AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Ağız ve Diş Sağlığı Programı; diş muayenesi ve tedavisi aşamalarının yanında
tedavi öncesi ve sonrasında da diş hekimlerine yardımcı olmak, kliniği hazırlamak, tedavinin
sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına uygun şekilde yapılmasına katkı sağlamak
amacıyla profesyonel elemanlar yetiştiren bir programdır. Öğrenim süresi iki yıl olan bir
ön lisans programıdır. Öğrencilerin yetkin bir şekilde mezun olabilmelerini sağlamayı ve
kariyer olanaklarını artırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz teorik eğitimin yanında,
uygulamalı bir eğitim alabilecek; ayrıca zorunlu yaz stajlarıyla birlikte daha tecrübeli ve
donanımlı bir şekilde mezun olabilecektir. Bu programdan mezun olan öğrencilere “Ağız ve
Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilmektedir. Bu programı tamamlayan öğrencilerimiz; kamu,
özel ve vakıf üniversitelerinde, hastanelerde, polikliniklerde, muayenehanelerde, medikal ve
dental ürünlerle ilgili firmalarda çalışma imkânı bulabileceklerdir.
Eğitim dili Türkçedir.

AMELİYATHANE
HİZMETLERİ

Ameliyathane Hizmetleri Programı; sağlık hizmetlerinde değişen dünya koşullarına uyumlu
multidisipliner bir perspektifle oluşturulmuştur. Tüm dünyada ve ülkemizde beklenen
yaşam süresinin uzamasıyla birlikte sağlık hizmetlerindeki talep artışı ivme kazanmıştır.
Yataklı sağlık kurum ve kuruluş sayısının giderek artması, nitelikli sağlık personellerine
olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Çoğulcu bir bakış açısıyla oluşturulan öğretim
programımızla öğrencilerin, ameliyathanedeki malzeme ve teçhizatları cerrahi işlemlerin
yapılmasına hazır hale getirecek, cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu sağlayacak, hastanın
uygun pozisyon almasına yardımcı olacak, cerrahi ekibe yardımcı olacak birer ameliyathane
teknikeri olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu programdan mezun olan
öğrencilerimiz özel ve kamu hastanelerinin ameliyathane ünitelerinde çalışma olanaklarına
sahip olabileceklerdir. Eğitim dili Türkçedir.

NEDEN FBÜ?
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.

SAĞLIK
HİZMETLERİ
MESLEK
YÜKSEKOKULU

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.

ANESTEZİ

Sağlık hizmetleri sunumunda fiziki yapı, donanım, teknolojik araç gereç, sağlık hizmetinin
sunum şekli, finansal kaynak ve insan niteliği, kuruluşların en belirleyici özellikleri arasında yer
almaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Programı öğrencilerimize gerek teorik gerekse
pratik derslerde alanında uzman akademik kadromuz ile eğitim olanakları sunmaktayız.
Öğrencilerimiz uygulamalı derslerin yanında yaz stajlarını da ileri teknolojik donanıma sahip
Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri’nde tamamlayarak sağlık hizmetlerinde uyum ve
becerileri yüksek, donanımlı bir sağlık profesyoneli olarak mezun olmaktadırlar. Fenerbahçe
Üniversitesi olarak amacımız; ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek güncel bilgi
ve beceri ile donanmış, değişim ve yeniliklere açık, alanında kaliteyi ilke edinmiş, tüm mesleki
bilgileri kavrayıp uygulayabilecek, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim
ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilecek, evrensel ve toplumsal değerlere saygılı, yasal
yetki ve sorumluluklarını yerine getiren, iş güvenliği ve mesleki etik bilincine sahip, sosyal
sorumluluk sahibi anestezi teknikerleri yetiştirmektir. Anestezi programından mezun olan
öğrencilerimiz ameliyat yapılan tüm sağlık kurumlarında (devlet hastanesi, özel hastane,
doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) rahatlıkla iş bulabileceklerdir.
Eğitim dili Türkçedir.
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DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
Diş Protez Teknolojisi Programı’nda, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden
oluşturulmasını sağlamak amaçlanır. Diş hekimi tarafından planlanmış tedavi
kapsamında, çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli veya sabit, diş ve çene
protezlerinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle yapan veya yapılmasını
sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir. Mezunlar, güçlü çözüm ortaklarının
altyapısından faydalanarak teorik ve pratik bilgilerle donatılıp kusursuz birer meslek
elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır. Diş Protez Teknolojisi Programı’ndan
mezun olan öğrencilerimiz kendilerine ait diş protez laboratuvarı açabilir, kamu
ve özel diş hastalarının diş protez laboratuvarlarında, özel diş kliniklerinde ve diş protez
konusunda teknik donanım sağlayan özel firmalarda çalışabilmektedir.
Eğitim dili Türkçedir.

DİYALİZ

Diyaliz Programı, gelişen ve büyüyen sağlık sisteminin ve artan diyaliz ihtiyacının
doğurduğu yetkin tekniker eksikliğini gidermek amacıyla alanında uzman isimler
tarafından kurulmuş bir programdır. Fenerbahçe Üniversitesi, sadece diyalize hâkim
teknikerler yetiştirmek yerine aynı zamanda sağlık sorunlarına nasıl yaklaşacağını bilen,
iyiyi değil en iyiyi hedefleyen teknikerleri sağlık sektörüne kazandırmaktadır. Nefroloji
ana bilim dalıyla iç içe çalışan diyaliz teknikerleri özel hastaneler, devlet hastaneleri,
diyaliz merkezleri gibi çok çeşitli yerlerde kariyerlerini sürdürme fırsatı bulacaktır.
Eğitim dili Türkçedir.

ECZANE HİZMETLERİ

Eczacılık Hizmetleri Programı, Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu bünyesinde yeni kurulmuştur. Program, eğitimde kaliteyi hedeflemekte
olup başta eczane, hastane, ilaç endüstrisi, ecza depoları olmak üzere eczacılık
mesleği ile ilgili tüm alanlarda hizmet vermek üzere gerekli altyapıya sahip olan, sağlık
alanında donanımlı “Eczacı Teknikeri” yetiştirilmesini hedeflemektedir. Öğrencilerimize,
üniversitemiz tarafından eczanelerde, ecza depolarında, Medicana hastanelerinde
ve ilaç endüstrisinde staj olanakları sunulacaktır. Mezunlar; eczanelerde, kamu ve özel
hastanelerde, ecza depolarında, medikal sektör ve ilaç endüstrisi de dâhil olmak üzere
çeşitli alanlardaki iş yerlerinde eğitimli, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanılabilen
Eczacı Teknikeri olarak çalışabileceklerdir. Eğitim dili Türkçedir.

FİZYOTERAPİ

Fizyoterapi (İngilizce) Programı’nın amacı sorun çözme ve iletişim yeteneği gelişmiş,
insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, teknik konularda donanımlı ve nitelikli
fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir. 2020-2021 akademik yılında Türkçe eğitim veren
programımız ilk öğrencilerini kabul ederek, uluslararası düzeyde gerekli sağlık bilgilerine
ulaşabilen mezunlar yetiştirmek amacıyla alanında deneyimli öğretim kadrosu ile
öğrencilere teorik ve uygulamalı derslerden oluşan kapsamlı bir eğitim-öğretim olanağı
sunmaktadır. Müfredata ek olarak öğrencilerimiz, üniversitemizin anlaşmalı olduğu
sağlık kurumları ile sınıfta edindikleri bilgileri klinik ortama aktarabilecekleri geniş bir
staj imkânına sahiptirler. 2021-2022 akademik yılından itibaren hem Türkçe hem de
İngilizce programlarına öğrenci kabul edecektir. Program mezunlarımız, yüksek seviyede
geliştirdikleri profesyonel dil becerileri sayesinde yataklı tedavi merkezlerindeki servisler,
birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar, huzurevleri, mesleki rehabilitasyon
merkezleri, kaplıcalar ve evde bakım merkezleri gibi ulusal ve uluslararası sağlık
kuruluşlarında çalışabilme olanağı elde etmektedirler. Eğitim dili tercih edilen bölüme
göre Türkçe veya İngilizcedir.

İLK VE ACİL YARDIM

İlk ve Acil Yardım Programı, hasta veya yaralılara hastane öncesi gerekli
bilgilendirmeyi yapacak, acil sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan doğru acil tıbbi
müdahaleleri uygulayabilecek ve hasta veya yaralıları güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık
kuruluşlarına ulaştırabilecek Acil Yardım Teknikeri yetiştirmesi bakımından toplum
için önemi büyük bir programdır. Ayrıca öğrencilerin meslekleri süresince gerekli
dikkati gösterme, karşılaşacakları problemlere uygun çözümler üretebilme, olay yerini
doğru analiz etme yeteneği ve sorumluluk duygusu gibi özellikleri program süresince
edinmeleri de programın hedeflerindendir.
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İlk ve Acil Yardım alanında ön lisans
diploması alarak Acil Yardım Teknikeri unvanı ile mezun olurlar. Programdan mezun
olan öğrencilerin sağlık hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlarda veya üniversitelerde
iş olanakları mevcuttur. Eğitim dili Türkçedir.

ORTOPEDİK PROTEZ
VE ORTEZ

Ortopedik Protez ve Ortez sürekli gelişen ve teknolojik gelişmelerle kendini
yenileyen bir dal olduğu için bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır.
Fenerbahçe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Programı da yenilikçi, yaşam
boyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve güncel gelişmeleri takip eden donanımlı
kadrosu ile bu alanda sağlık elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenim süreci boyunca öğrencilerimizin kuramsal ve uygulamalı bilgiler konusunda
donatılmış, dikkatli, özverili, iletişim ve insan ilişkileri kuvvetli, adaptasyonu yüksek,
bilgisini sürekli güncelleyen ve yeniliklere açık birer protez ve ortez teknikeri olması
hedeflenmektedir. Hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız gerek öğrenim süresince
gerek sonrasında Fenerbahçe Üniversitesi ve Medicana sağlık kuruluşlarının tüm
hizmetlerinden yararlanabilecek ve çeşitli kariyer olanaklarına sahip olabileceklerdir.
Eğitim dili Türkçedir.

PATOLOJİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı olarak teknolojiye ve güncel tekniklere
hâkim, nitelikli patoloji laboratuvar teknikerlerini yetiştirmekteyiz. Alanında
uzman akademisyenlerimiz tarafından öğrencilerimize teorik bilginin yanı sıra
laboratuvarlarımızda uygulama eğitimleri verilmektedir. Ayrıca tüm öğrencilerimiz,
Medicana Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelerde yaz stajı ve klinik uygulama
imkânı bularak deneyimli birer patoloji laboratuvar teknikeri olarak mezun olmaktadır.
Mezun öğrencilerimiz devlet hastaneleri, özel hastaneler ve Adli Tıp Kurumu
patoloji laboratuvarlarında, özel patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında, üniversite
hastanelerinin patoloji, moleküler patoloji, histoloji ve sitoloji laboratuvarlarında,
veterinerlikle ilgili patoloji laboratuvarlarında ve patoloji laboratuvarlarına malzeme
temin eden medikal firmalarda çalışabilirler. Patoloji Laboratuvar Teknikleri
programından mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet
Yönetimi, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Genetik ve Biyomühendislik,
Hemşirelik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına
geçiş yapabilirler. Eğitim dili Türkçedir.

RADYOTERAPİ
Radyoterapi, kanserin tedavisinde ve iyileştirilmesinde iyonlaştırıcı radyasyon kullanır.
Radyoterapi, iletişim becerileri, eleştirel düşünme becerileri ve birden fazla görevi
yerine getirme becerisi gerektiren bir meslektir. Fenerbahçe Üniversitesi Radyoterapi
Programı, bu alanda bir kariyer sağlamak adına sağlam bir temel oluşturmak için
öğrencilere kişiselleştirilmiş ve yoğun bir eğitim sunar. Fenerbahçe Üniversitesi
öğrencilerin yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmasını, analitik ve sorgulayıcı bir
bakış açısına sahip olmasını ve alanında edindiği bilgi ve becerileri girişimci anlayışla
değerlendirmesini amaçlamaktadır. Program, araştırmaya önem veren akademisyen
kadrosu ile öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşabilmesi için önemli olanaklar
sağlayacaktır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz radyoterapi teknikeri unvanı
ile hastanelerde bulunan Radyasyon Onkoloji bölümünde çalışma olanaklarına sahip
olacaktır. Eğitim dili Türkçedir.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
TEKNİKLERİ
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, günümüzde ve gelecekte ileri teknoloji ile
gelişmiş tıbbi görüntüleme sistemlerinin en etkili şekilde kullanılması için gerekli sağlık
personelini yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında
Fenerbahçe Üniversitesi ve Medicana Sağlık Grubu iş birliği sayesinde yüksek teorik
bilgi ve donanım ile klinik ortamda tecrübe kazanacaklardır. Bu programdan mezun
olan öğrencilerimizin tıbbi görüntüleme alanında tam donanımlı, görev ve sorumluluk
bilinci yüksek, hasta ve çalışma arkadaşları ile iletişimi kuvvetli, yaşam boyu öğrenme
ilkeleri doğrultusunda sürekli bilgiye açık ve erken teşhis-tedavi basamaklarının
önemli bir parçası olmaları hedeflenmektedir. Mezun öğrencilerimiz, kamu ya da
özel kurum ve kuruluşlarda bulunan radyoloji merkezlerinde görev yapabilir, ayrıca
tıbbi görüntüleme cihazları üreten firmalarda eğitim, satış ya da teknik servis
departmanlarında aktif olarak çalışabilirler. Eğitim dili Türkçedir.

TIBBİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
Araştırmacı içgüdüleriniz ve bilimsel konularda güçlü bir yeteneğiniz varsa, başkalarına
yardım etme ve problemleri hızlı ve doğru bir şekilde çözme zorluğundan keyif
alıyorsanız tıbbi laboratuvar bilimlerinde bir kariyer düşünmelisiniz. Bu bölüm
hem kariyer esnekliği hem de iş güvenliği sağlayan biyoloji, kimya ve tıp alanlarında
ilerleme fırsatları sağlar. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, sağlık bilimlerinde ve
ilgili alt dallarda ilerlemeyi planlayanlar için mükemmel bir altyapı sağlar. Bunlara ek
olarak, bilim insanı olma isteği ve donanımına sahip öğrencilerimiz öğretim üyelerimiz
tarafından araştırmalarında cesaretlendirilerek bilimsel çalışmalar konusunda
destekleneceklerdir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’ndan mezun olan
öğrenciler, resmi ve özel sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında uzman gözetiminde
çalışabilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.

