




Sevgili Öğrenciler, 

Hayatınızın henüz baharındasınız. Varlığınız ve beklentileriniz ülkemiz için o kadar değerli ki... Ülkemiz sizin omuzlarınızda 

yükselecek. Geleceğimiz sizin ellerinizde şekillenecek. Bugünden alacağınız iyi eğitim, yarınlarımızın teminatı olacak. 

Fenerbahçe ailesi olarak, gencecik yüreklerinizde taşıdığınız heyecanı misyon bildik. O berrak zihinlerinizdeki umudu vizyon 

bildik. Kariyer hedeflerinizi karşılayacak dinamik bir eğitim ortamı oluşturduk. Ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip akademik 

personelimizle iş hayatının gereklerine uygun kapsamlı programlar hazırladık. 

Üniversitemizde sadece nitelikli bilgi kazanmakla kalmayacak, insan olmanın erdemini, emeğin değerini, bilimin önemini, 

kültür ve sanatın güzelliğini, kısacası hayatın anlamını hissederek yaşayabileceğiniz aile sıcaklığında bir ortam bulacaksınız. 

Geleceğe emin adımlarla yürürken, kendiniz için isabetli bir karar verdiğinizi hissedeceksiniz. Şehrin her yerinden kolayca 

ulaşabileceğiniz yerleşkesi ile şehirle bütünleşerek İstanbul’un tüm güzelliklerini doyasıya yaşamanın keyfini süreceksiniz. 

Gelin siz de Fenerbahçe ailesine katılın. Kişisel kariyerinize koşarken, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bu heyecanlı yolculuktaki 

yerinizi alın. Çünkü burası sizin yeriniz. 

Sizinle daha güçlü, sizinle daha güzel. 

Prof. Dr. M. Emin ARAT 
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü 

REKTÖR MESAJI





Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın kurucusu olduğu Fenerbahçe Üniversitesi 

24 Kasım 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kanun ile tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Eğitim ve öğretime 2019/2020 akademik yılında başlayan Fenerbahçe Üniversitesi, 

bünyesinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 

İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu bulundurmaktadır.

Üniversitemiz öğrencilerine İstanbul’un merkezinde konumlanan yerleşkesi ile keyifli, 

güvenli, kaliteli yaşam ve eğitim imkânı sunarken, Medicana Sağlık Grubu 

ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan iş birliği sayesinde öğrenciler staj ve farklı 

çalışma imkânlarından ve spor tesislerinden de faydalanmaktadırlar.

Uluslararasılaşma hedefiyle hareket eden Fenerbahçe Üniversitesi, birçok uluslararası 

öğrenciye eğitim öğretim fırsatı sunarken, çok kültürlü ve çeşitliliği benimseyen bir 

öğrenme ortamı yaratarak uluslararası alanda saygın bir üniversite 

olma yolunda kararlılıkla devam etmektedir.



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 Spor Kulübü ile Medicana Sağlık Grubu iş birliği sayesinde öğrenciler 
eğitim alırken staj, çalışma ve kariyer imkânlarından faydalanabilir.

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

Fenerbahçe Üniversitesi, insani değerleri ön planda tutar, insancıl, özgür ve bütüncül 
(çeşitlilik içinde birlik) ilkelerini benimser.

NEDEN FBÜ?





Üniversitemiz, Ataşehir Kampüsü ile şehir üniversitesi konseptini yaşatmaktadır. Yerleşkenin merkezi lokasyonu

ile kültürel ve sosyal yaşam olanakları, ulaşım ağlarına yakınlığı ile de kaliteli bir ekosistem ortamı sunulmaktadır.

Ataşehir yerleşkesinde; öğrencilerin ihtiyacı olan kütüphane, öğrenme merkezi, spor ve sağlıklı yaşam kompleksleri, 

alternatif kafeterya ve sosyalleşme alanları ile birlikte, kişisel gelişimlerine katkı yapacak kariyer odaklı kuluçka 

ve girişimcilik merkezleri bulunmaktadır.

Dijital üniversite hedefine uygun teknoloji transfer ofisimiz ve öğrencilerin özgürce kurup yöneteceği öğrenci 

kulüpleri ile projelerine destek sağlayarak potansiyellerini ortaya çıkartacakları her türlü olanak kendilerine 

sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTEDE
YAŞAM





BURS OLANAKLARI

Fenerbahçe Üniversitesi’nde %100 ve %50 burslu kontenjanlar bulunmaktadır. YKS sonuçlarına göre burslu 
kontenjanları tercih edip yerleştirilen öğrenciler, belirtilen ÖSYM burslarından yararlanabilecektir.

ÇİFT ANA DAL

Fenerbahçe Üniversitesi, iki bölüm birden okuyup iki diploma ile mezun olmak isteyen öğrencilerine çift ana dal 
imkânı ile farklı alanlarda eğitim alma fırsatı sağlamaktadır.

YAN DAL

Öğrencilerimiz uzmanlık alanlarının yanında kendilerine destek olması için tamamlayıcı bir bölümde yan dal yaparak 
üniversiteden mezun olma şansına da sahiptirler.

Tüm bu olanaklara ek olarak Fenerbahçe Üniversitesi, tüm öğrencilerine bölümler arasında yatay geçiş yapma imkânı 
ve aday öğrencilere istedikleri bölüme dikey geçiş yapma fırsatı sağlamaktadır. 

İŞ BİRLİKLERİ

Fenerbahçe Üniversitesi, mazisi ve güçlü bağlantıları ile iş dünyası, kamu sektörü ve sivil toplum örgütlerine ulusal 
ve uluslararası alanda en yakın üniversiteler arasındadır.

Üniversitemiz, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ve şirketlerinin imkânlarından 
yararlanmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin en güçlü gruplarından biri olan Medicana ile gerçekleştirdiği iş birliği  
sayesinde söz konusu bağlantılarını en üst seviyeye taşımıştır. 

Fenerbahçe Üniversitesi’nin diğer üniversitelerle kıyaslandığında belki de en önemli ayrıcalıklarından birisi, ulusal 
ve uluslararası düzeyde üyesi olduğu kuruluşlar ve iş birliği yaptığı partnerleridir. Tüm bu ekonomik ve sosyal network 
olanakları, öğrencilerimizin kullanımına açık olacaktır.





Fenerbahçe Üniversitesi “Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi” bilgiye erişimde yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek 

altyapı olanaklarına sahip olarak 2019 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Merkez, 21. yüzyılın değişen beklentilerini karşılayabilecek yeni olanaklarla hizmetlerini geliştirmeyi kendisine 

misyon edinmiştir. Kütüphaneler, yüksek öğrenim ekolojisinin doğal bir bileşeni olmuştur. Uluslararası yüksek 

öğrenim, öğrencilerine artık her yerde öğrenmeyi ve çalışabilmeyi, öğrenim materyallerine sürekli erişim sağlamayı 

ve iş birliğine dayalı öğrenme alanlarına ulaşmayı vaat etmektedir. Geleceğin kütüphaneleri artık çeşitli dokunmatik 

ekran yüzeyleri, artırılmış gerçeklik ve akıllı cihazlar kullanarak bilgiye erişimde ziyaretçilerine yeni imkânlar 

sunabilmektedir.

Merkezimiz bu bakışa sahip olup, temel hizmetlerinin yanı sıra katılımcı akademik kütüphane örneği olarak 

makerspace alanı ve toplu iletişim merkezleri oluşturarak uluslararası düzeyde hizmetlerini geliştirmektedir.

Üniversitenin tüm programlarını destekleyen bilgi kaynaklarına merkezimiz aracılığıyla erişmeniz mümkündür.

KÜTÜPHANE





Fenerbahçe Üniversitesi, öğrencilerinin aldığı teorik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, 

hayatlarına farklı perspektiflerden ışık tutmak; yenilikçi, yaratıcı, girişimci bireyler yetiştirmek amacıyla öğrenci 

kulüplerinin gelişimi ve çeşitliliğini desteklemektedir.

Üniversitemiz öğrencilerin akademik eğitim alanlarının yanı sıra onların özgür düşünebilen, sanata ve kültüre önem 

veren, ekip çalışmasına yatkın, girişimci, sorumluluk yetisi kazanmış bireyler olmalarına önem vermektedir.

Öğrencilik hayatlarını derslerin yanı sıra sosyal faaliyetlerle de değerlendiren öğrenciler, her geçen gün genişlettikleri 

çevreleri ile hem iş hayatına hem de sosyal hayata paralel olarak hazırlanmaktadır.

SAĞLIK, KÜLTÜR
VE SPOR





Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, Fenerbahçe Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikasını desteklemek amacıyla 

2019 yılında kurulmuştur. Uluslararası alanda saygın üniversiteler ve araştırma kurumları ile iş birlikleri geliştirmek, 

uluslararası öğrencilere ulaşmak ve üniversitenin akademik gücünü ve prestijini artırmak direktörlüğün öncelikli 

görevleridir. Direktörlük, üniversitemizin öğrencileri ve çalışanları ile yurt dışındaki üniversitelerin öğrencileri ve 

çalışanları arasında köprü görevi üstlenerek, her iki grubun da entelektüel, akademik ve kültürler arası paylaşım 

yapmalarını ve yeni bakış açıları geliştirmelerini sağlayan çeşitli öğrenme fırsatları yaratmayı hedefler. 

Fenerbahçe Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde tüm programları uluslararası öğrencilere açıktır. 

Direktörlük, yurt dışından gelen değişim öğrencilerinin üniversitemizde geçirecekleri sürenin akademik, sosyal 

ve kültürel bağlamda verimli ve etkin olması için her türlü hizmeti ve imkânı sunarken, kendi öğrencilerimizin de 

seçkin üniversitelerin değişim programlarına katılmalarını teşvik eder. Bu bağlamda direktörlük, daima geliştirmeyi 

hedeflediği değişim programları ve projeler aracılığıyla üniversitenin vizyonu, temel değerleri ve kurumsal kazanımları 

arasında olan eleştirel ve analitik düşünen, özgüven sahibi, sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumsal sorumlulukla 

hareket eden, en az bir yabancı dilde kendini yeterli düzeyde ifade edebilen, çoğulculuğa ve çeşitliliğe değer veren, 

farklı kültürleri tanımayı ve anlamayı isteyen, evrensel değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirme amacına katkıda 

bulunmayı hedefler.

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER OFİSİ





Bölüm / Program Eğitim Dili Puan Türü

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Ekonomi İngilizce EA
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce EA
Psikoloji Türkçe EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce EA
Uluslararası Finans ve Bankacılık İngilizce EA
Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce EA

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema Türkçe SÖZ
Yeni Medya ve İletişim Türkçe SÖZ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği İngilizce SAY
Endüstri Mühendisliği Türkçe SAY
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce EA

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik Türkçe SAY
Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe SAY
Ebelik Türkçe SAY
Ergoterapi Türkçe SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce SAY
Hemşirelik Türkçe SAY
Hemşirelik İngilizce SAY



SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi Türkçe ÖZEL YETENEK
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Türkçe ÖZEL YETENEK
Egzersiz ve Spor Bilimleri Türkçe EA
Spor Yöneticiliği Türkçe ÖZEL YETENEK

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ağız ve Diş Sağlığı Türkçe TYT
Ameliyathane Hizmetleri Türkçe TYT
Anestezi Türkçe TYT
Diş Protez Teknolojisi Türkçe TYT
Diyaliz Türkçe TYT
Eczane Hizmetleri Türkçe TYT
Fizyoterapi Türkçe TYT
Fizyoterapi İngilizce TYT
İlk ve Acil Yardım Türkçe TYT
Ortopedik Protez ve Ortez Türkçe TYT
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Türkçe TYT
Radyoterapi Türkçe TYT
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Türkçe TYT
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Türkçe TYT



Fakültemiz Uluslararası Finans ve Bankacılık, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim 

Sistemleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji bölümlerinden oluşmaktadır. Ekonomik ve toplumsal gelişmeleri, 

küreselleşme çatısı altında dijital devrimin olanakları ile ele alan fakültemizin programlarında, öğrencilerimizin 

yorum yapma ve problem çözme becerilerini, disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Günümüzde ekonomik, finansal, politik ve uluslararası ilişkiler küresel bir çerçevede gelişimine devam etmektedir. 

Bu ilişkilerin analizi ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla, bilimsel çalışmalar yapmak, finans sektörü ile işbirlikleri 

içinde olmak ve diplomasi kültürünü öğrencilerine öğretmek fakültemizin temel amaçları arasındadır. Bölümlerimiz 

öğrencilerin kendi çalışmalarını tasarlamalarını sağlayan esnek bir müfredat sunmaktadır.

Fakültemiz, eğitim ve sosyal alanlardaki bilimsel yönetim anlayışına uygun olarak özel sektörün, bürokratik kurumların 

ve akademinin verimliliğini artırmak için uzmanlar, yöneticiler ve akademisyenler yetiştirmeyi ve Türkiye’nin önde 

gelen fakültelerinden biri olmayı hedeflemektedir.

İKTİSADİ, İDARİ VE
SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ





Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü, değişen dünya koşullarına uyumlu multidisipliner bir perspektifle 

oluşturulmuştur. Çoğulcu bir bakış açısıyla oluşturulan öğretim programımız bir yandan öğrencinin entelektüel 

kapasitesini artırmayı diğer yandan da kariyer olanaklarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin 

kapsamlı analitik ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olması hedeflenmektedir. Böylelikle bu programdan mezun 

olan öğrencilerimiz iş hayatının gerekliliklerine uygun, uyum becerileri yüksek bir donanıma sahip olabileceklerdir.

Bölümün araştırmaya önem veren akademisyen kadrosu, öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşabilmesi için önemli 

olanaklar sağlayacaktır. Mezun öğrencilerimiz özel sektör kapsamındaki bankacılık ve finans alanlarında; çok uluslu 

şirketlerde iş imkânı bulabileceği gibi kamu sektörünün çeşitli birimlerinde de kariyer olanaklarına sahip olabileceklerdir.

Bunun yanında bilim insanı olma hevesi ve donanımına sahip öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin araştırmalarına 

katılımları sağlanarak akademide kalmaları konusunda destekleneceklerdir. Eğitim dili İngilizce’dir.

EKONOMİ



EKONOMİ



İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
FBÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı dünya edebiyatları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan İngiliz edebiyatı 

alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirerek ülkemizde çok farklı alanlarda duyulan İngilizce’yi ve Batı kültürünü iyi bilen 

eleman gereksinimini en iyi biçimde karşılamaktır. Bu amaçla, 4 yıllık eğitim boyunca kültürün, edebiyatın ve dilin 

farklı açılarını inceleyen dersler sunulur. İkinci bir yabancı dil dersi seçme şansına sahip öğrencilerimizin eğitimlerinin 

ileriki safhalarında diğer seçmeli dersler sayesinde ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaları hedeflenmektedir.

FBÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün diğer benzer bölümlerden farkı, “Toplum Çevirmenliği” gibi seçmeli 

ve uygulamalı dersler sayesinde Fenerbahçe Spor Kulübü ve Medicana Sağlık Grubu’nun imkânlarını kullanarak 

edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dökmelerinin sağlanmasıdır. Öğrencilerimize, ayrıca, fakültemizdeki diğer 

bölümlerde (Psikoloji, Ekonomi, İşletme gibi) çift anadal ve yandal olanakları sunulacaktır. Eğitim dili İngilizce’dir.





PSİKOLOJİ
Psikoloji, insan davranışını anlamak, açıklamak ve tahmin etmek için bilimsel yöntemleri kullanarak zihinsel süreçlerle 

ilgilenen teorik ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Psikolojinin inceleme konusu sadece bireyin kendine özgü yapısı değil, 

insanın çevresi ile olan ilişkilerinin de incelendiği geniş tabanlı disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

Psikoloji Bölümü, yaşam boyu gelişim, öğrenme, güdüleme, deneyim, duygular, zekâ, algı, biliş, sosyal davranış, 

tutumlar ve kişilik gibi temel davranışsal ve bilişsel süreçlerin nasıl olduğunu anlamak için beceri ve bilgiyle donatılmış 

nitelikli psikologlar yetiştirilmesinde önemli bir katkı sağlamak amacıyla eğitim vermekte ve fiziksel, bilişsel, gelişimsel, 

sosyal psikoloji alanlarında zengin bir birikim sağlamaktadır.

Ayrıca, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi gibi psikolojinin alt uygulamalı alanlarında çeşitli 

seçmeli dersler sunarak öğrencilerinin lisansüstü eğitime geçişine ve uzmanlaşmasına zemin oluşturmaktadır.

Bölüm, öğrencilerine uygulamalı olarak deneyim kazanma fırsatı sağlayıp öğretim görevlileri ile çalışma ve araştırma 

yapma imkânı sunmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.





Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler iç içe iki alan olup siyasal ve uluslararası konuların bilimsel araştırmalarıyla ilgilenir. 

Günümüzün derin ilişkiler ağını hem kuramsal hem pratik çerçeveden değerlendirebilen, güncel gelişmeleri takip 

edebilen ve sosyal bilimlerden beslenebilen çok disiplinli bir alandır. Siyaset Bilimi siyasal sistemde kaynakların, 

değerlerin ve gücün dağılım süreçlerine bakar. Uluslararası İlişkiler, günümüzün derin ilişkiler ağını evrensel ilkeler; 

küresel, bölgesel, yerel değişkenler ve öncelikler açısından yorumlar.

Bölümümüz ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör alanlarının kaynaklarından biridir ve iç/dış politika oluşum 

sürecine katkılarını sunar; ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilecek uzmanlar yetiştirir. Ekonomi, finans, işletme, 

iletişim ve medya, hukuk, kamu yönetimi gibi pek çok farklı alanla birlikte ilerleyen temel bir disiplindir ve bu alanda 

uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. Eğitim dili İngilizce’dir.

SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER



SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER



Küreselleşme ile birlikte ekonomik ve finansal sınırların büyük ölçüde kaybolması ve finansal piyasaların birbiriyle 

bütünleşmesi sonucu uluslararası finans konularının anlaşılmasının önemi artmıştır. Teknolojik gelişmeler sonucu 

uluslararası finansal piyasalarda çok uluslu şirketlerin ve yatırımcıların işlem boyutları yükselmiştir. Tüm bu gelişmeler 

sonucu uluslararası finansal teknikler çokça kullanılmaya başlanmış ve gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel 

sektörde uluslararası finans konularına hâkim iş gücüne duyulan ihtiyaç gitgide artmıştır.

Üniversitemizde dünya standartlarında dizayn edilen ve güncel konuları kapsayan Uluslararası Finans ve Bankacılık 

Bölümü Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda bu alanda duyulan iş gücü ihtiyacını iyi yetişmiş mezunları 

ile karşılayabilmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim dili İngilizce’dir.

ULUSLARARASI FiNANS VE
BANKACILIK





YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Yönetim Bilişim Sistemleri, hem bilgisayar bilimi hem de işletme yönetimi arasında köprü görevi gören çok yönlü bir 

alan olarak günümüz dünyasının küresel ve teknolojik rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmeler için kritik bir 

rol üstlenmektedir. İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri’ni en dikkat çekici konu haline getiren şey, teknolojinin 

yönetimde kullanımı ve işletme başarısındaki etkisinin sürekli değişimidir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, bilgi üretme ve araştırma yapmanın yanı sıra, kendini geliştirebilen, alanında 

uygulama becerisine sahip ve bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde 

işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölüm, bilişim teknolojileri ile birlikte hızla 

değişmekte olan dünyamızda, işletmelerin bu değişime ayak uydurmasını sağlayacak nitelikli uzman bireyler 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim dili İngilizce’dir.





Stratejik düşünen, yenilikçi ve sorgulayıcı iletişimciler yetiştirme misyonu ile yola çıkan Fenerbahçe Üniversitesi 

İletişim Fakültesi; dijital dönüşümün gerekliliklerine uygun olarak tasarlanan eğitim-öğretim programı ile öğrencilerini 

donanımlı iletişim uzmanlarına dönüştürerek profesyonel iş yaşamına hazırlamaktadır. 

Fakültemizin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Radyo, Televizyon ve Sinema;  Yeni Medya ve İletişim bölümlerinde 

öğrencilerimiz temel derslerin yanı sıra ikinci sınıftan itibaren alabilecekleri seçmeli dersler ile iletişimde ilgi 

duydukları ve derinleşmek istedikleri alanlara yönelebilmektedirler. Ayrıca, Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen 

atölye uygulamaları ve çeşitli projeler ile teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

Güçlü akademik kadrosu ve sektörel iş birlikleri ile bilimsel üretim ve araştırma kültürüne projeksiyon tutan 

fakültemiz hem entelektüel birikimi olan hem de etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektedir. 

İLETİŞİM
FAKÜLTESİ





Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü; kurumların iletişim kanallarının yönetilmesinde stratejik rol oynayan, markalama, 

imaj ve itibar yönetimine kadar tüm uzmanlık alanlarında iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüz bilgi toplumunda faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik varlıklarını sürdürebilmeleri için farklı yetkinliklerin 

bir arada olması gerekmektedir. Bölümümüz birbiri ile etkileşim içerisinde bulunan halkla ilişkiler ve reklamcılık 

alanlarını bütünleşik bir eğitim kapsamında bir araya getirerek yapılan iş birlikleri ve staj eğitimleri ile öğrencilerimizin 

deneyim kazanmasını ve sektöre donanımlı bir şekilde giriş yapmalarını sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız; halkla ilişkiler ve reklam ajansları, medya planlama şirketleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi platformlar 

gibi stratejik iletişim yönetimine ihtiyaç duyulan her alanda istihdam olanağına sahip olabilecek ve akademik 

kariyerlerine devam edebileceklerdir.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK





Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü; sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo, televizyon 

ve sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilen, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla özgün düşünceler üretebilen 

özgüvenli iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz; kamera, mikrofon, yayın mikseri gibi alana özgü araçları yetkin şekilde kullanabilen, çeşitli platformlar için 

içerik üretimi yapabilen, kurgu tekniklerine hâkim, yaratıcı ve girişimci iletişim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Ayrıca, yapılan iş birlikleri ve staj eğitimleri ile öğrencilerin deneyim kazanarak sektöre donanımlı bir şekilde giriş 

yapmalarını sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız; televizyon, radyo ve sinema kuruluşları, dijital yayın kuruluşları gibi çeşitli mecralarda istihdam 

olanağına sahip olabilecek ve akademik kariyerlerine devam edebileceklerdir.

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA 





Yeni Medya ve İletişim Bölümü’müz modern iletişim çağının ihtiyaçlarını karşılayabilen, yeni medya araçlarını 

yetkin şekilde kullanabilen, çevrim içi platformlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, eleştirel düşüncenin önemini 

benimseyen, sektörün dinamiğini yakalamış girişimci ve yaratıcı iletişim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çok disiplinli ve eleştirel bir yaklaşımla kuramsal ve uygulamalı eğitim veren yeni medya bölümümüz, sektörel iş 

birlikleri ve staj eğitimleri ile öğrencilerin yeni medya alanında bilgi ve deneyim kazanarak sektöre donanımlı bir 

şekilde giriş yapmalarını sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız; gazete, radyo ve televizyon kurumlarında, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, dijital medya 

kuruluşlarında istihdam olanağına sahip olabilecek ve akademik kariyerlerine devam edebileceklerdir.

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM





MÜHENDİSLİK VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, güçlü akademik kadrosu ile 2019-2020 Akademik Yılı’nda ilk öğrencilerine kapılarını 

açtı. 

Fakültemizde; Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık 

ve Çevre Tasarımı (İngilizce) bölümleri bulunmaktadır. Bölümlerimiz güncel gelişim, değişim ve çeşitlenmeye ilişkin 

bilgi ve yetenekler ile yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu meslekler grubunda yer alan, uluslararası akademik 

ve meslek örgütlerinin tanımladığı ölçütlerin yanı sıra, ulusal ve bölgesel iş gücü gereksinimleri de göz önünde 

tutularak oluşturulmuştur.

Mühendislik ve mimarlık alanında, 

• Öncü

• Yaratıcı

• Yenilikçi

• Çözüm odaklı

• Girişimci

• Aydın

bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

İş dünyası ile iş birliği içerisinde olan fakültemiz, öğrencilerimize staj ve proje çalışmalarında, mezunlarımıza ise iş 

olanakları sağlamada destek olmaktadır.



MÜHENDİSLİK VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ



Fenerbahçe Üniversitesi’nde bilişimde öncü olma hedefi ile kurulan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bilimsel 

ve teknolojik gelişmeler ile ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak uluslararası düzeyde bir eğitim vermektedir. 

Bölümümüz bilişim sektöründeki hızlı değişimlere çözüm üretecek, yaratıcı, girişimci ve tercih edilen mühendisler 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Öğrencilerimiz programımızın ilk iki yılında temel mühendislik derslerinin yanında, programlamaya giriş, nesneye 

dayalı programlama ve veri yapıları gibi dersleri alırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda alacakları teknik seçmeli dersler 

ile istedikleri alanda uzmanlaşma imkânı bulurlar. Öğrencilerimiz, sunulan yapay zekâ, makine öğrenmesi, kriptografi, 

siber güvenlik, işlemci mimarisi, görüntü işleme, büyük veri, bulut bilişim ve gömülü sistemler gibi dersler ile gelişen 

teknolojiye cevap verebilme yeteneği kazanırlar. Eğitim dili İngilizce’dir.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 





Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, dijital çağın gerekliliğine cevap verebilecek şekilde hazırlanan 

eğitim ve öğretim planı ile üretim veya hizmet işletmelerinin karşılaştıkları problemlere etkili ve verimli çözümler 

geliştirebilecek, bu işletmelerin tüm süreçlerini yönetebilecek teknik bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip öğrenciler 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Disiplinler arası bir anlayışı benimseyen Endüstri Mühendisliği farklı bölümler 

ile koordineli olarak çalışabilen insan odaklı bir mühendislik dalıdır.

Öğrencilerimiz; temel mühendislik, zorunlu, seçmeli ve zengin tematik seçmeli dersler havuzu ile ilgi ve yeteneklerine 

göre farklı alanlara yönelebilme; sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alabilme imkânına sahip olacaklardır. 

Ayrıca zorunlu yaz dönemi stajları ile edindikleri teorik bilgilerini sahada uygulayarak pekiştirme şansı yakalayacaklardır. 

Eğitim dili tercih edilen bölüme göre Türkçe veya İngilizce’dir.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 





İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; insan-mekân ilişkisini mekân tasarımı ve algısı konularında eleştirel bakış açıları 

geliştirmeye odaklanan, güncel kuramlar çerçevesinde sorgulama yapabilen, tasarlanan fikirlerin mekânsallaşması 

için gerekli bilgi ve teknik donanıma sahip, bireysel ve takım halinde çalışma yapabilen mezunlar yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. Eğitim anlayışımız ilk yarıyıllarda mimarlık formasyonu üzerine temellenerek mekân tasarımını 

etkileyen sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, psikolojik, sanatsal ve teknik konuların bütüncül bir perspektiften ele 

alınması düşüncesi üzerine oturmaktadır. 

Bu doğrultuda tasarım stüdyosu derslerinin merkeze alındığı, diğer derslerin ise modüller halinde kurgulanarak 

tasarım stüdyosu derslerine hizmet ettiği düzende, yalnızca iç mekân tasarımına yönelmeyip makro ölçekten mikro 

ölçeğe okuma ve çalışmaların yapıldığı; çevresel, sosyal ve teknolojik bağlamda farklı disiplinlerle birliktelik gözeten 

bir anlayış benimsenmektedir. Eğitim dili tercih edilen bölüme göre Türkçe veya İngilizce’dir.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 





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 kadrosu ile geleceğe sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce), 

Ebelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Ergoterapi, Hemşirelik ve Hemşirelik (İngilizce) bölümleri ile sağlığın 

her alanında önemli başarılara imza atan fakültemizi tercih edecek öğrencilerimizi Fenerbahçe’de 

parlak bir gelecek beklemektedir.





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 diyetisyeni, 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’müze 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 Türkçe’dir.

BESLENME VE DİYETETİK 





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 puanı ile atanarak devlet hastanelerinde ve buna ek olarak özel hastanelerde, özel eğitim 

ve rehabilitasyon merkezlerinde, danışmanlık merkezlerinde, yaşlı ve bakım evlerinde, 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’müze sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ





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, yeni doğanın 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, toplum sağlığı ve aile sağlığı 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’müze sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir

EBELİK





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’müze sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

ERGOTERAPİ





Günümüzde gerek bilimsel ve teknolojik gelişmeler, gerekse sağlık bilincinin artması ile beklenen yaşam süresi 

uzamış, yaşlı nüfusta bir artış olmuştur. Bunların sonucunda, koruyucu ve tedavi edici Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü’nden mezunları olan fizyoterapistler, tüm dünyada aranan ve ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, doğumsal veya sonradan olan birçok özür ve hastalıkların yol açtığı hareket bozuklukları 

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 heyecanı ile dolu akademik kadrosu ile fizyoterapist olmak 

isteyen öğrencilerimizin hedefi olacaktır. Eğitim dili tercih edilen bölüme göre Türkçe veya İngilizce’dir.

FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON 





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’müze sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili tercih edilen bölüme göre 

Türkçe veya İngilizce’dir.

HEMŞİRELİK 





Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ataşehir Merkez Yerleşke ve Dereağzı 

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri üzerine kurulmuştur. Fakülte; Antrenörlük Eğitimi, Spor 

Yöneticiliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümlerinden 

oluşmaktadır. Vizyonumuz, vermiş olduğu eğitimle, ülkemizde spor bilimleri alanında öncü 

kurum olmanın yanı sıra, marka değeriyle dünyada üst düzey spor kuruluşları, takımlar 

ve akademik kurumlar ile iş birliği içerisinde olan ve  bu sayede kendini güncelleyen 

ve geliştiren bir eğitim kurumu haline gelmektir. 

Türkiye’de ilk kez bir spor kulübü ile entegre Spor Bilimleri Fakültesi olma özelliğiyle 

Fenerbahçe’nin kültürel mirasını taşımanın yanı sıra mezunlarına benzersiz imkânlar 

sağlayacaktır. 

Misyonumuz, dijital neslin çağa uygun yenilikçi olanaklarını kullanarak sportif performansı 

en üst düzeye taşımayı hedefleyen, transdisipliner yaklaşımla spor alanındaki yeni 

gelişmeleri takip eden, başarılı sporcular yetiştirilmesinde öncü olmayı hedefleyen, sahada 

aktif olarak yer alan ve etik değerlere sahip spor bilimciler yetiştirmektir.

SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ





Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde, performans sporcularını yetiştirecek, sağlık ve zindelik konusunda 

gerekli donanıma sahip, nitelikli ve uluslararası düzeyde bir eğitimle egzersiz ve spor konularında 

topluma liderlik yapacak antrenörler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Müfredatımızda, antrenman bilgisi, anatomi, fizyoloji, motor gelişim, motor öğrenme, antrenman 

biliminde testler gibi ana derslerin yanı sıra takım, su, raket, mücadele sporları ve bireysel sporlar 

kapsamında farklı branşlarda kuramsal ve uygulamalı dersler ile bu derslerin devamında özel 

uzmanlık ve antrenörlük uygulaması dersleri yer almaktadır.

Mezunlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor federasyonlarında, spor kulüpleri ve spor 

alanındaki farklı kurum ve kuruluşlarda, farklı yaş ve özelliklere sahip gruplarda çalışabilecek teknik 

donanıma sahip ölçme ve değerlendirme yapabilen antrenör ve kondisyoner olarak istihdam 

edilebilmektedirler. Eğitim dili Türkçe’dir.

ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ





Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, 

araştırmacı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip 

edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Müfredatımızda, antrenman bilgisi, anatomi, fizyoloji, motor gelişim, motor öğrenme, eğitim 

psikolojisi, eğitim bilimleri, öğretim ilke ve yöntemleri gibi ana derslerin yan sıra takım, su, raket, 

mücadele sporları ve bireysel sporlar kapsamında farklı branşlarda kuramsal ve uygulamalı dersler 

ile bu derslerin devamında öğretmenlik uygulaması dersleri yer almaktadır.

Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak, 

ayrıca üniversitelerde akademik kadrolarda, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda, özel spor 

tesislerinde, Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ve yerel yönetimlerde görev yapabilmektedirler. 

Eğitim dili Türkçe’dir.

BEDEN EĞİTİMİ VE 
SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 





Bireylerin fiziksel ve  psikolojik  niteliklerine uygun egzersiz programları hazırlayabilen fitness uzmanları, teknik donanıma 

sahip ölçme ve değerlendirme yapabilen,   gözlem yaparak antrenöre anlık raporlar hazırlayabilen analistler; sporcuların 

kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinasyon gibi özelliklerini geliştirmek üzere planlama ve uygulama yapan kondisyonerler; 

yaralanmalardan korunma, ilk yardım ve sahaya dönüş hizmetlerini sunabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen 

nitelikli egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmektir. 

Bölümün ders programında; hareket ve antrenman, spor sağlık, hareket ve sporda ölçme ve değerlendirme, iyileşme sonrası 

antrenmana dönüş konularındaki derslerin yanı sıra spor dalında uzmanlık kuramsal ve uygulama dersleri yer almaktadır.

Mezunlarımızın görev alabilecekleri alanlar; Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, spor kulüpleri, fitness merkezleri, üniversitelerin 

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıkları ve spor tesisleridir. Eğitim dili Türkçe’dir.

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ





Spor Yöneticiliği Bölümü, çok yönlü, nitelikli ve uluslararası düzeyde bir eğitim ile küreselleşen spor 

endüstrisi ve iş hayatında farklı iş alanlarına uyum sağlayabilen gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Dünyada her yönü ile gelişen spor endüstrisi içerisinde genel işletmecilik ile ilgili kavram 

ve yaklaşımların yanı sıra spor hukukuna, finansmanına ve pazarlamasına hâkim, ulusal 

ve uluslararası alanda rekabet ortamına hazır, spor ekonomisi ve teknolojilerinde öncü, disiplinler 

arası çalışabilen spor profesyonelleri bu bölümde yetişmektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarının istihdam alanları spor federasyonları, spor kulüpleri, 

spor pazarlaması firmaları, yerel yönetimlerin spor departmanları, medya kurumları, Gençlik 

ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Spor Müdürlükleri ve spor tesisleridir. 

Eğitim dili Türkçe’dir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 





SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU





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 Türkçe’dir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI





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 programımız 

ile 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 Türkçe’dir.

AMELİYATHANE
HİZMETLERİ





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 programında 

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 Türkçe’dir.

ANESTEZİ





Diş Protez Teknolojisi programında, 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 programından 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 Türkçe’dir.

DİŞ PROTEZ
TEKNOLOJİSİ





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 anabilim dalıyla iç içe çalışan diyaliz teknikerleri özel 

hastaneler, devlet hastaneleri, diyaliz merkezleri gibi çok çeşitli 

yerlerde kariyerlerini sürdürme fırsatı bulacaktır.

Eğitim dili Türkçe’dir.

DİYALİZ





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 Türkçe’dir.

ECZANE
HİZMETLERİ





Fizyoterapi (İngilizce) programının 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 

İngilizce’dir.

FİZYOTERAPİ





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 Türkçe’dir.

İLK VE ACİL YARDIM





Ortopedik Protez ve Ortez, sürekli gelişen ve teknolojik gelişmelerle 

kendini yenileyen bir dal olması nedeniyle 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 Türkçe’dir.

ORTOPEDİK 
PROTEZ VE ORTEZ





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 Türkçe’dir.

PATOLOJİ
LABORATUVAR 
TEKNİKLERİ





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 Türkçe’dir.

RADYOTERAPİ





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 Türkçe’dir.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 
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 Bölümü, 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 programından 

mezun olan öğrenciler, resmi ve özel sağlık kuruluşlarının 

laboratuvarlarında uzman gözetiminde çalışabilmektedir. 

Eğitim dili Türkçe’dir.

TIBBİ
LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
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