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Geniş Staj İmkânları 
ve Teorik Eğitim

Deneyimli akademik kadromuzun verdiği 
teorik eğitimin, pratik alanda uygulama-
ya dönüştürülmesi için öğrencilerimize, 
ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital’’, 
“Medical Park’’ ve “VM Medical Park’’ 
Hastaneleri’nde ücretsiz staj imkânı 
sağlanmaktadır. Başarılı mezunlarımız, 
“Liv Hospital’’, “Medical Park’’ ve “VM 
Medical Park’’ Hastaneleri’ni tek çatı 
altında birleştiren “MLP Care Grubu’’ 
bünyesinde çalışma fırsatı bulabilmek-
tedir.

Köklü Tecrübeyle Fark 
Yaratan Eğitim İçeriği

Türkiye’nin en büyük sağlık markası 
olan MLP Care Grubu’nun yıllara 
dayanan bilgi, birikim ve deneyiminin 
desteğiyle kurgulanan fakültemiz; 
mesleki donanımı ve becerisiyle 
fark yaratan sağlık profesyonelleri 
yetiştirmektedir. Fakültemizin titizlikle 
hazırlanmış eğitim içerikleri ve 
uygulamalı dersleri her biri alanında 
uzman akademik kadromuz tarafından 
verilmektedir. 

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 amaçlamaktadır. 
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Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
(Türkçe – SAY) 
Öğrenimleri boyunca alanında uzman 
akademik kadro ile mesleki donanım 
kazanan öğrencilerimiz; müfredatımızda 
yer alan ve günümüz ihtiyaçlarına hitap 
eden pek çok ders ile multidisipliner 
çalışma ortamında eğitim alma fırsatı 
yakalamaktadır. Uygun koşulları sağlayan 
öğrencilerimiz, birçok bölümde ÇAP/Yan-
dal 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 yapabilir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ne özgü 
mesleki ve akademik İngilizce derslerinin müfredatta bulunması, geleceğin diyetisyenlerinin 
güncel gelişmeleri ve literatürü takip edebilme becerisine sahip olmalarını sağlar. Tüm bu 
imkânlar ile akademik becerilerini geliştiren öğrenciler, İstinyelilik Manifestosu dersleri 
kapsamında ve bölümümüz bünyesindeki öğrenci kulüplerinin yürüttüğü etkinlikler ile 
bireysel gelişimlerini ve sosyal farkındalıklarını desteklemektedirler.

Dil ve Konuşma Terapisi
Bölümü
(Türkçe – SAY)

Alanında uzman akademik kadromuz tara-
fından Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Eğiti-
mi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı kriterle-
ri çerçevesinde hazırlanmış olan eğitim müf-
redatımız; 400 saatlik klinik gözlem ve uygu-
lama içermektedir. Dil, konuşma, ses, yutma 
bozuklukları ve terapileri hakkında güncel 
gelişmeleri takip eden öğrencilerimiz; medi-
kal ağırlıklı bir eğitim ve uygulama sayesin-
de yetkin ve donanımlı birer dil ve konuşma 
terapisti olarak mezun olur. Hem akademik 

hem de medikal anlamda kendilerini geliştirmeleri için geniş imkânlara sahip olan öğrencileri-
miz, donanımlı birer dil ve konuşma terapisti olarak meslek hayatına hazır olabilir veya lisans- 
üstü eğitime devam etmeleri için sunulan olanaklardan yararlanabilir. 

Ebelik Bölümü
(Türkçe – SAY) 
Her biri alanında uzman akademik 
kadromuz ile eğitim hayatlarını sürdüren 
öğrencilerimiz, yetkin ve donanımlı birer 
ebe olarak mezun olmaktadır. Ulusal 
Çekirdek Eğitim Programı kriterleri 
doğrultusunda hazırlanan eğitim müfre-
datına sahip olan bölümümüzde eğitim 
alacak öğrenciler; mezuniyet öncesinde 
uygulama yapılan hastaneler bünyesinde 
bireysel olarak gebe takibi, doğum ve 
postpartum takibi ile yenidoğan takibi 
yapabilmektedir. Yaz dönemlerinde 
staj yaparak öğrendikle- rini pekiştirme 
fırsatı bulan 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz, 
yoğunlaştırılmış İngilizce derslerini tercih 
ederek, Erasmus Programı aracılığıyla yurt 
dışına çıkma imkânı sağla- yabiliyor ve 
2. sınıf itibarıyla çift anadal veya yandal 
yapabiliyor. Zengin ekipmanlı uygulama 
laboratuvarları ile yoğun bir pratik 
eğitim alan öğrencilerimiz, iki üniversite 
hastanesi başta olmak üzere Liv Hospital 
ve Medical Park Hastaneleri'nde staj ve 
klinik uygulama yapma fırsatı buluyor. 
Akademik kariyer hedefleri olan öğrencile-
rimiz, yüksek lisans eğitimine İstinyeli 
olarak devam edebilir ve uzman ebe olarak 

Çocuk Gelişimi Bölümü
(Türkçe – EA) 
Güçlü bir akademik kadro ile eğitim 
hayatlarını sürdürerek yetkin ve dona-
nımlı birer çocuk gelişimci olarak 
mezun olan öğrencilerimiz; tercih 
ederlerse bir yıl İngilizce hazırlık eğiti-
mi alabiliyor, Erasmus Programı'ndan 
faydalanabiliyor ve 2. sınıftan itibaren 
ÇAP/Yandal yapma fırsatına sahip 
oluyor. Çocuk Gelişimi Lisans Eğitimi 
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı kri-
terleri çerçevesinde hazırlanmış müf-
redata sahip olan bölümümüz; geniş 
gözlem, uygulama ve staj olanakları 
sunmaktadır. Drama, müzik, bilim ve 
grup derslerinin yürütüldüğü Çocuk 
Gelişimi Atölyesi ile öğrencilerin 
teorik bilgilerinin pratiğe dönüşümü-
nün desteklendiği bölümümüz bünye-
sinde, Gelişim Takip ve İzlem Ünitesi 
uygulama alanları da mevcuttur.

BÖLÜMLER
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Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
(İngilizce - SAY)

Alanında yetkin ve donanımlı fizyotera-
pistler yetiştirmeyi misyon edinen ve 
eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde 
ileri teknolojiye sahip 6 adet Fizyoterapi 
Uygulama Laboratuvarı bulunmaktadır. 
Öğrencilerimiz; Erasmus Programları ara-
cılığıyla eğitimlerinin bir bölümünü Avru-
pa’da yapabildikleri gibi mezuniyet duru-
muna gelmiş olan öğrencilerimiz ABD’de-
ki North Carolina Winston-Salem State 
Üniversitesi'nin DPT (Doctor of Physical 
Therapy) programına da devam edebilir 
ve ikinci bir diploma (DPT) sahibi olabilir-
ler. 2. sınıf itibarıyla ÇAP/Yandal yapabi-
len öğrencilerimiz, eğitimlerinin bir parça-
sı olan klinik çalışmalarını ve yaz stajlarını 
başta Liv Hospital ve Medical Park Hasta-
neleri olmak üzere üniversite hastanele-
rinde yapma olanağına sahiptirler.

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü 
(Türkçe - SAY)

Güçlü akademik kadrosuyla yetkin ve 
donanımlı fizyoterapistler yetiştirmeyi 
misyon edinen bölümümüz, sunmuş 
olduğu yoğunlaştırılmış İngilizce dersler 
ve Erasmus Programları aracılığıyla 
öğrencilerimizin eğitimlerinin bir 
bölümünü Avrupa’da gerçekleştirmele 
rine olanak sağlamaktadır. İleri teknoloji-
ye sahip 6 adet Fizyoterapi Uygulama 
Laboratuvarı ve 3 adet Temel Tıp Labor-
atuvarı’nda uygulamalı derslerini alan 
öğrencilerimiz, 2. sınıf itibarı ile ÇAP/Yan-
dal yaparak aynı anda iki diploma ile 
mezun olabilmektedir. Kapsamlı, uluslar-
arası standartlarda ve pratiğe dayalı bir 
eğitim alan öğrencilerimiz, klinik çalışma-
larını ve yaz stajlarını başta Liv Hospital 
ve Medical Park Hastaneleri olmak üzere 
üniversite hastanelerinde yapma olanağı-
na sahiptirler. 

Sosyal Hizmet 
Bölümü 
(Türkçe - EA)

Tamamı sosyal hizmet 
lisans çıkışlı akademik kad-
rosu ve Avrupa Sosyal Çalış-
ma Öğretimi ile uyumlu 
ders içerikleriyle yetkin 
sosyal çalışmacılar yetiştir-
meyi amaçlayan bölümü-
müz; ezberlemeye değil al-
gılamaya ve kavramaya 
dayalı öğretim yöntemiyle 
öğrencilerimizin mesleğe 
ve dünyaya bakışını değiş-
tirmektedir. Sosyal sağlık 
konusunu Türkiye’de ilk kez 
sosyal çalışma öğretiminin 
odağına alarak, sosyal çalış-
ma mesleğinin içini doldu-
ran bölümümüz; geniş uy-
gulama ve staj imkânlarına 
sahiptir. Yepyeni öğrenim 
alanlarında dersler alacak 
olan öğrencilerimiz, sosyal 
sağlık, dijital sosyal çalışma 
ve evrensel düzeyde proje 
yazmayı öğrenmiş olarak 
mezun olmaktadır. Yoğun 
İngilizce dersleri alabilme 
ya da başka bir yabancı dil 
öğrenme olanağına sahip 
olan öğrencilerimiz; Eras-
mus Programlarından yarar-
lanabilir, isterlerse final stajı-
nı Almanya’da yapabilir. Üni-
versitemizde ücretsiz ÇAP 
yaparak Türkiye’de aynı 
anda iki diploma alabilme 
şansına sahip olan öğrenci-
lerimiz, yandal yaparak 
farklı disiplinlerde de kendi-
lerini geliştirebilmektedir.
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yaparak Türkiye’de aynı 
anda iki diploma alabilme 
şansına sahip olan öğrenci-
lerimiz, yandal yaparak 
farklı disiplinlerde de kendi-
lerini geliştirebilmektedir.



Odyoloji
Bölümü
(Türkçe- SAY)

İşitme ve denge bozukluk-
larının erken dönemde ta-
nılanması ve rehabilitas-
yonunu hedefleyen sağlık 
profesyonelleri olan od-
yologların yetiştirilmesini 
amaçlayan  bölümümüz; 
uluslararası standartlarda 
hazırlanmış sistematik bir 
eğitim içeriğine sahiptir. 
Erasmus Programı, ÇAP 
ve Yandal yapma imkânla-
rına sahip olan öğrencileri-
miz, uygulamalı derslerini 
ileri teknolojiye sahip mes-
leki beceri, simülasyon ve 
temel tıp laboratuvarların-
da işlemektedir. İlk yıl mes-
leki bir temel oluşturulabil-
mesi için temel tıp ve mes-
leki giriş dersleri, ikinci 
yılda ise tanısal odyoloji 
ağırlıklı dersler alan öğren-
cilerimiz, üçüncü yılda re-
habilitasyon amaçlı odyo-
loji alanında teorik ve uy-
gulamalı eğitimlere geç-
mektedir. Bölümdeki son 
yıllarında klinik ağırlıklı 
eğitimler alan öğrencileri-
miz, öğrendiklerini İstinye 
Üniversitesi Uygulama ve 
Araştırma Merkezleri olan 
Liv Hospital ve Medical Park 
Hastaneleri Odyoloji Kli-
nikleri'nde uygulama fırsa-
tı bulmaktadır. Bölüm me-
zunları devlet ve üniver-
site hastanelerinde, özel 
hastane ve eğitim - re-
habilitasyon kurumların-
da istihdam edilebilir ya 
da özel sektörde işitme 
cihazı, koklear implant 
gibi medikal ürün firma-
larında yönetici pozisyo-
nunda görev alabilirler. 

Hemşirelik
Bölümü 
(İngilizce - SAY)

Araştırma, uygulama, hizmette 
liderlik ve mükemmellik yoluyla 
yerel ve küresel olarak birey, aile ve 
toplumun sağlığını iyileştirmeyi 
hedefleyen İngilizce Hemşirelik 
Bölümümüz, alanında uzman ve 
güçlü akademik kadroya sahiptir.
Hemşirelik eğitimini %100 İngilizce 
alarak uluslararası akademik 
düzeyde mezun olan öğrencilerim-
iz; Erasmus Programı'ndan 
faydalanabilecek, bölümünün 
doğası gereği farklı kültürlerden ve 
ülkelerden gelen öğrencilerimizle  
meslekler arası deneyim, ayrıcalıklı 
çalışma ve araştırma olanakları 
ile (yapay zekâ laboratuvarı, araştırma destekleri vb.) disiplinlerarası fikir paylaşımı ve 
ÇAP/Yandal yapma fırsatına sahip olabileceklerdir. Uygulamalı derslerini ileri teknolojiye 
sahip mesleki beceri, simülasyon ve temel tıp laboratuvarlarında alan öğrencilerimiz, 
iki üniversite hastanesi başta olmak üzere Liv Hospital ve Medical Park Hastaneleri'nde 
klinik uygulama yapma fırsatı bulmaktadır.

Hemşirelik Bölümü
(Türkçe - SAY)

Alanında uzman ve güçlü bir aka-
demik kadro ile eğitim hayatlarını 
sürdüren öğrencilerimiz, donanım-
lı birer hemşire olarak mezun olmak-
tadır. Erasmus Programı, ÇAP/Yan-
dal ve Ulusal Çekirdek Eğitim Prog-
ramı temel alınarak hazırlanmış olan 
eğitim ve öğretim programı ile nite-
likli hemşirelerin yetiştirilmesini he-
defleyen bölümümüz; ileri teknoloji-
ye sahip mesleki beceri, simülasyon 
ve temel tıp laboratuvarları ile öğren-
cilerimize uygulamalı eğitim olanağı 
sunmaktadır. İki üniversite hastanesi 
başta olmak üzere Liv Hospital ve Me-
dical Park Hastaneleri’nde uygulama 

yapma fırsatı bulacak olan öğrencilerimiz, lisansüstü ve doktora programlarımız ile bilimsel 
araştırmalar yapabilen, kritik düşünme becerisine sahip ve mesleki sorunlara çözüm bulabilen 
akademisyenler olarak da yetişebilmektedir. 
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O L M A N I N  AY R I C A L I K L A R I

Mezunların
Nitelik ve Becerileri

Ulusal ve uluslararası düzeyde
rekabet edebilecek bilgi ve
beceriye sahip olmak.

İleri seviyede karar verme
becerilerine sahip olmak.

Sağlıklı yaşamın hem fiziksel
hem de psikososyal önemini
bilen bir sağlık profesyoneli
olmak. 

Bireylerin yaşam kalitesinin
yükseltilmesine yönelik
çalışmalar ve uygulamalar
gerçekleştirebilmek.

Yüksek sayıda vaka görerek ve
tedavi ederek elde edilen
deneyim ile mezuniyet
sonrasına meslek hayatına
hazır olmak. 

Topluma ve etik değerlere
karşı sorumluluk taşımak.

Problemlerin çözümünde yaratıcı ve
eleştirel düşünmek.

Ülkenin sağlık politikaları hakkında
yeterince bilgi sahibi olup
uygulamalarda sorumluluk almak. 

Sağlık verilerini toplayarak
yorumlayabilme ve meslektaşlarına
iletebilme becerisine sahip olmak. 

Mesleki gelişmeleri izleyerek ve
yenilikçi teknolojilerden
faydalanarak hasta odaklı tedaviler
gerçekleştirmek.

Bilgiye ulaşma becerisiyle
okuduklarından ve
gözlemlediklerinden  sonuçlar
çıkararak deneyimlerini
arttırmak.

Çok güçlü iletişim becerilerine
sahip olmak.

Etkinliklerle Zenginleştirilmiş
Kampüs Hayatı 

Uluslararası Eğitim
İmkânları 

Alanında Dünya ile Yarışan
Laboratuvarlar ve Eğitim Alanları

Verimli Yabancı Dil Eğitimi

Kesintisiz ve Yüksek Oranlı
Burs İmkânları 

Girişimciliği Destekleyen
Üniversite Kültürü

Kişisel Gelişime ve Kariyere
Yönelik Akademik Rehberlik

Güçlü 
Akademik Kadro

Çift Anadal ve Yandal
Yapabilme Kolaylığı 

Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanakları 

Sektör Temsilcileri ile
Tasarlanan Güncel Müfredatlar 

NONA İstinyelilik Diploması ile
Kariyer Hayatına
Önde Başlamak 

Etkin Uzaktan Eğitim
Platformu 

Geniş Staj Olanaklarıyla
Deneyimleyerek Öğrenme 
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