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MİSYON

• Yüksek donanımlı ve nitelikli araştırmacı bakış açısına sahip, iletişim, dil,

konuşma, ses ve yutma bozuklukları alanında önleyici, koruyucu ve müdahale

yaklaşımlarını edinmiş sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

• Klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak iletişim dil ve konuşma ile

ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınması.

• Öğrencilere Dil ve Konuşma Terapisi alanının prensiplerini aşılayarak, mesleki

muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek.

• Hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede Dil

ve Konuşma Terapistleri yetiştirmek.



Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü;

• Halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesi temelini benimseyen,

• Kanıta dayalı klinik eğitimde ulusal ve uluslararası liderlik vasfına sahip,

• Bilgiyi kullanan, bilime katkısı olan,

• Bilimsel girişimci ruhu ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği içerisinde

• Çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

VİZYON



• Meslek tanımı, mesleki görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, 

otonom bir meslek olması. 

• Sağlık alanında köklü/lider bir kurum olan Hacettepe 

Üniversitesinin bünyesinde yer alması.

Güçlü Yönlerimiz



• Bu alanda Türkiye genelindeki diğer üniversitelere öğretim 

elemanları yetiştirilmesi.

• Sağlık alanında öncelikli olarak tercih edilen bölümlerden biri 

olması.

Güçlü Yönlerimiz



• İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarına yönelik tüm 

çalışma alanlarında hizmet veriyor olması. 

• Disiplinlerarası çalışma anlayışının benimsenmiş olması. 

• Türkiye’de Dil ve Konuşma Terapisi lisans eğitiminin başladığı ikinci 

bölüm olması.

• Deneyimli ve güçlü bir akademik kadroya sahip olması.

Güçlü Yönlerimiz



• Bölümden mezun olacak öğrencilerin istihdam olanaklarının fazla 

olması.

• Eğitim-öğretim programındaki alan dışı derslerin zenginliği ve bu 

derslerin ilgili alandan öğretim üyeleri tarafından veriliyor olması.

• Öğretim elemanı-öğrenci iletişiminin güçlü ve etkili olması.

• Bölüm öğretim elemanlarının dil ve konuşma bozukluklarına ait alt 

alanlarda özgül çalışmalar yürütüyor olması.

Güçlü Yönlerimiz



• Öğretim elemanlarının yeniliklere, değişime ve gelişime açık 

olması.

• Öğretim programlarının sürekli olarak güncelleniyor olması.

• Ulusal/uluslararası öğrenci değişim programına katılan 

öğrencilerin olması. 

Güçlü Yönlerimiz



• Eğitim, uygulama ve hizmet alanlarının Hacettepe Üniversitesi Erişkin 

Hastanesi ile sınırlı olması, Onkoloji ve Çocuk Hastanelerinin bünyesinde 

fiziksel alanın olmaması.

• Ders araç ve gereçlerinin yeterli olmaması. 

• Döner sermaye gelirlerinin verilen hizmete oranla düşük olması.

Zayıf Yönlerimiz



• Akademik personel sayısının yetersiz olması.

• İdari personel sayısının yetersiz olmasından dolayı öğrenci işleri, sekreterlik 

ve temizlik hizmetlerinde sorun yaşanması. 

• Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısının sınırlı 

olması.

Zayıf Yönlerimiz



• Mevcut doktora programının Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı adı 

altında devam ediyor olması.

• Toplum temelli koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinde yeterli sayıda 

proje/hizmet üretilememesi.

Zayıf Yönlerimiz



• Bölümümüzün proje ve bilimsel etkinlik sayısının yeterli olmaması.

• Mesleğin ulusal platformda yeterince ve doğru tanınmıyor olması. 

Zayıf Yönlerimiz



1. Eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve akreditasyonu sağlamak

2. Ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak

3. Araştırma kalitesini ve verimliliğini arttırmak

Stratejik Amaçlar



• 2016 yılı sonuna kadar DKT Yüksek Lisans ve Doktora programlarının 

açılması ve öğrenci alınması

• 2021 yılı sonuna kadar akademik kadronun en az 

• 3 Profesör

• 3 Doçent

• 5 Yardımcı Doçent

• 5 Öğretim Görevlisi

• 20 Araştırma Görevlisi şeklinde yapılanması

2017- 2021 Stratejik Amaçlar



• 2016 yılı sonuna kadar SBF bünyesinde DKT Bölümüne ait fiziki alan (ofis, 

derslik, laboratuvar) oluşturulması ve eğitim-öğretim için gerekli teknolojik 

donanımın sağlanması

• H.Ü. Hastanelerinde uygulama alanlarının arttırılması

• 2017 yılı sonuna kadar kendine ait döner sermaye sistemi oluşturulması

2017- 2021 Stratejik Amaçlar



• Bölüm öğretim elemanlarının iç ve dış paydaş olan kurum ve kuruluşlara 

danışmanlık hizmeti vererek oluşturulacak döner sermayeye katkı sağlanması

• 2021 yılı sonuna kadar Bölüm eğitim-öğretim programlarının akreditasyon 

sürecinin tamamlanmış olması

2017- 2021 Stratejik Amaçlar



• 2017 yılından itibaren bahar döneminde öğrenci kongresi yapılması

• Her yıl en az 1 bilimsel etkinlik yapılması

• 2021 yılı sonuna kadar 1 uluslararası projenin başlatılmış olması

• 2021 yılı sonuna kadar 5 ulusal projenin başlatılmış olması

• Öğrenci ve akademik kadro ile her yıl en az 1 tane ortak sosyal etkinlik 

yapılması

2017- 2021 Stratejik Amaçlar



• Uluslararası değişim programlarına her yıl en az 1 öğretim elemanının 

katılması

• Öğrenci sayısının %5’i kadar uluslararası, %5’i kadar ulusal öğrenci değişimi 

sağlanması

• Bölüm öğretim elemanlarının 2021 yılına kadar katıldığı uluslararası bilimsel 

etkinlik sayısını her yıl %5 arttırmak

• 2021 yılı sonuna kadar uluslararası kurumlarla yapılan anlaşma sayısının en 

az 5 olması

2017- 2021 Stratejik Amaçlar



• 2016 yılı sonuna kadar en az 6, 

• 2021 yılı sonuna kadar 10 idari personelin DKT Bölümünde istihdamı

• Her yıl en az 1 hizmet içi eğitim yapılması ve mezunların dahil edilmesi

2017- 2021 Stratejik Amaçlar



TEŞEKKÜRLER


