
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi:   

Dil ve Konuşma Terapisi lisans programının temel amacı, sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleri ile planlanan hedeflerin 
gerçekleştirilmesinde rolü olan dil ve konuşma terapistleri yetiştirmektir. 

Dil ve Konuşma Terapistleri dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının yanı sıra dil ve konuşma bozukluklarını (konuşma sesi 
bozukluğu, akıcılık bozuklukları, fonolojik bozukluklar, artikülasyon bozuklukları vb) önleme, tanılama  ve terapisi ile 
ilgilenmektedirler. Dil ve konuşma terapisi bölümü fonetik, akustik, fonoloji, psikodilbilim, nörodilbilim, dilbilim, temel anatomi, 
temel fizyoloji, çocuk hastalıkları ve nöroloji, psikiyatri, kulak burun boğaz (KBB), genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, odyoloji, 
psikoloji ve özel eğitim bilimleri ile interdisipliner ve multidisipliner yaklaşımla çalışmalar yapan bağımsız bir bilim alanı olarak 
yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Eğitim ve öğretim zorunlu ve seçmeli teorik derslerin yanında 
uygulamalı klinik çalışmalar ile sürdürülmektedir.  

Kazanılan Derece 

Lisans Derecesi 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanırlar. 
Öğrenciler Dil ve Konuşma Terapisti unvanı alırlar. 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Öğrencinin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programından mezun olabilmesi için en az 175 kredi/240 AKTS ders yükünü 
tamamlamış olması gereklidir. İstinye Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 32. maddesindeki mezuniyet koşullarını 
sağlaması gereklidir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS)'nin MF-3 puan türü ile 
öğrenci kabul edilir. Yurt dışından öğrenci başvuruları ve kabulü, Yükseköğretim Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 384-3270 sayılı 
yazısında belirtilen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar çerçevesinde yapılır. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş işlemleri, 18 Mart 2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmî Gazete 
’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile 
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ve 
Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. 

İstinye Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve 
AKTS’ lerinin İstinye Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine ve AKTS’ lerine uygun olması durumunda Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığı tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer 
alan “Ders Öğretim Planı” nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak İstinye Üniversitesi Önlisans, Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlı, örgün öğretimdir.  

Mezuniyet Koşulları 

Mezuniyet koşulları 20 Ağustos 2017 tarih 30160 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32. Maddesinde belirlenmiştir.  

MADDE 32 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre 
başarı ile tamamlayan ve genel not ortalama şartını sağlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin 
hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS 
kredisi almış olmaları gerekir. Mezun olan tüm öğrencilere verilecek diploma eki, geçici mezuniyet belgesi, not durum belgesi ve 
diğer belgelerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. 



 

 

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hazırlık sınıfı hariç dört yarıyıllık ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan 
öğrencilere ön lisans diploması, en az sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. 

(3) Mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bir öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın müfredatta 
belirtilen tüm derslerini başardığı halde genel not ortalaması 2,00’ın altında ise, DD ve DC notlarına sahip derslerinin en az birini 
yükselterek genel not ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkarması gerekir. 

(4) Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden AGNO’ su 3,00-3,49 arasında olanlar 
onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Ülkemizde de Dil ve Konuşma Terapisi mesleği 6 Nisan 2011 tarih ve 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 maddesi ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’ atlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanuna eklenen Ek Madde 13, (d) bendi ile yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Bu yasaya göre; 

“(d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya 
diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil 
bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş̧ yutkunma, dil ve konuşma 
bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.” 

 Bu yasayı takiben 22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde 
Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” EK1 ve EK1/B maddeleri ile sağlık meslek mensubu 
olarak is ̧ve görev tanımları da yapılmıştır. Buna göre: 

 Dil ve Konuşma Terapisti 

a) İletisi̧m, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev alır. 
b) Toplumda ve bireylerde ses, konusm̧a ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık 

geliştirilmesi için çalışma yapar. 
c) Ek-1/B’de bulunan durumlarda terapi ve rehabilitasyon yapar. 
d) İlgili uzman tabip tarafından yönlendirilen ve dil, konusm̧a, ses ve yutma patolojisi olan hastaların, kendi alanı ile ilgili 

değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapar ve uygular. 
e) Bilgisayar destekli konusm̧a cihazları, trakeoözefageal protezler ve benzeri konusm̧a aparatları, elektrolarinks, iletişim 

panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici yardımlı ek araçlı/cihazlı ve jest, işaret dili gibi yardımsız sistemleri 
konusunda hastaya eğitim verir. 

f) Özel gereksinimi olanlar için bireyselleştirilmiş̧ eğitim programlarında görev alır. 

Ek-1/B: Dil ve konusm̧a terapistlerinin ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi ici̧n yönlendirmesine bağlı olmadan terapi ve 
rehabilitasyon yapabilecekleri durumlar: 

a) Disleksi ve diğer sembolik disfonksiyonlar (Disleksi ve aleksi, Agnozi, Apraksi, diğer sembolik disfonksiyonlar)  

b) Hipernazalite ve hiponazalite 

c) Konusm̧a ve dil özel gelişimsel bozuklukları (Özel konusm̧a artikülasyon bozukluğu, Ekspressif (İfade) ve Reseptif (Alıcı) dil 
bozukluğu, Epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış̧ afazi [Landau- Kleffner], Konusm̧a ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar) 

c)̧ Skolastik becerilerde özel gelişimsel ve kazanılmış̧ bozukluklar (Spesifik okuma ve heceleme bozuklukları, Spesifik aritmetik 
beceri bozukluğu, Skolastik becerilerde karma tip ve diğer gelişimsel bozukluklar) 

d) Kekemelik 

e) Hızlı konusm̧a 

İstihdam Olanakları 

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden mezun olan terapistler, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakımevlerinde, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na Bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile rehberlik araştırma merkezlerinde (RAM) görev alabilir, 
yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak da çalışabilirler. Mezun olan öğrenciler kendi merkez ya da kliniklerini de 
açabilirler. 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. 


