


Sevgili Öğrenciler, 

Hayatınızın henüz baharındasınız. Varlığınız ve beklentileriniz ülkemiz için o kadar değerli 

ki... Türkiyemiz 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 bir program 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 kampüsü 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 Spor Kulübü tarafından kurulmuş olan

“Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı”, Yükseköğretim Kurulu’ndan 

Fenerbahçe Üniversitesi’nin kuruluş iznini almış olup, 24 Kasım 2016 tarihli

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile kamu tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Fenerbahçe Üniversitesi, bilimsel çalışma ve araştırmaları yenilikçiliğe dayalı 

düşünce ile bütünleştirerek; girişimci, rekabetçi, özgüvenli, entelektüel derinliğe 

sahip, üretken, motivasyonunu başarıdan alan, evrensel değerlere sahip geleceğin 

liderlerini yetiştirme misyonu ile kurulmuştur.

Akademik alandaki çalışmalarına 2019 senesinde başlayan üniversite, bünyesinde 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’ni bulundurmaktadır. 

Öğrenci merkezli eğitim-öğretim ile, alanında uluslararası düzeyde rekabet 

edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış bireyler yetiştirerek dünyanın önde gelen 

“Global Üniversiteleri” arasında yer alma vizyonu ile çalışmalarına devam eden 

Fenerbahçe Üniversitesi; analitik düşünen, sorgulayan, problem çözen, geleceğin 

küresel liderlerini dünyaya kazandırmayı amaçlamaktadır.  



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) ilkelerini benimser.

NEDEN FBÜ?



Üniversitemiz, Ataşehir Kampüsü ile birlikte şehir üniversitesi konseptini yaşatmaktadır. 

Yerleşkenin merkezi lokasyonu ile öğrencilere kültürel ve sosyal yaşam olanakları, ulaşım 

ağlarına yakınlık avantajı ile kaliteli bir ekosistem ortamı sunulmaktadır.

Ataşehir yerleşkesinde öğrencilerin ihtiyacı olan kütüphane, öğrenme merkezi, spor 

ve sağlıklı yaşam altyapısı, alternatif kafeterya ve sosyalleşme olanakları 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 sunulacaktır.

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 ANADAL

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

YANDAL

Öğrencilerimiz uzmanlık alanlarının yanında kendilerine destek olması için tamamlayıcı bir bölümde yandal 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 ve güç 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 Yenilikçi Öğrenim Merkezi’ bilgiye erişimde 

yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek altyapı olanaklarına sahip olarak 2019 tarihinde 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.

Merkez’imiz 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 Merkez’imiz 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 eğitim vakfı çatısı 

altında öğrenci kulüplerinin gelişimi ve çeşitliliğini desteklemektedir.

Üniversitemiz öğrencilerinin akademik eğitim alanlarının yanı sıra özgür 

düşünebilen, sanata ve kültüre önem veren, ekip çalışmasına yatkın, girişimci, 

sorumluluk yetisi kazanmış bireyler olmalarına önem verilmektedir.

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 Ofisi, Fenerbahçe Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çabalarını desteklemek amacıyla 2019 yılında 

kurulan bir merkezdir. Uluslararası araştırma kurumları ve saygın üniversiteler ile iş birlikleri geliştirmek, uluslararası 

öğrencilere ulaşmak ve Fenerbahçe Üniversitesi’nin küresel varlığını ve prestijini artırmak, merkezin görevleri arasındadır. 

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Fenerbahçe Üniversitesi’nin ortaya koyduğu uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde, 

üniversitemizin öğrencileri ve çalışanları ile yurt dışındaki üniversitelerin öğrencileri ve çalışanları arasında bir köprü 

görevi üstlenerek her iki grubun da entelektüel, akademik ve kültürlerarası paylaşım yapmalarını ve yeni bakış açıları 

geliştirmelerini sağlayan çeşitli öğrenme fırsatları yaratmayı hedeflemektedir. 

Fenerbahçe Üniversitesi’ndeki lisans eğitim programları, uluslararası öğrencilere açıktır. Uluslararası İlişkiler Ofisi, 

yurt dışından gelen değişim öğrencilerinin üniversitemizde geçirecekleri sürenin daha verimli ve keyifli olması için 

çeşitli akademik ve sosyal fırsatlar sunarken, Fenerbahçe Üniversitesi öğrencilerinin de seçkin üniversitelerin değişim 

programlarına katılmalarını teşvik eder. 

Uluslararası İlişkiler Ofisi, çeşitli değişim programları ve projeleri aracılığıyla Fenerbahçe Üniversitesi’nin eleştirel ve 

analitik düşünen, özgüven, sorumluluk ve sosyal farkındalık sahibi, kendini birden fazla dilde etkin bir şekilde ifade 

edebilen ve farklı kültürleri yakından tanıyan evrensel nitelikte bireyler yetiştirme misyonuna katkıda bulunmayı hedefler.

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER OFİSİ



Bölüm / Program Eğitim Dili Puan Türü

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Ekonomi İngilizce EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce EA

Uluslararası Finans ve Bankacılık Türkçe EA

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Türkçe SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema Türkçe SÖZ

Yeni Medya ve İletişim Türkçe SÖZ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Türkçe SAY

Endüstri Mühendisliği Türkçe SAY

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe SAY

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik Türkçe SAY

Ebelik Türkçe SAY

Ergoterapi Türkçe SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe SAY

Hemşirelik Türkçe SAY

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi Türkçe Öz. Yet.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Türkçe Öz. Yet.

Spor Yöneticiliği Türkçe Öz. Yet.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ağız ve Diş Sağlığı Türkçe TYT

Ameliyathane Hizmetleri Türkçe TYT

Anestezi Türkçe TYT

Diyaliz Türkçe TYT

Diş Protez Teknolojisi Türkçe TYT

Fizyoterapi Türkçe TYT

İlk ve Acil Yardım Türkçe TYT

Radyoterapi Türkçe TYT

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Türkçe TYT

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Türkçe TYT



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. 

Günümüz dünyasında ekonomik, finansal, politik ve uluslararası ilişkiler gittikçe artan 

ölçüde karmaşık, küresel bir çerçevede gelişimine devam etmektedir. 

Bütün bu ilişkilerin analizi ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla, kuramsal ve ampirik 

düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, kuluçka ve dijital teknolojiler merkezi başta olmak 

üzere, ulusal ve uluslararası finans sektörleri ile iş birliği içinde olmak ve diplomasi kültürünü 

öğrencilerine evrensel standartlarda 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 bu alandaki önde gelen 

fakültelerinden biri olmayı hedeflemektedir. 

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ



Ekonomi günümüzde sosyal bilimlerin ana dallarından birisini oluşturmaktadır.  Çağdaş dünyada kaynakların etkin ve verimli kullanılması, 

kamu yönetiminde verimlilik ve etkinliğin artırılması, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, özel kesimde kaynakların etkin 

kullanımı; ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünün yükseltilmesi, kalkınma ve büyümeyi sağlayacak şekilde olanakların kullanımı ve 

seferber edilmesi ekonominin temel ilke ve prensiplerinin toplumsal yaşamdaki önemini ve yerini her geçen gün artırmaktadır. 

Bu kapsamda, Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencilerinin günümüz dünyasında hızla gelişen veri bilim teknikleri, sayısal 

araçların kullanımı ve farklı program dillerine hakim olması hedeflenmektedir. Bu temas öğrencilerin eğitim sonrası içine girecekleri 

dünyaya hazırlanmalarını ve bu dünyaya uyum sağlamalarını, bu dünyada başarılı olmalarını ve rekabette öne geçmelerini sağlayacak 

bilgi, deneyim ve beceriler ile donatılmalarını sağlayacaktır.

Puan Türü: EA

Eğitim Dili: İngilizce

Öğrenim Süresi: 4 yıl

EKONOMİ - İNGİLİZCE



Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerimizi küreselleşen dünyaya hazırlamayı, onlara 

siyasal olgu ve olaylar hakkında bilimsel bir anlayışın yanı sıra yaygın siyasal düşünce ve uygulamaların temelini anlama, gelişmeleri 

analiz etme, sorgulama ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunulabilme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçlar çerçevesinde 

bölümde verilen eğitim; toplum-devlet ilişkisi, yönetim biçimleri, ulusal siyasal yapıların uluslararası yapılarla etkileşimi, siyasetin 

ekonomi ve hukukla ilişkisi, küresel sorun ve çözümler, kamu politikaları yapım süreçleri ve yerel yönetişim gibi çok çeşitli konulara 

odaklanmaktadır. 

Böyle bir bilgi birikimi ve analitik görüş kazandıracak zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak, öğrenciler ilk iki yıllarında iktisadi ve idari 

bilimlerin temellerini oluşturan, Mikro ve Makro Ekonomi, Matematik, Uygarlık Tarihi, Sosyoloji, Hukuk gibi çeşitli dersler alarak kendi 

alanlarını diğer bilim dallarıyla harmanlayan disiplinler arası bir ders programı oluşturabileceklerdir. Bilgisayar kullanımı ve programlama 

becerilerini geliştirmeye yönelik dersler de programımızın temel yapıtaşlarından birini oluşturmaktadır. 

Öğrencilere entelektüel derinlik kazandırmak ve sahip oldukları bilgi birikimini siyasi, ekonomik ve sosyoekonomik gelişmeleri 

etkileyecek şekilde kullanmayı teşvik etmek dışında bölümümüz; sorgulayan, eleştirel düşünen, farklılıklara karşı hoşgörülü, yeniliklere 

açık ve ekip çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Mezunlarımız; hem kamu sektörü, yönetim, hem ulusal/uluslararası organizasyonlar, kurum ve kuruluşlar, hem özel sektör içerisinde 

sosyal bilimlerin ilgilendikleri ve çalışmayı arzuladıkları alanlarında faaliyet gösterme, uzmanlaşma ve istihdam edilme kapasitesine 

sahip olacaklardır.

Puan Türü: EA

Eğitim Dili: İngilizce

Öğrenim Süresi: 4 yıl

SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER - İNGİLİZCE



Finans, ekonomilerin büyüme ve kalkınma sürecindeki en önemli alanlardan biridir. Rekabetinin hızının giderek arttığı günümüzde,  

yatırımlar için kaynak oluşturmak ve ulusal ve uluslararası finansal piyasalar ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak her zamankinden 

daha fazla talep gören bir alan haline gelmektedir. 

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

uluslararası finans konularının anlaşılmasının önemini artırmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmeler sonucu finansal ürünlerin çeşitliliği 

ve karmaşıklığı artmış, uluslararası finansal piyasalarda çok uluslu şirketlerin ve yatırımcıların işlem boyutları yükselmiştir. Tüm bu 

gelişmeler sonucu uluslararası finansal teknikler çokça kullanılmaya başlanmıştır. Gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel sektörde 

uluslararası finans konularına hakim işgücüne duyulan ihtiyaç gitgide artmaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü 

bu artan talep doğrultusunda oluşan ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulmuştur. 

Bu kapsamda üniversitemizde Uluslararası Finans Bölümü, dünya standartlarında dizayn edilen ve güncel konuları kapsayan dersleri 

ve kaliteli akademik kadrosuyla, Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda bu alanda duyulan işgücü ihtiyacını iyi yetişmiş mezunları ile 

karşılayabilmeyi hedeflemektedir. Bu program ulusal ve uluslararası şirketlerde ve örgütlerde çalışabilecek yetkinliğe sahip uzmanlar 

yetiştirmenin yanı sıra küresel ekonomideki dönüşümleri yorumlayabilen ve geleceğe yön verebilecek danışmanları ve yöneticileri de 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Derinlemesine, teorik altyapıyla güçlendirilmiş program, aynı zamanda finansal piyasalarda ve benzeri iş 

kollarında uygulamaya yönelik çalışmalara da ağırlık vermeyi hedeflemektedir. 

Uluslararası Finans Programı öğrencilerinin gerek staj programları, gerekse projelerle öğrenim hayatları boyunca da sektörle iç içe 

olmaları hedeflenmektedir. Böylece Uluslararası Finans lisans öğrencilerinin dış dünya ile iletişim kurma, buradaki gelişmeleri izleme ve 

uyum kapasitelerinin artması sağlanacaktır. 

ULUSLARARASI FiNANS VE
BANKACILIK

Uluslararası Finans bölümümüz dinamik akademisyen kadrosu, araştırmaya yönelik bakış açısıyla finansal yönetim, 

küresel ekonomi gibi alanlarda yeni ve özgün çalışmalara imza atmayı hedeflemektedir. 

Mezunlarımız; finans alanında edinecekleri bilgi birikimine ek olarak yabancı dil ve bilgi teknolojileri konusundaki 

yetkinlikleriyle ulusal ve çok uluslu şirketlerde, bankalarda, aracı kurumlarda ve kamu kuruluşlarında çalışma 

imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca ulusal ve uluslararası finans piyasalarında ve örgütlerde de çalışabileceklerdir.

Puan Türü: EA

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 4 yıl



Köklerini spor, kültür ve eğitim mirasından alan ve yaşadığımız çağın gerekliliklerine uygun 

bir yapılanmaya sahip olan üniversitemiz, uluslararası alanda söz sahibi nesiller yetiştirme 

hedefi ile yola çıkmıştır. Bu hedef doğrultusunda analitik düşünceyi, yeni fikirleri ve 

teknolojik dönüşümü destekleyen Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi; ülkesine 

ve milletine faydalı bilimsel üretim gerçekleştiren, hayatın her alanında yetkin, kendine 

güvenen bireyler yetiştiren ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları ile markalaşan bir 

fakülte olma amacını taşımaktadır. 

Fakültemiz, eğitimde uluslararası saygınlığa ve tanınırlığa sahip, bilimsel üretim ve 

araştırma kültürüne projeksiyon tutan bir misyona sahiptir. Taşıdığı mirasın değerinin 

bilincinde, üretimleri ile insanlığa değer katan, Türkiye’nin neferi olacak nesiller yetiştiren 

öncü bir fakülte olmayı hedeflemektedir. 

İLETİŞİM
FAKÜLTESİ



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; günümüzde kurumlara fark yarattıracak yegane güçlerden biri olan, stratejik iletişim kanallarının 

yönetilmesinde kilit rol oynayan, kurum içi iletişimden imaj ve itibar yönetimine kadar tüm uzmanlık alanlarında profesyonelleşen 

iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Halkla ilişkiler ve iletişim alanındaki yenilikler sonrasında çok farklı yetkinlikler ön plana çıkmıştır. Kurum ve kuruluşlar bu rekabet 

ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri ve daha önemlisi kendilerini geliştirmeleri için çağdaş yönetim anlayışına ihtiyaç duymaktadır. 

Bölümümüz dinamik ve seçkin akademik kadrosu, hem teorik hem de pratik anlamda değer yaratan ders programı, sektörel bağlantıları 

ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün medya altyapısı ile bu ihtiyaçları karşılamayı hedeflemektedir. 

Mezunlarımız; akademik pozisyonlar, halkla ilişkiler ajansları, medya planlama ve satın alma şirketleri, siyasi platformlar, sivil toplum 

örgütleri gibi stratejik ve planlı iletişim yönetimine ihtiyaç duyan her alana, stratejik iletişim, kurumsal iletişim ya da halkla ilişkiler 

uzmanı olarak değer katacaktır.

Puan Türü: SÖZ
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HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 



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

alanı arasındaki ilişkiyi kurabilen, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile yeni ve özgün düşünceler üretip yazabilen, görüntüleme ve 

yayınlama ekipmanlarına hakim, takım çalışmasına yatkın, aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri takip eden, üretken, özgüvenli bireyler 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Teknolojik olarak her türlü donanıma sahip olan Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü bünyesinde televizyon ve video stüdyoları, kısa 

film atölyesi, DV formatında kameralar ve gelişmiş kurgu birimleri ile öğrencilerimiz kendi hazırladıkları projelerde ve okul yapımlarında 

çalışarak bilgilerini uygulama olanağı bulacaktır. 

Teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğü, geleneksel ve dijital teknolojik altyapıya sahip olan bölümümüzde; radyo, televizyon ve sinema 

dünyasının her kolunda yetkin, alanında başarılı öğretim üyelerimiz, öğrencilerimize çıktıkları yolculukta daha iyiye ulaşmaları için 

projeksiyon tutmaktadır. Bölümümüz, öğrencilerimizi mesleki bilgiyle donatarak, onların yaratıcı çalışmalarını, farklı ortamlarda yeni 

yollarla hikayeler anlatma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Mezunlarımız; görüntü yönetmeni, senarist, kurgucu, televizyon programcısı, spiker, muhabir, kameraman, sinema yazarı, film 

yapımcısı gibi pozisyonlarda sektörünün değişik iş kollarına değer katacaktır.
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RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA 



Yeni Medya Bölümü ana hatlarıyla; enformasyon teknolojileri, dijital medya, dijital oyunlar, yazılım hizmetleri, internet ortamları 

gibi alanlarda uzmanlaşmayı içerirken farklı disiplinlerle kesişme noktalarının uygulamalı olarak öğretilmesini de amaçlamaktadır. 

Bu anlamda yeni iletişim platformlarında etkin kullanıcı ve söz sahibi olacak; içerik hazırlama, yönetim, dijital okuryazarlık, internet 

gazeteciliği ve pazarlama iletişimi gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Yeni Medya bölümünde öğrenciler, siyaset bilimi, sanat ve sosyoloji gibi bilimler arasındaki geçişkenliğin artmasıyla birlikte, bu 

disiplinlere yönelik bakış açılarına da katkıda bulunacak bir müfredat çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyeti göstereceklerdir. Yeni medya 

alanının önemli şirket ve kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek iş birlikleri ve projelerle öğrencilerin teori ile birlikte uygulama kabiliyetleri de 

geliştirilecektir. 

Mezunlarımız; sosyal medya uzmanı, medya danışmanı, gazeteci, dijital girişimci, editör olarak; gazete, çevrimiçi haber ve sosyal medya 

ajansları, geleneksel ve dijital dergiler başta olmak üzere dijital iletişim yönetimine ihtiyaç duyan tüm sektörlerde çalışabilmektedir.
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YENİ MEDYA VE İLETİŞİM



MÜHENDİSLİK VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ

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

öğrencilerine kapılarını açtı. 

Fakültemizde; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümleri bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 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 işgücü 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. 



Eğitim dünyasına iddialı bir giriş yapan 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 verecektir. 

Bölümümüz bilişim sektöründeki hızla değişim gösteren ihtiyaçlara çözüm üretecek, yaratıcı, girişimci ve profesyonel iş hayatında 

tercih edilen mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim Türkçe yapılmakta olup isteğe bağlı yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı hariç öğrenim 

süresi 4 yıldır. 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 öğrenme, makine öğrenmesi, kriptografi, işlemci mimarisi, görüntü 

işleme, büyük veri, bulut bilişim ve gömülü sistemler gibi dersler ile endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneğini kazanırlar. 

Ayrıca başarılı öğrencilerimize çift anadal ve yandal imkânları da sağlanmaktadır.

Mezunlarımız; “Bilgisayar Mühendisi” unvanı alır. Mezunlarımız, savunma sanayii, telekomünikasyon, spor bilişimi, medikal ve bankacılık 

gibi birçok sektörlerde çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimiz üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyer 

yapabilirler.
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 



“Düşünceden Uygulamaya Sınırsız Gelecek...” Endüstri Mühendisliği Bölümümüz, Fenerbahçe Üniversiteli olma ayrıcalığı ile yüzyılın 

gerektirdiği iş ortamına uyumlu müfredatı ile üretim ve hizmet işletmelerinin tüm süreçlerini tasarlayabilecek, yönetebilecek, kontrol 

edebilecek, geliştirebilecek ve iyileştirebilecek, kısacası disiplinler arası bir anlayışla işletmelerin faaliyetlerine ve geleceklerine yön 

verecek bilgi birikimini öğrencilerine aktarmayı amaçlamaktadır.

 

Üretim yapan endüstriyel tesisler, taşıma ve depolama yapan lojistik şirketleri, finansal hizmetler sunan banka ve benzeri işletmeler, 

kamu hizmeti sunan kurumlar, sağlık hizmeti alınan hastaneler, milyonlarca yolcunun taşındığı toplu taşıma sistemleri ve adı bu satırlara 

sığmayan hizmet ya da mal üreten benzer tüm yapılar, Endüstri Mühendisleri için birer sistemdir. Endüstri Mühendisleri karmaşık 

sistemlerin insana ve çevreye daha duyarlı, daha kaliteli, daha hızlı, daha az maliyetli olabilmesi için geliştirilmesi üzerinde çalışırlar.

Sistem düşüncesiyle hareket eden Endüstri Mühendisleri, bir sistemi oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmaktansa, sistemi bütünsel 

olarak değerlendirerek, parçalar arasındaki etkileşimi ve sistemin çalışmasını amaca dönük olarak değiştirirler. 

Teknolojik ve ekonomik gelişmeler; sistemlerin artan karmaşıklığı, temel Endüstri Mühendisliği bilgisinin yanında, girişimcilik, 

bilgisayar programlama, yapay zeka, veri madenciliği gibi konularda bilgi sahibi olmayı ve daha da önemlisi uygulamaya odaklanmayı 

gerektirmektedir. 

Müfredatımız fizik ve matematik bilimleri, istatistik, yönetim bilişim, mühendislik ekonomisi, üretim sistemleri, üretim planlama ve 

kontrol, proje yönetimi, sistem analizi, simülasyon, yöneylem araştırması, kalite mühendisliği, yönetim ve organizasyon, programlama 

alanlarındaki dersleri içermektedir. Son iki yarıyılda gerçek hayattan vakalar incelenerek çözüm yollarının araştırılması, yenilikçi 

yaklaşımlar, model tasarımı gibi konuların ele alınacağı tasarım ve bitirme projeleri ile de dört yıllık bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır. 

Mezunlarımız; AR-GE, danışmanlık, ulaştırma, imalat, sağlık, bankacılık, bilişim, perakende, lojistik, gıda, spor, turizm, ticaret, enerji vb. 

gibi her sektörde çalışabilir.
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 



İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; insan-mekan ilişkileri, mekan tasarımı ve algısı bağlamında eleştirel bakış açıları geliştirmeye 

odaklanan, güncel kuramlar çerçevesinde sorgulama yapabilen, tasarlanan fikirlerin mekansallaşması için gerekli bilgi ve teknik 

donanıma sahip, bireysel ve takım halinde çalışma yapabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bu doğrultuda program, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitiminin hızla değişen ve gelişen çağa ait eğitim modelleri ile ele alınması 

gerekliliği üzerine kurgulanmıştır. Eğitim anlayışımız özellikle ilk yarıyıllarda Mimarlık formasyonu temel alınarak, mekan tasarımını 

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

üzerine oturmaktadır. Dolayısıyla, hedeflenen eğitim modelinin hayata geçmesi anlamında bölümümüzde, tasarım stüdyosu derslerinin 

merkeze alındığı, yalnızca iç mekan tasarımına değil, makro ölçekten mikro ölçeğe okuma ve çalışmalara odaklanılan; çevresel, sosyal 

ve teknolojik bağlamda farklı disiplinlerle birliktelik gözeten bir anlayışın söz konusu olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerimiz, uygulamalı derslerin çoğunlukta olduğu, kuramsal ve teknik derslerin bu dersleri beslediği mesleki eğitim 

formasyonumuz gereği akademik kadromuzun yanı sıra, sektörde tasarım ve uygulamalar yapan mimar ve iç mimarlar ile daha mezun 

olmadan eğitim sürecinde karşılaşacak ve dersler alacaklardır. Dolayısıyla, bire bir ders aldıkları hocaların ofislerinde kolaylıkla staj 

ve çalışma imkânı bulabileceklerdir. Sektör ile bağlantılarımızın kuvvetlenmesi ve farklı bakış açılarına sahip mimar ve iç mimarlar ile 

karşılaşmaların artması anlamında da eğitim programımız içerisinde sıklıkla seminer dizilerine, farklı disiplinlerle çeşitli içeriklere sahip 

atölye çalışmalarına, teknik gezilere yer verilecektir. 

Mezunlarımız; tasarımcı ya da uygulamacı olarak mimarlık ve iç mimarlık ofislerinde; kamu ya da özel kuruluşlarda; röleve, restitüsyon, 

restorasyon hizmetlerinde; tasarımcı ya da uygulamacı olarak, mekan kurgusunu oluşturan öge seçimlerinde, mobilya tasarımı ve 

üretimi yapan firmalarda; ıslak hacim ürünleri satan firma ve mağazalarda; lisans eğitimi sonrasında üniversitelerin ilgili uzmanlık 

alanlarında akademik kariyer yapabilir, sanat ve tasarım etkinliklerinde yer alabilir.
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İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 



SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

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 yaşanmıştır. İnsanlar hastalanıp ilaç kullanmaktansa iyi 

beslenip egzersiz yaparak 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 Fakültesi’nde yetişen profesyonellere fazlaca ihtiyaç 

duyulmuştur. 



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 ve 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 sorumluluklarını 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. 

Mezunlarımız, 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.
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BESLENME VE DİYETETİK 



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, 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.

Mezunlarımız; özel hastaneler, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin kadın doğum ünitelerinde (servisler ve doğumhane, 

poliklinikler), yenidoğan ünitelerinde görev yapabilecekleri gibi aile sağlığı merkezlerine de atamaları yapılabilmektedir. 

Puan Türü: SAY

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 4 yıl

EBELİK



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. 

Mezunlarımız; 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 Bölümü’nü tercih edecek olan öğrenciler, tecrübeli akademik kadro ve teknolojik olarak donanımlı 

laboratuvarlarda eğitimlerini sürdürmektedirler.

Puan Türü: SAY

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 4 yıl

ERGOTERAPİ



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 geliştirilmesinde görevli olan yüksek eğitimli fizyoterapistler yetiştirmektir. 

En büyük amaçları; fonksiyon bozukluklarını düzeltmek, yaralanmaları önlemek, sağlıklı bir iyileşme sağlamak, dolayısıyla bir kişinin 

yaşam kalitesini artırmaktır. Çok yönlü bakış açısıyla farklı sağlık profesyonelleri ile çalışırlar ve hastada en etkin, kapsamlı tedavinin 

oluşturulmasını hedeflerler. 

Mezunlarımız; hastanelerde, 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, huzurevlerinde, bakım ve rehabilitasyon 

merkezlerinde, meslek hastalıklarını önleme ve işçi sağlığını korumak için; fabrikalarda, evde bakım uygulamalarında ve toplum temelli 

rehabilitasyon alanında çalışma imkânı bulacaklardır.

Puan Türü: SAY

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 4 yıl

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. 

“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 bölümünden mezun olan öğrencilerimize 

“Hemşire” unvanı verilir. Hemşirelik Bölümü lisans programına sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır ve eğitim dili Türkçedir. 

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 de hizmet veren, ulusal ve 

uluslararası alanda aranan ve tercih edilen hemşirelerin yetiştirildiği bir bölüm olmayı amaçlıyoruz. 

Mezunlarımız; 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 bakımevlerinde, fabrikalarda, evde bakım 

hizmetleri alanlarında çalışırlar.

Puan Türü: SAY 

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 4 yıl

HEMŞİRELİK 



Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ataşehir Merkez Kampüs ve Dereağzı 

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri üzerine kurulmuştur. Fakülte, Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve 

Rekreasyon Bölümlerinden oluşmakta olup 2019-2020 eğitim öğretim yılında Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü ile faaliyet göstermektedir. Fakültelerimizdeki diğer bölümler ise  

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alacaktır. 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’nün amacı, sporun bir endüstri haline geldiği, 

performansın yadsınamaz bir amaç olduğu günümüz dünyasında gelişen 

teknolojiyi yakından takip edip, çalışmalarını bu platformda vurgulayarak, birçok 

spor branşında ulusal ve uluslararası arenada başarılı sporcuların yetiştirilmesi ve 

bu sporcuların antrenmanlarına yön verilmesinde baş rol oynayan antrenörler, 

kondisyonerler, spor performans analistleri yetiştirmektir. 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, eğitim hayatları boyunca kuramsal ve 

uygulamalı dersler kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sahip olduğu tüm 

tesis ve imkânlardan faydalanabilirler. Bunun yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü 

bünyesinde her kademede faaliyet gösteren tüm sportif branşların antrenör ve 

sporcularıyla aynı ortamda eğitim alma ve onların tecrübelerinden faydalanma 

imkânına erişirler.

Mezunlarımız; Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı spor federasyonlarında, spor 

kulüpleri ve spor alanında faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlarda, farklı yaş 

ve özelliklere sahip gruplarda çalışabilecek donanıma sahip antrenör, kondisyoner 

ve spor performans analistleri olarak istihdam edilebilmektedirler.

*TYT’den en az 150 puan alınması gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavları ile 

öğrenci alımı yapılmaktadır.

ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ



Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün temel amacı, gelişen spor endüstrisi için 

gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, ulusal ve uluslararası alanın rekabetçi 

ortamına hazır, gerekli pedagojik formasyon bilgisiyle donatılmış beden eğitimi ve 

spor öğretmenleri yetiştirmektir. 

Günümüzde yaşamın bir parçası haline gelen sporun, toplum sağlığının 

geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yerinin 

olmasının yanı sıra çok genç nüfus potansiyeline sahip bir ülke olmamız nedeni 

ile beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş eğitimci ihtiyacı baş döndürücü bir 

hızda artmaktadır. 

Mezunlarımız; Milli Eğitim Bakanlığı’na 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.

*TYT’den en az 150 puan alınması gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavları ile 

öğrenci alımı yapılmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ VE 
SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 



Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı, Türkiyemizin geleceği olan gençleri, ulusal 

ve uluslararası düzeyde spor yönetimi alanında rekabet yeteneğine sahip, kendini 

sürekli geliştirmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, spor teknolojisindeki 

gelişmeleri takip eden, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak geleceğe 

yönlendirmektir. 

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

kavram ve yaklaşımların yanı sıra spor pazarlamasına hakim, ulusal ve uluslararası 

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

arası çalışabilen spor yöneticileri bu bölümde yetişmektedir. 

Mezunlarımız için istihdam alanları spor federasyonları, spor kulüpleri, spor 

pazarlaması firmaları, yerel yönetimlerin spor departmanları, Spor Genel 

Müdürlüğü, İl Spor Müdürlükleri ve spor tesisleridir.

*TYT’den en az 150 puan alınması gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavları ile 

öğrenci alımı yapılmaktadır.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 



SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU



Ülkemizde gelişen eğitim ve kültür düzeyi ile birlikte sağlıklı olma bilinci de artmıştır. Ağız ve diş sağlığı alanı, son yıllarda gelişen ve ilgi 

duyulan sektörlerden biridir. İlerleyen diş hekimliği mesleğinde, bir diş hekiminin bir kliniği ideal olarak tek başına idare etmesi zordur. 

Bu açıdan diş hekimliği yardımcısı büyük önem taşımaktadır. 

Günümüzde diş hekimliği hizmetlerinin uygun şekilde yürütülmesi, bilimsel açıdan donanımlı, gerekli eğitim ve beceri düzeyine sahip 

personel istihdamı ve ekip çalışması ile mümkün olabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde de benzer uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi 

seviyesine ulaşmış ve ülkemizin bu alandaki sağlık teknikeri ihtiyacını karşılamayı öngörmektedir. 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı mezunları, diş polikliniklerinde diş hekimine yardımcı olacak, laboratuvar aşamalarını yürütecek, özel 

muayenehanelerde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, 

hastaya tedavi sırasında yardımcı olacak diş hekimliği klinik yardımcılarıdır. 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” olarak kamu ve/veya özel hastanelerin diş sağlığı ile ilgili 

birimlerinde, diş kliniklerinde, diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler.

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI



Anestezi Programı; ameliyat süresince hekimin talimatına göre gerekli anestezi ve anestezi uygulamalarını hazırlama, uygulama 

kayıtlarını tutma, hayati fonksiyonların takibini yapma ve ameliyat sonrası hasta takibi ve kontrolünü sağlama bilgi ve becerisi kazanmış 

sağlık personeli yetiştirmektedir. 

Bu programdan mezun olanlar; kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarındaki klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane ve acil servis 

gibi birimlerde çalışabilmektedir. Ayrıca tüp bebek merkezleri de çalışma alanları arasındadır.

Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi Programı’nı tercih edecek olan öğrenciler, tecrübeli akademik kadro ile ve teknolojik olarak donanımlı 

laboratuvarlarda eğitimlerini sürdüreceklerdir.

Bu programdan mezun olanlara “Anestezi Teknikeri” unvanı verilir.

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

ANESTEZİ



Cerrahi, teknolojinin hızla gelişmesi ve uygulamalardaki çeşitliliğin artması ile birlikte günümüzde en sık başvurulan tedavi 

yöntemlerden biridir. Cerrahi girişimlerin geçmiş yıllara göre daha fazla uygulanması ve tercih edilmesi nedeniyle, bu alanda ara eleman 

olarak çalışabilecek nitelikli teknikerlere ihtiyaç duyulmuştur. Ameliyat teknolojilerinin, tekniklerinin gelişmesi, hasta güvenliği ve hasta 

haklarının ön plana çıkması, Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın açılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Programın amacı; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, mesleğinde yeterlik kazanmış; evrensel nitelikte eğitim almış, iletişim 

becerileri yüksek, tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olabilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, ameliyathane 

teknikerleri yetiştirmektir.

Ameliyathane Teknikerleri ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemelerin ameliyattan önce hazır hale getirilmesi, ameliyat sırasında 

cerrahi ekibe malzeme tedarik edilmesi ve ameliyathane ortamının ameliyata uygun hale getirilmesine yönelik işleri gerçekleştiren ve 

ameliyata giren ekipte doğrudan yer alıp, uygulama açısından destek veren donanımlı teknik sağlık personelidir.

Bölümün mezunları, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde “Ameliyathane 

Teknikeri” olarak çalışabilirler.

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

AMELİYATHANE HİZMETLERİ



Eksilen veya kaybolan fonksiyon ve estetiğin yeniden kazandırılması amacıyla bir ya da daha fazla eksik dişi ve ilgili eksik dokuları 

tamamlama bilim ve sanatına Protetik Diş Hekimliği denir. Bu alanda bilimsel ve klinik sorumluluk diş hekimine, laboratuvar aşamalarının 

sorumluluğu ise diş teknikerine aittir. Başarılı bir protetik tedavide iyi eğitim almış el becerisi yüksek diş teknikerlerinin payı büyüktür.

Diş Protez Teknolojisi Programı, diş hekimi tarafından planlanan protetik tedavinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojiyi ve en iyi 

malzemeleri kullanarak yürütebilecek, nitelikli “Diş Protez Teknisyenleri” yetiştirir. 

Diş protez teknikeri, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından 

planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını 

yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık meslek mensubudur.

Diş hekiminin sorumluluğunda çalışan diş protez teknikerleri, hazırlanan diş protezini kullanıma hazır hale getirir, herhangi bir şekilde 

kırılan veya üzerinde çatlak oluşan protezleri onarır, kullandığı cihazların ve aletlerin temizliğini gerçekleştirir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, “Diş Protez Teknisyeni” olarak kamu ve/veya özel hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinin, 

diş kliniklerinin laboratuvarlarında, özel diş laboratuvarlarında, diş sağlığı alanındaki firmalarda çalışabilirler, kendi laboratuvarlarını 

açabilirler.

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ



Diyaliz işlemi hasta vücudundan, fazla sodyum ve sıvı gibi atıkları uzaklaştırarak, kandaki potasyum, sodyum ve bikarbonat gibi 

kimyasal madde seviyelerini düzenler. Sağlıklı kan basıncı seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Diyaliz ünitelerinde tedaviye destek 

veren nitelikli sağlık çalışanlarına gereksinim duyulmaktadır. 

Diyaliz Teknikeri, diyaliz tedavisi gören hastaların diyaliz makinesine alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması 

aşamalarında hekimin talimatlarına göre uygulamalar yapan, hasta ve yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendiren sağlık 

personelidir.

Bu programdan mezun olanlar; kamu ve özel sektöre ait hastanelerin hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde ve özel diyaliz 

merkezlerinde görev yapmaktadırlar.

Diyaliz Programı’ndan mezun olanlara “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilir.

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

DİYALİZ



Fizik tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektördür. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip 

birey sayısındaki artış, rehabilitasyon alanında fizyoterapistlere yardımcı olacak kalifiye eleman ihtiyacını da artmıştır. 

Fizyoterapi Programı’nın amacı çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime 

ve iletişime sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, teknik konularda donanımlı ve nitelikli fizyoterapi teknikerlerini 

yetiştirmektir. 

Programın mezunları, başta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel 

hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde Fizyoterapi Teknikerleri olarak çalışırlar. 

Fizyoterapi Teknisyenleri çalıştıkları birimlerde, ilgili uzman doktorlar ve fizyoterapistlerin gözetim ve denetiminde hastayı fizik tedaviye 

hazırlar, gerekli tedaviyi fizyoterapistlerin direktifleri doğrultusunda uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve cihazların 

bakımını yaparlar. Ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere “Fizyoterapi Teknisyeni” unvanı verilir.

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

FİZYOTERAPİ



Hastane öncesi, hasta veya yaralıya acil bakım ve kurtarma ile ilgili hizmet verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim 

becerisiyle hasta veya yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak önemlidir. Tüm bunların yapılabilmesi 

için iyi eğitim almış ilk ve acil yardım/paramedik çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Teknikeri, hastalık ya da kaza sırasında ilk yardım tedavi ve bakım hizmetlerini veren, hastanın esas tedavisi yapılıncaya 

kadar yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapan ve hastanın ambulans ile güvenli bir şekilde hastaneye 

taşınmasını sağlayan sağlık personelidir.

Programın mezunları kamu ve özel sektöre ait hastanelerin acil servislerinde, kara, hava ve deniz ambulanslarında, 112 acil yardım 

istasyonları ve komuta kontrol merkezlerinde ve  ilk ve acil yardıma ihtiyaç duyulan her türlü kurumda çalışabilirler. 

İlk ve Acil Yardım Programı’nda eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere, “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ya da “Paramedik” unvanı 

verilir.

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

İLK VE ACİL YARDIM



Radyoterapi Programı’nın amacı; radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek 

ve makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama 

işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. 

Programın öğrencileri aldıkları eğitimle, radyoterapide kullanılacak cihazların açılması, kalibrasyonlarının yapılarak çalışmaya hazır hale 

getirilmesi, radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan ışınlı tedavinin uygulanması, 

cihazların bakımı, muhafazası ve uygun şekilde çalışmasının sağlanması, arızaların en kısa zamanda şef veya uzmana haber verilmesi 

gibi görevleri yürütmek konusunda yeterlilik kazanırlar. 

Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte ve özel hastanelerde 

radyoterapiye ilişkin bölümler de yaygın olarak bulunmaktadır. Bu nedenle radyoterapi teknikerlerinin istihdam alanları geniştir. 

Mezunlar, bu kurumlarda kolayca iş bulabilmektedir.

Bu programdan eğitim alarak mezun olan kişilere “Radyoterapi Teknikeri” unvanı verilir.

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

RADYOTERAPİ



Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır. Tıbbi görüntüleme 

yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkün olmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nın amacı, hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik 

görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır 

hale getiren sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. 

Mezunlar hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküler anjio, nonvasküler girişimsel radyoloji 

gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler. Uzman 

hekimlerin gözetimi altında çalışan tıbbi görüntüleme teknikerleri, ayrıca üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ile özel 

sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler. 

Programdan mezun olan öğrencilere “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ



Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pogramı, son yıllarda en çok ilgi duyulan ön lisans programlarından biridir. 

Programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, genetik, endokrinoloji gibi tanı ve 

tedavi laboratuvarlarının tüm bölümlerinde, tıbbi analizleri yapan eleman yetiştirmektir. 

Eğitim süresince öğrenciler temel tıp bilimleri dersleri yanında ağırlıklı olarak biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem 

ve hesaplamaları, patoloji, genetik, hematoloji, endokrin gibi mesleki dersleri alır, programda yer alan mesleki uygulama ve stajların 

tümünü tamamlayarak “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile mezun olurlar. 

Mezunlar kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ve tahlil yapılabilen tüm tıbbi laboratuvarlarda, 

diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışırlar. Çalıştıkları 

laboratuvarlarda ve bilim dallarında laboratuvar ekipman, makine, araç ve gereçlerini kullanarak tıbbi materyallerin biyokimyasal, 

mikrobiyolojik, patolojik ve hematolojik analizlerini yaparlar. 

Puan Türü: TYT

Eğitim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
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