
Sağlık Bilimleri

• Sağlık Bilimleri Fakültesi her biri ayrı bir 
meslek olarak değerlendirilebilecek 
bölümlerden oluşmaktadır. Sağlık Yönetimi, 
Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik ve 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Temel Sağlık 
Bilimleri Bölümü (öğrenci almayıp tüm 
bölümlere destek sunan bölümdür) ile 
toplam 6 bölümü ile hizmet vermektedir. 
• Ebelik bölümleri içinde ilk sıralarda (ilk 3) 
tercih edilen bir fakültedir. Üniversitenin 
İstanbul’da bulunan iki devlet 
üniversitesinden birisi olması ve alanında 
yetkin öğretim elemanlarının bulunması 
fakültenin avantajlarından birisidir.
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: LYS (lisans 
yerleştirme sınavı) puanına göre yüksek 
sıralarda öğrenci alımı kamu ve özel alanda 
kurumumuzu ve mezunlarımızı ön planda 
tutmaktadır. Öğretim üyesi kadrosunun 
fizyoterapi bölümü lisansı kökenli olması, 
öğretim üyelerinin alanda güncel konularda 
sertifika ve eğitimlerini almış olmaları ve bu 
bilgileri lisans eğitimleri müfredatında da 

Fakültemizden mezun olan öğrenciler; 
Yataklı-Yataksız Tedavi Merkezleri, Tıp 
Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Evde 
Bakım Merkezleri, Ar-Ge Laboratuvarları, 
Sağlık Ocakları, Okul ve Spor Kulüpleri, 
Huzurevleri, Kamu ve Özel Sektör 
Hastaneleri, Sağlık Bilişimi ve Teknolojisi ile 
ilgili kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve diğer 
kuruluşların Yönetim Birimleri, Aile Sağlığı 
Merkezleri vb. merkezlerde çalışma 
imkanına sahip olabilmektedirler.

İş ve Kariyer Olanakları

Fakültemizin Güçlü Yönleri ve
Avantajları

Sağlık sektörüne fizyoterapist, sağlık 
yöneticisi, diyetisyen, ebe ve hemşire 
yetiştiren fakülte, Türkiye sağlık sektörü 
için referans okul niteliğindedir. 
Öğrenciler, staj yapmaya başladıkları 
dönemden itibaren iş bağlantıları 
kurabilmekte, mezunlar sağlık sektöründe 
büyük talep görmektedir. Gelişmiş 
laboratuvarları, uygulamalı eğitimleri, 
birçok alanda çift anadal ve yandal 
yapma imkânı, staj uygulamaları ve yurt 
dışı eğitim fırsatları sunan Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nde eğitim dili Türkçedir. Lisans 
eğitimlerini tamamlayan öğrenciler çeşitli 
bilim dallarında yüksek lisans ve doktora 
programlarından yararlanabilmektedir.Sağlık Bilimleri

öğrencilere işlemeleri fakültenin 
avantajlarındandır.
• Bölümlerdeki eğitim ekipmanları pek çok 
kamu ve vakıf üniversitesine göre daha 
fazladır.
• Hemşirelik: İstanbul’da bulunan devlet 
üniversiteleri içerisinde aktif öğrenci 
yetiştiren iki hemşirelik bölümünden birisi 
olmamız nedeniyle mezunlarımız, 
alanlarındaki kademelerde değer 
yaratmaktadır.
• 9 ayrı Anabilim Dalında eğitim 
sunulmaktadır.
• Beslenme ve Diyetetik: İstanbul’daki diğer 
devlet üniversiteleri arasındaki tek bölümdür. 
Bölüm taban puanları yüksek olup, alanında 
yetkin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. 
Yüksek lisans ve doktora programları ile 
Erasmus, Farabi ve Mevlana programları 
aktif olarak kullanılmaktadır.
• Sağlık Yönetim Bölümü: Mezunlar özel 
hastaneler tarafından öncelikle tercih 
edilmektedir.
• Temel Sağlık Bilimleri: Alanında uzman 
kadrosuyla tüm bölümlere fakülte içinden 
destek vermektedir.
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