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 SAĞLIK BiLiMLERi FAKÜLTESi

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; alanında uzman, araştıran, bilimsel 
düşünmeyi ve bilimsel uygulamayı prensip edinmiş, teknolojiyi etkin bir şekilde 
kullanabilen, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen ve eylemlerini kanıta dayalı 
uygulamalar üzerine temellendiren, donanımlı ve çağdaş sağlık profesyonelleri 
yetiştirmeyi amaçlar.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE FARK
YARATACAK PROFESYONELLER

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye’nin en büyük sağlık markası olan 
MLP Care Grubu’nun yıllara dayanan bilgi, birikim ve deneyiminden yararlanarak; mesleki 
donanımı ve becerisiyle fark yaratan sağlık profesyonelleri yetiştirmektedir. Sağlık 
Bilimleri Fakültesi'nde titizlikle hazırlanmış eğitim programları, seçkin öğretim kadrosu 
tarafından verilmektedir.

KÖKLÜ TECRÜBE 

Alanında uzman ve deneyimli akademik kadronun verdiği teorik eğitimin, pratik alanda 
uygulamaya dönüştürülmesi için öğrencilere, ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital’’, 
“Medical Park’’ ve “VM Medical Park’’ Hastaneleri’nde ücretsiz staj imkanı sağlanmaktadır. 
Başarılı mezunlarımız, “Liv Hospital’’, “Medical Park’’ ve “VM Medical Park’’ Hastaneleri’ni 
tek çatı altında birleştiren “MLP Care Grubu’’ bünyesinde çalışma fırsatı bulabilirler.

UYGULAMALI 

Prof. Dr. Engin Ulukaya
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki bölümler hem ülkemizde, hem 
de dünyada en fazla ihtiyaç duyulan ve gelecek vaat eden meslek 
gruplarını kapsamaktadır. Multidisipliner ve interdisipliner ekip 
çalışmalarına olanak sağlayan bu meslekler, öğrencilere çok farklı 
kariyer seçenekleri sunmaktadır. Mezunlar özel ve resmi sağlık 
kuruluşlarında, eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kamu ve özel 
kuruluşlarda danışmanlık, eğiticilik, yöneticilik gibi görevler 
alabileceği gibi, kendi özel kliniklerini açarak hizmet verebilir ya da 
akademik kariyeri tercih ederek akademisyenlik yapabilirler. Bu 
mesleklere gereksinim hiçbir zaman azalmayacağından, mezunlar 
alanlarında ihtiyaç duyulan birer profesyonel olarak mesleklerine 
atılacaktır.



ÇOCUK GELiŞiMi 

DiL VE KONUŞMA TERAPiSi 

Öğrencilerimiz, güçlü bir akademik kadro ile eğitim hayatlarını sürdürerek; yetkin ve 
donanımlı birer çocuk gelişimci olarak mezun olacaklardır. Öğrencilerimiz isterlerse bir yıl 
İngilizce hazırlık eğitimi alabilecek, Erasmus Programı'ndan faydalanabilecek ve 2. sınıftan 
itibaren ÇAP/Yandal yapma fırsatına sahip olabileceklerdir. Bölüm müfredatı Çocuk 
Gelişimi Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı kriterleri çerçevesinde hazırlanmış 
olup; gözlem, uygulama ve staj olanakları sunmaktadır. Bölüm bünyesinde bulunan bir 
Gelişim Takip ve İzlem Ünitesi ve drama, müzik, bilim ve grup derslerinin yürütüldüğü 
Çocuk Gelişimi Atölyesi ile öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya dönüşümü 
desteklenmektedir.

Bölüm müfredatımız, alanında uzman akademik kadromuz tarafından Dil ve Konuşma 
Terapisi Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı kriterleri çerçevesinde hazırlanmış 
olup; 400 saatlik klinik gözlem ve uygulama içermektedir. Bu sayede öğrencilerimiz, güçlü 
bir akademik kadro ile eğitim hayatlarını sürdürerek dil, konuşma, ses, yutma bozuklukları 
ve terapileri hakkında güncel gelişmeleri takip edecek; medikal ağırlıklı bir eğitim ve 
uygulama sayesinde yetkin ve donanımlı birer dil ve konuşma terapisti olarak mezun 
olacaklardır. Öğrencilerimize hem akademik, hem de medikal anlamda kendilerini 
geliştirmeleri için geniş bir imkan sunulmakta, alana donanımlı birer dil ve konuşma 
terapisti olarak çıkmaları ve lisansüstü eğitime devam etmeleri için olanak sunulmaktadır.

BESLENME VE DiYETETiK

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, öğrenimleri boyunca alanında uzman akademik 
kadro ile mesleki donanım kazanırken; müfredatımızda yer alan ve günümüz ihtiyaçlarına 
hitap eden pek çok ders sayesinde multidisipliner çalışma ortamında eğitim alma fırsatı 
yakalamaktadır. Uygun koşulları sağlayan öğrenciler, birçok bölümde ÇAP/Yandal 
yapabilme ve Erasmus Programı'ndan faydalanabilme imkânı elde etmektedir. Müfredatta 
yer alan uygulama derslerinin tümü bölümümüz laboratuvarlarında yürütülmekte olup; 
üçüncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, başta üniversite hastanelerimiz olmak üzere, 
MLP Care Grubu bünyesindeki birçok hastanede staj yapmaktadır. Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü'ne özgü mesleki ve akademik İngilizce derslerinin müfredatta bulunması 
sayesinde, geleceğin diyetisyenleri güncel gelişmeleri ve literatürü takip edebilme 
becerisine sahip olmaktadırlar. Tüm bu imkanlar ile akademik becerilerini geliştiren 
öğrenciler, İstinyelilik Manifestosu dersleri kapsamında ve bölümümüz bünyesindeki 
öğrenci kulüplerinin yürüttüğü etkinlikler ile bireysel gelişimlerini ve sosyal farkındalıklarını 
desteklemektedirler.



FiZYOTERAPi VE
REHABiLiTASYON 
Güçlü bir akademik kadrosu olan bölümümüzün eğitim dili İngilizce'dir.  Alanında 
yetkin ve donanımlı fizyoterapistler yetiştirmeyi misyon edinmiş olan bölümümüzde 
ileri teknolojiye sahip altı adet Fizyoterapi Uygulama Laboratuvarı bulunmaktadır. 
Öğrencilerimiz Erasmus Programları aracılığıyla eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa’da 
yapabildikleri gibi mezuniyet durumuna gelmiş olanlar ABD’deki North Carolina 
Winston-Salem State Üniversitesi'nin DPT (Doctor of Physical Therapy) programına da 
devam edebilirler ve ikinci bir diploma (DPT) sahibi olabilirler. İkinci sınıf itibarıyla 
ÇAP/Yandal yapabilen öğrenciler, eğitimlerinin bir parçası olan klinik çalışmalarını ve 
yaz stajlarını başta Liv Hospital ve Medical Park Hastaneleri olmak üzere üniversite 
hastanelerinde yapma olanaklarına sahiptirler.

Güçlü bir akademik kadrosu olan bölümümüz, yetkin ve donanımlı fizyoterapistler 
yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri ile 
akademik seviyede İngilizce öğrenebilirler ve Erasmus Programları aracılığıyla 
eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa’da yapabilirler. Bölümümüzde bulunan ileri 
teknolojiye sahip altı adet Fizyoterapi Uygulama Laboratuvarı ve üç adet Temel Tıp 
Laboratuvarı ile öğrencilerimize kapsamlı, uygulamalı ve uluslararası düzeyde eğitim 
olanağı sunulmaktadır. İkinci sınıf itibarı ile öğrencilerimiz ÇAP/Yandal yaparak aynı anda 
iki diploma ile mezun olabilirler. Öğrencilerimiz eğitimlerinin bir parçası olan klinik 
çalışmalarını ve yaz stajlarını başta Liv Hospital ve Medical Park Hastaneleri olmak üzere 
üniversite hastanelerinde yapma olanaklarına sahiptirler.

FiZYOTERAPi VE REHABiLiTASYON 

EBELiK 
Öğrencilerimiz, uzman ve güçlü bir akademik kadro ile eğitim hayatlarını sürdürerek 
yetkin ve donanımlı birer ebe olarak mezun olacaklardır. Bölüm müfredatı Ulusal 
Çekirdek Eğitim Programı kriterleri doğrultusunda hazırlanmış olup; mezuniyet 
öncesinde tüm ebelik öğrencileri uygulama yaptığı hastaneler bünyesinde bireysel 
olarak gebe takibi, doğum ve postpartum takibi, yenidoğan takibi yapabileceklerdir. 2. 
ve 3. sınıf öğrencilerimiz, yaz dönemlerinde yaz stajı yaparak öğrendiklerini pekiştirme 
fırsatı bulabilecektir. Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerini tercih edebilecek, Erasmus 
Programı aracılığıyla yurt dışına çıkma imkânı sağlayabilecek ve 2. sınıf itibarıyla çift 
anadal veya yandal yapabileceklerdir. Zengin ekipmanlı uygulama laboratuvarları ile 
uygulamalı eğitim imkanından faydalanabilecek olan öğrencilerimiz, iki üniversite 
hastanesi başta olmak üzere, Liv Hospital ve Medical Park Hastaneleri'nde staj ve klinik 
uygulama yapma fırsatı da bulacaklardır. Akademik kariyer hedefleri olan 
öğrencilerimiz, yüksek lisans eğitimine İstinyeli olarak devam edebilecek ve alanında 
uzman ebe olabileceklerdir. 
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Öğrencilerimiz, alanında uzman ve güçlü bir akademik kadro ile eğitim hayatlarını 
sürdürerek alanlarında yetkin ve donanımlı birer hemşire olarak mezun olacaklardır. 
Erasmus Programı, ÇAP/Yandal yapma, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı temel 
alınarak hazırlanmış olup eğitim ve öğretim programı ile nitelikli hemşirelerin 
yetiştirilmesi hedefimizdir. İleri teknolojiye sahip mesleki beceri, simülasyon ve 
temel tıp laboratuvarları ile öğrencilerimize uygulamalı eğitim olanağı 
sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, iki üniversite hastanesi başta olmak üzere, Liv 
Hospital ve Medical Park Hastaneleri’nde uygulama yapma fırsatı bulacaklardır. 
Ayrıca lisansüstü ve doktora programlarımız ile bilimsel araştırmalar yapabilen, 
kritik düşünme becerisine sahip ve mesleki sorunlara çözüm bulabilen 
akademisyenler yetiştirilmektedir.

HEMŞiRELiK 

İngilizce Hemşirelik Bölümü olarak en temel hedefimiz, hemşirelik eğitimi, 
araştırma, uygulama, hizmette liderlik ve mükemmellik yoluyla yerel ve küresel 
olarak birey, aile ve toplumun sağlığını iyileştirmektir. Öğrencilerimiz, hazırlık 
sınıfının ardından, hemşirelik eğitimini %100 İngilizce olarak ve alanında uzman ve 
güçlü akademik kadro ile tamamlayarak uluslararası akademik düzeyde mezun 
olacaklar, Erasmus Programı'ndan faydalanabilecek, bölümünün doğası gereği 
farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen öğrencilerimize meslekler arası deneyim, 
ayrıcalıklı çalışma ve araştırma olanakları ile (yapay zeka laboratuvarı, araştırma 
destekleri vb.) disiplinlerarası fikir paylaşımı ve ÇAP/Yandal yapma fırsatına sahip 
olabileceklerdir. İleri teknolojiye sahip mesleki beceri, simülasyon ve temel tıp 
laboratuvarları ile öğrencilerimize uygulamalı eğitim olanağı sunulmaktadır. 
Öğrencilerimiz, iki üniversite hastanesi başta olmak üzere, Liv Hospital ve Medical 
Park Hastaneleri'nde klinik uygulama yapma fırsatı bulacaklardır. 

HEMŞiRELiK 

Bölümümüz, mesleki akademik kadrosu, Avrupa’yla uyumlu ve güncel ders planı 
ve içerikleriyle yetkin sosyal çalışmacılar hazırlamaktadır. Öğrenciler kuramsal 
derslerle bilgilerini, uygulama ve stajla becerilerini geliştirebileceklerdir. Yoğun 
İngilizce dersleri alabilecek ya da başka bir dil öğrenebileceklerdir. Erasmus 
programıyla ücretsiz gidebilecekleri Avrupa üniversitelerinde yabancı dillerini kısa 
sürede geliştirme olanağına sahiptirler. İsterlerse final stajını Almanya’da 
yapabilecek ya da yakında başlayacak yeni iş birlikleriyle üniversitemizden ve 
Almanya’da Sosyal Çalışma Bölümlerinden dört yılda çift diploma alma olanağına 
sahip olarak dünyanın her tarafında çalışabileceklerdir. Bunu istemeyen 
öğrencilerimiz, üniversitemizde ÇAP yaparak Türkiye’de aynı anda iki diploma 
alabilecek; yandal yaparak farklı disiplinlerde kendini geliştirebilecektir. Sosyal 
sağlık ve dijital sosyal çalışma gibi Türkiye’de başka bölümlerde işlenmeyen 
yepyeni alanlarla donanmış olarak çalışma yaşamında öne çıkacaklardır.

SOSYAL HiZMET BÖLÜMÜ
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