
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Sağlıklı ve kaliteli yaşamak her bireyin hakkıdır. Sağlıklı bireylerin daha iyi eğitim aldıkları, daha iyi mesleklere sahip oldukları, 
sosyoekonomik 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 
duyulmaktadır.

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.

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.



fbuniversitesi

Atatürk Mah. Ataşehir Blv. 
Metropol İstanbul, 34758, 

Ataşehir / İstanbul

fbu.edu.tr
0216 910 1907
0850 336 1907 

iletisim@fbu.edu.tr

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 engellenmesinde, sağlık problemi olmayan kişilerin ise maksimum fonksiyonel yeteneklerinin geliştirilmesinde 
görevli olan yüksek eğitimli fizyoterapistler yetiştirmektir.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 

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. 

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 4 yıllık lisans eğitimi veren Hemşirelik bölümümüzden 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, hastalık halinde iyileştirilmesi için hizmet veren, ulusal ve uluslararası alanda aranan ve tercih edilen 
hemşirelerin yetiştirildiği bir bölüm olmayı amaçlıyoruz. 

HEMŞİRELİK 

Ergoterapist kişiye ait duyusal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal performans, bunun yanında kişilerin gerçekleştirdikleri aktivite ve bulundukları 
çevreye yönelik ergoterapi değerlendirmelerini yapan, ergoterapi müdahalelerini kişi merkezli olarak planlayan, uygulayan ve sonuçları değerlendiren 
mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelidir. Hastanelerde, kliniklerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, ev bakımı 
programlarında, toplum sağlığı merkezlerinde, huzurevlerinde, gündüz bakımevlerinde ve daha birçok alanda; fiziksel, duysal, kognitif, mental, 
gelişimsel veya emosyonel problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajlı kişilerde anlamlı ve amaçlı aktivitelerle 
sağlığı ve refahı geliştirmek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı ve toplumsal katılımı sağlamak amacıyla çalışmaktadırlar. Fenerbahçe 
Üniversitesi  Ergoterapi Bölümünü tercih edecek olan öğrenciler, tecrübeli akademik kadro ve teknolojik olarak donanımlı laboratuvarlarda  eğitimlerini 
sürdürüceklerdir.

ERGOTERAPİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre ebe, 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 kişidir. Ebelik 
bölümümüzün amacı; ebelik mesleğini her alanda geliştirecek ve temsil edecek, kadın, bebek, çocuk ve aileye duyarlı ebelik alanında kendini 
sürekli yenileyebilen ve yenilik üretebilen, sosyal sorumluluk bilinci ile çalışan, ebelikle ilgili politikalara katkı veren ve değiştirebilen, etik değerlerin 
savunucusu ve uygulayıcısı, sorun çözme becerisi gelişmiş, araştırma bilgi ve becerisine sahip ebeler yetiştirmektir. Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü öğrenci odaklı anlayışı ile günümüzün, güncel teknolojiye dayalı laboratuvar donanımı ve alanında güçlü ve tecrübeli 
akademik kadrosu ile mesleki gelişiminize büyük katkıları olacaktır, bu nedenle doğru adrestir.

EBELİK

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. 

BESLENME VE DİYETETİK 


