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SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ
Sağlıklı ve kaliteli yaşamak, her bireyin hakkıdır. Son yıllarda tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda bir 
bilinçlenme olmuştur. İşte bu noktada, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde yetişen sağlık 
profesyonellerine fazlaca ihtiyaç duyulmuştur. 
Çağdaş, yenilikçi ve yüksek nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma programları ile sağlık 
bilimlerinde öncü ve evrensel olmayı hedefleyen Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, yarının sağlık profesyonelleri ve bilim insanlarını üstün donanımla, alanında 
yetkin bir şekilde yetiştirmek üzere güçlü ve dinamik akademik kadrosuyla geleceğe 
sağlam adımlarla ilerlemektedir.
Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, Ebelik, Dil ve Konuşma 
Terapisi, Ergoterapi ve Hemşirelik 
bölümleriyle sağlığın her alanında önemli 
başarılara imza atan fakültemizi tercih edecek 
öğrencilerimizi Fenerbahçe Üniversitesi’nde 
parlak bir gelecek beklemektedir.



BESLENME 
VE DİYETETİK
Günümüzde sağlığın korunması ve geliştirilmesinde beslenmenin, hastalıkların 
tedavisinde diyetin öneminin anlaşılmasıyla birlikte diyetisyenlik, en çok aranan 
mesleklerden biri haline gelmiştir.
Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi veren 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimize “Diyetisyen” unvanı 
verilmektedir.
Mezunlarımız öncelikli olarak sağlık hizmeti verilen hastanelerde, toplum sağlığı 
merkezlerinde, polikliniklerde, tıp merkezlerinde çalışabilmektedirler. Çocuk 
diyetisyenliği, diyabet diyetisyenliği, onkoloji diyetisyenliği, bariatrik cerrahi 
diyetisyenliği gibi alanlarda özelleşmekte, ayrıca toplu beslenme hizmeti veren 
kurumlarda, besin endüstrisinde, spor kulüp ve merkezlerinde, okullarda, kreşlerde, 
yaşlı bakım evlerinde, fabrikalarda, otellerde, araştırma geliştirme merkezlerinde, 
ilaç firmalarında ve serbest diyetisyen olarak kendi danışmanlık ofislerinde hizmet 
verebilmektedirler. Lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerin akademik 
kadrolarında görev alabilmektedirler.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır.
Diyetisyenler, anne karnından başlayarak büyümenin sağlanmasında, sağlığın 
korunması ve geliştirilmesinde, hastalıkların tedavisinde bilimsel verileri kullanarak 
beslenme ve diyet önerileri yapan, programlar geliştiren, toplumu beslenme 
konusunda bilinçlendiren meslek grubudur. Eğitim dili Türkçedir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Dil ve Konuşma Terapisti, her yaşta görülebilen iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma 
bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunu gerçekleştiren 
sağlık meslek elemanıdır. 
Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi veren 
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimize “Dil ve Konuşma 
Terapisti” unvanı verilmektedir. 
Mezunlarımız KPSS puanıyla atanarak devlet hastanelerinde ve buna ek olarak özel 
hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, danışmanlık merkezlerinde, 
yaşlı ve bakımevlerinde, kendi açacakları özel klinik ve merkezlerde çalışma imkânı 
bulabilirler. Ayrıca lisans mezuniyeti sonrası yüksek lisans ve doktora yaparak 
üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’ne sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır. 
Eğitim dili Türkçedir.

EBELİK
Sağlıklı başlangıçta aile ve kadının yaşam ortağı olan ebelik, sağlık bilimleri alanının 
en eski mesleklerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü ebeyi, gebelik sırasında doğumda 
ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi 
sorumluluğunda yaptırmak, yenidoğanın bakımını ve aile planlaması danışmanlığı 
yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak tanımlanmaktadır.
Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi veren 
Ebelik Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimize “Ebe” unvanı verilmektedir.
Mezunlarımız, temel sağlık hizmeti verilen tüm kurumlarda, sağlığı ve aile 
merkezlerinde, ayaktan ve yataklı tedavi kurumlarında çalışabilir ya da mesleklerini 
serbest olarak yapabilirler. İsteyen ve gerekli koşulları sağlayanlar yüksek lisans 
yaparak öğrenimlerine devam edebilir ve üniversitelerde akademisyen ebe olarak 
görev alabilirler.
Ebelik Bölümü’ne sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.



FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON
Günümüzde gerek bilimsel ve teknolojik gelişmeler, gerekse sağlık bilincinin 
artmasıyla, beklenen yaşam süresi uzamış, yaşlı nüfusta bir artış olmuştur. Bunların 
sonucunda, koruyucu ve tedavi edici Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden 
mezun olan fizyoterapistler, tüm dünyada aranan ve ihtiyaç duyulan bir meslek haline 
gelmiştir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, doğumsal veya sonradan olan birçok özür 
ve hastalığın yol açtığı hareket bozukluklarının tedavisinde, ağrıların giderilmesinde, 
kaybedilen fonksiyonun geri kazanılmasında veya yeni fonksiyonların kazanılmasında 
etkin bir bilim dalıdır. Fizyoterapistlik, tanısı hekim tarafından belirlenmiş hastaların 
fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını planlama ve tedavilerini yapmakla sorumlu 
bir meslektir.
Türkiye’de ve dünyada kullanılan, güncel teknolojiye dayalı cihazlardan oluşan 
donanımlı laboratuvarlara sahip olan bölümümüz; alanında uzman, başarılı, 
genç, öğretme heyecanıyla dolu akademik kadrosuyla fizyoterapist olmak isteyen 
öğrencilerimizin hedefi olacaktır. Eğitim dili tercih edilen bölüme göre Türkçe veya 
İngilizcedir.

ERGOTERAPİ
Ergoterapi; bireylerin, toplulukların ve toplumların sağlığı ve refahını geliştirmeyi 
hedef edinmiş, uluslararası alanda tanınan bir sağlık mesleğidir. Dünyada köklü bir 
geçmişe sahip olan Ergoterapi, ülkemizde yakın zamanda gelişmeye başlamış ve yeni 
bir istihdam alanı oluşturmuştur.
Ergoterapistler; fiziksel, duyusal, kognitif vb. problemi olan her yaştan birey 
ile hastanelerde, kliniklerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, 
toplum sağlığı merkezlerinde, huzurevlerinde ve daha birçok alanda çalışabilmektedir. 
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü olarak 
öğrencilerimize, Türkiye’de alanlarında yetkin akademisyenler tarafından eğitim 
verilmektedir. Eğitimimiz ayrıca yurt dışında Ergoterapi alanında uzman olan
öncü akademisyen ve klinisyenler tarafından da sık sık desteklenmektedir. 
Lisans mezunu öğrencilerimiz lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerin 
akademik kadrolarında görev alabilirler. 
Ergoterapi Bölümü’ne sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır.
Eğitim dili Türkçedir.

HEMŞİRELİK
Artan nüfus, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve gereksinimlerin farklılaşması, 
sağlık sektöründe hemşirelere olan ihtiyacın artmasına neden olmuş ve hemşireliği 
çağımızın en çok aranan mesleklerinden biri haline getirmiştir. 
Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi veren 
Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimize “Hemşire” unvanı verilmektedir. 
Mezunlarımız hastanelerde, diyabet, enfeksiyon, acil servis, yoğun bakım, 
ameliyathane, cerrahi, dahiliye, çocuk, psikiyatri, kadın doğum, ayaktan tedavi birimleri, 
eğitim ve kalite departmanlarında çalışabilmekte, aynı zamanda okullarda, kreşlerde, 
yaşlı bakım evlerinde, fabrikalarda, evde bakım alanında, araştırma geliştirme 
merkezleri ve ilaç firmalarında da iş olanağı bulmaktadır.
Lisans mezunu öğrencilerimiz lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerin 
akademik kadrolarında görev alabilirler. Hemşirelik Bölümü’ne sayısal puan türüyle 
öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili tercih edilen bölüme göre Türkçe veya İngilizcedir.



NEDEN FBU
Fenerbahçe Üniversitesi, yüksek bursluluk oranları ile
herkese kaliteli eğitime erişim imkânı tanır.

Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul’un sosyal yaşamının merkezinde
yer alan Kadıköy ve Ataşehir’de öğrencilerine keyifli, güvenli 
ve kaliteli bir yaşam olanağı sunar.

Fenerbahçe Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu 
ve araştırma/proje odaklı eğitim modeli ile geleceğin
liderlerini yetiştirir.

Fenerbahçe ile Medicana gruplarının iş birliği sayesinde
öğrencilerimiz, henüz eğitim alırken staj, çalışma 
ve kariyer imkânlarından faydalanabilir.

Fenerbahçe Üniversitesi, bilim felsefesini benimseyerek
analitik düşünen, sorgulayan, problem çözen, nitelikli 
insan kaynağı yetiştirir.

Fenerbahçe Üniversitesi, insancıl, özgür ve bütüncül
(çeşitlilik içinde birlik) ilkesini benimser.
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