
SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ





HAKKINDA
Sağlıklı ve kaliteli yaşamak her bireyin hakkıdır. Sağlıklı 
bireylerin daha iyi eğitim aldıkları, daha iyi mesleklere 
sahip oldukları, sosyo-ekonomik düzeylerinin ve 
yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu bilinmektedir. 
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
konusunda bir bilinçlenme olmuştur. İnsanlar, 
hastalanıp ilaç kullanmaktansa, iyi beslenip, hareket 
ederek, sağlıklı, mutlu, üretken, uzun ve kaliteli bir 
yaşamı tercih etmişlerdir. Bunun sonucunda beklenen 
yaşam süresi uzamıştır.  

Bu süreçte, bireysel ve toplumsal düzeyde çabalar 
harcanmış, teorik ve uygulamalı birçok sağlık hizmeti 
sunulmuştur. Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve 
kaliteli bir biçimde sunulması, sağlığın farklı alanlarında 
eğitim görmüş profesyonellerin, bir ekip halinde 
ortak amaç doğrultusunda çalışmasıyla mümkün 
olabilmektedir. İşte bu noktada, Sağlık Bilimleri 

Fakültelerinde yetişen profesyonellere fazlaca ihtiyaç 
duyulmuştur.



DİJİTAL NESLİN

ÜNİVERSİTESİ
Yenilikçi



BESLENME VE 
DİYETETİK
Beslenme  ve  Diyetetik, anne  karnından  
başlayarak  bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, 
yaşlılık gibi yaşamın  tüm  dönemlerine  özel  
beslenme  programlarının düzenlenmesi,   yuvalar,   
okullar,   bakımevleri, hastaneler,  bankalar  gibi  
toplu  beslenme  yapılan kurum ve kuruluşların 
yiyecek-içecek servislerinin yeterli, dengeli, sağlıklı 
beslenme esaslarına dayalı, sistematik bir  şekilde  
yürütülmesi,  toplumun beslenme konusunda 
bilinçlendirilmesi gibi birçok konuyu irdeleyen, 
araştıran bilim alanıdır. 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
4 yıllık lisans eğitimi veren bölümümüzün temel 
amacı; Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel   
ve   toplumsal   sorunları   saptayan, değerlendiren, 
çözüm önerileri getiren, mesleki ve bilimsel olarak 
yeterli donanıma sahip, araştırmacı, yaşam  boyu  
öğrenme  prensibini  benimsemiş, üretken,  mesleki  
hak  ve  sorumluluğunu  bilen  ve uygulayan, etik 

ve akademik değerlere bağlı, iletişim yeteneği  
güçlü,  bağımsız  karar  verebilen,  insan haklarına, 
ülke ve dünya kültürüne saygılı, bilim ve teknolojiye 
dayalı, üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma-
geliştirme aktivitelerini gerçekleştiren bilgi ve 
beceriye sahip diyetisyenler yetiştirmektir.

Neden Bu Bölüm?
Beslenme ilk çağlardan beri toplum sağlığının 
korunmasında ve geliştirilmesinde önemli rol 
oynayan bilim alanlarından biridir. Yetersiz ya da fazla 
beslenmenin sağlığı olumsuz etkilediği ve birçok 
hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Toplumda 
yaygın olarak görülen kalp-damar hastalıkları, 
hipertansiyon, diyabet, kanser, osteoporoz gibi 
hastalıklar ile beslenme arasındaki ilişki kanıta dayalı 
olarak ortaya konmuştur. 





Bu doğrultuda günümüzde tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de sağlığın korunmasında ve 
geliştirilmesinde beslenmenin, hastalıkların 
tedavisinde diyetin önemi çok iyi anlaşılmıştır. 
Bu nedenle hastanelerden, toplu beslenme 
sistemlerine, besin endüstrisinden spor 
kulüplerine, eğitim kurumlarından diyaliz 
merkezlerine, toplum sağlığı merkezlerinden 
araştırma merkezlerine kadar beslenme ve 
diyetetik alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç 
bulunmaktadır.

İş Olanakları / Mezunlar
Bir yükseköğretim kurumunda 4 yıllık Beslenme 
ve Diyetetik eğitimi alarak “Diyetisyen” ünvanına 
sahip olan kişiler Tedavici ya da Klinik  diyetisyen  
olarak;  hastanelerde Çocuk   diyetisyeni,   Diyabet  
diyetisyeni,   Onkoloji   diyetisyeni,   Enteral- 
parenteral nütrisyon diyetisyeni, Renal diyetisyen,  
Geriatri  diyetisyeni,  Bariatrik  cerrahi  diyetisyeni,  

gibi  alanlarda  özelleşerek  ve  kalp  hastalıkları, 
gastrointestinal   sistem   hastalıkları,   yeme  
bozuklukları, cerrahi öncesi ve sonrası beslenme, 
gebelik ve emziklilikte beslenme vb. alanlarında da  
çalışabilirler.  Polikliniklerde  Poliklinik  Diyetisyeni 
olarak çalışırlar.

Burs Olanakları
Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre 
burslu kontenjanlarını tercih edip yerleşen 
öğrencilerine oranlarına göre %100, %50 ve %25 
ÖSYM bursu vermektedir.

Puan Türü: Sayısal
Eğitim Dili: Türkçe
Öğrenim Süresi: 4 Yıl
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FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON
Bireyin  ve  toplumun  yaşam  kalitesini  artırmayı 
esas  alan  çok  yönlü  bakış  açısıyla,  farklı  sağlık 
profesyonelleri  ile  çalışan  ve  hastada  en  etkin, 
kapsamlı  tedavinin  oluşturulmasını  hedefleyen 
meslek  grubuna  ‘Fizyoterapist’  denilmektedir. 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
4 yıllık lisans eğitimi veren bölümümüzün temel 
amacı; doğumdan başlayıp ölüme kadar geçen  
süre  zarfında  tüm  bireylerin  karşılaştıkları 
fiziksel  sorunların  ve  dolaylı  olarak  etkilenen 
başka  bölgelerdeki  sağlık  problemlerinin  ortadan 
kaldırılmasında ya da ilerlemesinin engellemesinde,  
sağlık  problemi  olmayan  kişilerde  ise  maksimum 
fonksiyonel  yeteneklerini  geliştirmesinde  görevli 
olan  yüksek  eğitimli  fizyoterapistler yetiştirmektir. 

En  büyük  amaçları;  fonksiyon  bozukluklarını 
düzeltmek,  yaralanmaları  önlemek,  sağlıklı  bir 
iyileşme  sağlamak,  dolayısı  ile  bir  kişinin  yaşam 
kalitesini  artırmaktır.  Çok  yönlü  bakış  açısıyla 
farklı sağlık profesyonelleri ile çalışırlar ve hastada 
en  etkin,  kapsamlı  tedavinin  oluşturulmasını 
hedeflerler.

Neden Bu Bölüm?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon nüfusun giderek 
yaşlanması, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
paralelinde sağlığın bilinçli korunması gereği, 
koruyucu ve tedavi edici en öncelikli alanlardan 
birisi olmuştur. Fizyoterapistler aldıkları 4 yıllık lisans 
eğitimi sonucunda her yaştan sağlıklı ve hasta 
bireyin hareketliliğini ve yaşam kalitesini korumayı ve 
geliştirmeyi amaç edinmiştir. Fizik tedavi gerektiren 
her hastalıkta hastalığa özel programı planlayarak 
uygulayan fizyoterapistlerin sayısı ülkemizde nüfusa 
oranla çok yetersizdir. Programı bitiren mezunların 
her yaş grubuna ve farklı disipline hizmet ettikleri 
için her kurum ve kuruluşta görev alabileceği göz 
önüne alındığında istihdam sorunu yaşamayacakları 
öngörüsü tercih nedenidir.





Burs Olanakları
Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre burslu 
kontenjanlarını tercih edip yerleşen öğrencilerine 
oranlarına göre %100, %50 ve %25 ÖSYM bursu 
vermektedir.
 
Puan Türü: Sayısal
Eğitim Dili: Türkçe
Öğrenim Süresi: 4 Yıl

İş Olanakları / Mezunlar
Hastanelerde (sporcu sağlığı, ortopedi ve 
travmatoloji, nöroloji, nöroşiruriji, pediatri, 
kardiyoloji, romatoloji, fizik tedavi rehabilitasyon, 
plastik ve rekonstrüktif cerrahi, el cerrahisi, genel 
cerrahi, kadın doğum, göğüs - kalp damar cerrahisi, 
acil cerrahi, yanık, organ transplantasyonu, 
kulak-burun-boğaz, geriatri, hidroklimatoloji, 
su altı hekimliği, beyin ve zihinsel özürlülerin 
eğitimi); sporcu sağlığını korumak, yaralanmaların 
oluşumunu engellemek, oluşan yaralanmalarda 
rehabilitasyon sürecini kısaltmak ve daha bilinçli bir 
çalışma programı uygulanması sağlamak için beden 
eğitimi ve sporla ilgili kuruluşlarda; fiziksel ve mental 
yönden daha başarılı sonuçlar alınması için normal 
ve özel eğitim veren okullarda, huzur evlerinde, 
bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, meslek 
hastalıklarını önleme ve işçi sağlığını korumak 
için fabrikalarda; evde bakım uygulamalarında ve 
toplum temelli rehabilitasyon alanında çalışma 
imkanı bulacaklardır. 

Ayrıca üniversitelerde ve araştırma kurumlarında 
mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek 
araştırmacı veya akademisyen olabileceklerdir.  
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HEMŞİRELİK
Artan nüfus, sosyal ve ekonomik yapıdaki 
değişimler ve gereksinimlerin farklılaşması, sağlık 
sektöründe hemşirelere olan ihtiyacın artmasına 
neden olmuş, bu da hemşireliği, çağımızın en çok 
aranan mesleklerinden biri haline getirmiştir.  
 
“Hemşirelik” bilim ve sanattan oluşan bir sağlık 
disiplinidir. Bilim, hemşirelik uygulamalarına 
rehberlik eden bilimsel bilgiyi içerir.  Sanat ise,  
düşünebilen gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen 
insanların işidir. Bu da hemşirelik mesleği ile 
tamamen örtüşen bir durumdur.  

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde, 4 yıllık lisans eğitimi veren Hemşirelik 
bölümüzden  mezun olan öğrencilerimize “Hemşire” 
unvanı verilir.  Hemşirelik Bölümü lisans programına   
sayısal  puan türüyle  öğrenci almaktadır ve eğitim 
dili Türkçe’dir.

Hemşirelik Bölümü olarak; öğrencilerimizin çağdaş 
sağlık sistemi içinde, insan gereksinimlerini 
tanıyan, empati kurabilen, eleştirel düşünen, 

kendine güvenen, özverili, aktif, sorgulayıcı, 

girişimci, hasta haklarına saygılı, etik ilkelere bağlı, 
kanıta dayalı çalışan, bağımsız karar verebilen, 
yaşam boyu öğrenme hedefiyle kendini geliştiren, 
ideal sağlık ve yaşam kalitesine ulaşmada etkin rol 
oynayabilen,  çağdaş teknoloji ve bilgiyi kullanabilen, 
ekip çalışmasına inanan, bütüncül bir yaklaşımla 
hastaların tedavi ve bakımında olduğu kadar, bireyin 
ailenin ve toplumun sağlığının sürdürülmesi ve 
geliştirilmesi, hastalık halinde iyileştirilmesi için 
hizmet veren ulusal ve uluslararası alanda aranan 
ve tercih edilen hemşirelerin yetiştirildiği bir bölüm 
olmayı amaçlıyoruz.

Neden Bu Bölüm?
Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun mevcut 
ve olası sağlık sorunlarına ya da gereksinimlerine 
bütüncül ve hümanistik bir yaklaşımla çözüm bulmayı 
hedefleyen ve araştıran bir bilim alanıdır. Hemşireler, 
uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve 
gereksinimlere dayalı, sürekli araştırma ve öğrenme 
temelinde yürütülen bir eğitimle,  mevcut ve olası 

sağlık sorunlarının çözümünde bireyi bio-psiko-
sosyal-manevi boyutuyla bir bütün olarak gören ve 
bilimsel problem çözme yeteneği olan kişilerdir.





Hemşirelik eğitimi alarak “Hemşire” ünvanına 
sahip olan kişiler, günümüzde tüm sağlık bakım 
merkezlerinde önemli görevler üstlenebilmekte, 
diyabet hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, 
onkoloji hemşireliği, çocuk hemşireliği, cerrahi 
hemşireliği, yenidoğan hemşireliği, enteral-
parenteral nütrisyon hemşireliği gibi alanlarda 
özelleşebilmektedirler. Devlete bağlı sağlık 
hizmetlerine ilave olarak her geçen gün sayıları 
artan özel hastanelerde, polikliniklerde, okullarda, 
kreşlerde, yuvalarda, yaşlı bakım evlerinde, 
fabrikalarda, evde bakım hizmetlerinde hemşirelik 
alanında yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim 
çok fazladır. 

İş Olanakları / Mezunlar
Hemşireler hastanelerde, diyabet, enfeksiyon, 
acil servis, yoğun bakım, ameliyathane,  onkoloji, 
cerrahi, dahiliye, çocuk, yenidoğan, enteral-
parenteral nütrisyon, psikiyatri, kadın doğum, 
ayaktan tedavi birimi, kalite departmanları gibi 
alanlarda özelleşerek çalışabilmektedir. Hastane 
dışındaki kurumlarda, okullarda, kreşlerde, 
yuvalarda, yaşlı bakım evlerinde, fabrikalarda, 
evde bakım hizmetleri alanlarında çalışırlar. 

Lisans mezunu hemşireler lisans üstü eğitimlerini 
tamamlayarak üniversitelerin akademik kadrolarında 
çalışabilirler. 

Burs Olanakları
Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre burslu 
kontenjanlarını tercih edip yerleşen öğrencilerine 
oranlarına göre %100, %50 ve %25 ÖSYM bursu 
vermektedir.

Puan Türü Sayısal

Eğitim Dili Türkçe
Öğrenim Süresi 4 Yıl
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