat:  Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları derneği (OKSUD)  tarafından  1-5 mayıs  2014 
Otoloji &Nörootoloji  Kongresinde gerçekleştirilecek  "Odyoloji ve Dil Konuşma Programları Eğitim 
Standardizasyonu : ne yapıyoruz, birlikte neler yapılmalı, eğitim standartları kılavuzu "  Odyoloji ve Dil 
Konuşma Terapisi Anabilim Dalları temsilcileri ile   çalışmalar yapılmaktadır.  
Mart İcraat:OKSUD   Eğitim Standardizasyonu Çalıştayı oluşturulmuştur. 
 
 
4- Nisan İcraat: Dernek aylık eğitim seminerlerinin OKSUD tüm üyeleri ile paylaşılabilmesi amacıyla 
telekonferans sisteminin kurulması  sağlanmıştır. Bu amaçla projektör ve bilgisayar Cochlear(Nucleus ) 
firması tarafından,  2 yıllık internet paketi Advanced Bionics tarafından bağışlanmıştır. Kendilerine buradan 
 derneğimize ve mesleğimize gösterdikleri destek için  çok teşekkür ediyorum. 
 
15 mayıs da  ilk dernek aylık eğitim toplantısı telkonferans ile yapılacaktır. *Nisan ayı alt yapı çalışmaları 
devam ettiği için gerçekleştirilememiştir 
 
Watch Vestibüler Yatak Başı Değerlendirme on 
@Livestream: https://new.livestream.com/accounts/8071876/events/2947064/statuses/4
8948045   
 
Telekonferans  ön hazırlıkları deneme için  MOTTO İnternet Çözümleri ve Organizasyon'dan Sevgili Kaan 
Çamtepeye  ve ODTÜ Mak. Müh. doktora öğrencisigSevgili Latifi Mesud'a gönüllü  ücretsiz verdiği destek için 
buradan çok teşekür ediyorum. 
 
Mart İcraat: OKSUD Ankara dernek adresimizde   ilk kez 19 mart 2014  tarihinde    ilk  toplantımız 
yapılmıştır. Toplantıda iş ve görev paylaşımları ile OKSUD ANKARA üyelerimizin dernek yönetiminde aktif 
olması gerçekleşmiştir. 
 
 
Mart icraat :Dernek eğitim planı ve bölgelerle  telekonferans paylaşımı hazırlıkları yapılmaktadır. Nisan ayı 
itibari ile  her ay bir konferans ve haziran sonuna kadar  3 kurs; İşaret Dili Kursu,  İşitme Cihazları 



Terminolojisi ve  Cihaz Uygulama  Yazılım Programları kursu "  ve Dil ve  Konuşma Terapisi ile ilgili  kurs 
 planlanmıştır 
 
 
 
5- Nisan İcraatı: Bölge Temsilcilerimiz Yönetiminde 
OKSUD 2014 MARMARA            sevgili İrem Konakçı - iremkonakci@yahoo.com 
OKSUD 2014 EGE                       sevgili Selhan Gürkan- selhangurkan@gmail.com 
OKSUD AK-KARADENİZ            sevgili Nurdan Aygener- naygener@gmail.com 
OKSUD DOĞU-GÜNEYDOĞU   sevgili Ömer Faruk Birkent- farukbirkent@hotmail.com  OKSUD 
üyelerimiz ile whats aap  grup iletişimi açılmıştır.  
Gruplarda yer almak isteyen üyelerimiz ilgili temsilcilerimizle mail ile irtibata geçebilirler.  Ulaşamadığınızda 
ise herzaman:  info@odyoloji.org.tr :) 
 
Mart icraat:OKSUD  2014 ANKARA WHATS UP  ağı kurulmuştur.  OKSUD temsilcileri OKSUD 2014 (BÖLGE 
ADLARI) ile WHATS UP iletişim ağı oluşturma hazırlıklarındalar. 
 
6- Nisan İcraat: İşitme cihazı uygulaması ile ilgili yayınlan en son tebliğler ile ilgili S.B. ilaç Eczacılık ve 
Tıbbi Cihazlar Kurumu ile görüşmeler yapılmıştır. Bu konuda Sevgili üyemiz odyoloji  doktora öğrencisi 
 Emre Gürses'e buradan ön bilgi çalışmaları ile gösterdiği  emeklere  teşekkür ediyorum. Mayıs ayı içinde 
gerekli kurumlara dilekçe verilmesi için ön  hazırlıklar;görüşmeler  ve mevzuat kanun araştırmaları için 
hukuksal çalışmalar yapılmaktadır 
 
Mart icraatı: İşitme Cihazı Dernekleri ile Sağlık Bakanlığı ve SGK "sorunlar ve çözümleri" alt yapı çalışmaları 
başlatılmıştır. "İşitme Cihazı uygulama tebliği  için neler yapılmalı "  çalışmaları oluşturulmuştur.  
OKSUD 2014 &DERNEKLER whats up iletişim ağı oluşturulmuştur. 
 
7-Nisan İcraat: "Digital kayıt arşiv "duyuru çalışmaları devam etmektedir. 149 üyemizden  32 üyemiz digital 
kayıt arşive üye olmuştur. Bu konuda mayıs başında tekrar duyuru yapacağım . Desteğiniz çok önemli , 
çünkü bu evraklar artık  OKSUD digital tarih olarak odyoloji kuşaklarımıza aktarılacaktır. İcraatlar dosyası 
ile bu yazılar bile kayıt altındadır ve OKSUD dernek  tarihine geçmektedir. 
 
Mart İcraat:Tüm evraklar Dropbox programı ile arşivlenmektedir ve  dosyalar  iş ve görev  yetkisine göre ortak 
ağ  kullanımdadır. WEB dernek üyeliği aktiflenmiştir. İnfoodyoloji @org. tr ile   dernek yazışmaları kayıt altına 
alınmıştır.  
 
8- Nisan İcraat: Dernek Logo Çalışması.için MOTTO İnternet Çözümleri ve Organizasyon'dan Sevgili Kaan 
Çamtepeye gönüllü  ücretsiz verdiği destek için buradan çok teşekür ediyorum. Ekte logolarımız. Sizlerinde 
önerileri  ve yorumları bize değer katacaktır. info@odyoloji.org.tr 
 
9- Nisan İcraat: Özelde iş yeri açabilmemiz için  ön çalışmalar başlamıştır.  OKSUD 2014 Özel Özlük 
Hakları Whats aap grubu oluşturulmuştur. Sevgili  Ody. Başak Özkişi İlaç Eczacılık  ... Kurumundan 
 daire başkanı İsmail Başyayla ile görüşmüştür. Bu konuda mevzuat olmaması nedeniyle işitme cihazı 
merkezinde ancak  odyo ,timpano yapabileceğimizi, ABR VNG gibi testler yapamıyacağımızı 
belitmişlerdir.  (biliyorum tam trajedi:)) Bukonuda Sevgili Ody. Helen Sarmadi, Sevgili Özden ileri  ile ön 
çalışmalar  başlatılmıştır. Sizlerinde bu konuda  katkısı olursa lütfen info@odyoloji.org.tr adresine 
yazınız. 



 
9-  Nisan İcraat: En zorlandığımız işlerden birisi : dernek mutfak banyo tamiratı:)  ustalar su tesisatcısı, 
elektrikçi, mutfak dolapları montaji için usta, fayanscı ,boyacı ,  internet kurulumu türksat, 15 gündür devam 
etmektedir.  Ayak ameliyatımdan dolayı evden bu işleri Sevgili Başak Özkişi'nin desteği ile 
gerçekleştirebildim. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum.  Derneğe gidip tüm duvarların, tüm prizlerin, 
tüm su borularının whats app aracılığı ile fotograflarını göndermiştir ki ustalara telefonla ne yapacakları 
konusunda ergonomik organızasyon sıralamsı yapmamızı sağlamıştır.  Projeksiyon  cihazının  ve bilgisayarın 
ön çalışmaları konumu ve elektrik prizlerinin nereye konulması konusunda , banyo lavabo , klozet yerleşimi 
fayansları gibi ön çalışmaları bize çok zaman kazandırmıştır. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için altın 
bileziğimiz mesleğimizin sağladığı potansiyel ile hastalarımızın  babaları   gönüllü ücretsiz destek 
sağlamışlardır. Onlarada buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Mutfak  dolapları lavabo ve banyo lavobo 
musluk malzemelerimiz, fayanslarımızı sağlayan  Sevgili komşum  Samsun Antranör Hüseyin Kalpar'ın eşi 
Zeliha Kalpar' a da buradan  teşekkür etmeden geçemiyeceğim.  
 
10- OKSUD&Aile Sosyal Politikalar (ASP) Bakanlığı ile sosyal sokak projesi oluşturulmuştur.  Bu konuda 
Beşiktaş belediyesi ve ASP ile yazışmalar yapılmıştır. Bu projeler TÜRK adını almamız için gereklidir. 
Böylece işitme sağlığı farkındalığı ile hasta azalması;),   medya ile mesleğimizin tanıtılması ve TÜRK adı ile 
bir taşla iki , üç kuş vurulmuş olacaktır.  
 
Destekleriniz katılımınız bizim için gerçekten önemliii!!! 
 
Bu konuda Aile Sosyal Bak. görevli meslektaşımız Sevgili İclal Şan'a gönül birlikteliği ile desteği için 
 buradan çok teşekkür ederim  
Ve sizlere tabii , iyiki varsınız siz olmazsanız bizde yok  oluruz. 
 
Sevgili OKSUD Ailesi, sizlerin  gönül birlikteliği, desteği   bizim en büyük  enerjimiz!!!!  
 
 
 Sağlık, Sevgi ve Daimi  Bizimle  Kalınız 
 
OKSUD 2014 DERNEK  BAŞKANI 
Doç. Dr. Özlem Konukseven 
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