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Üsküdar Üniversitesi,

Sağlık ve davranış bilimleri alanında ülkemizin 
ilk tematik üniversitesidir. Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Üniversitemizin sağlığa bütüncül 
yaklaşımının somut bir örneğini oluşturmuştur. 

Sağlık mevzuatımıza göre lisans düzeyinde 
eğitim gerektiren bütün bölümler burada 

yer almaktadır. Ülkemizin dört yıl eğitim 
gerektiren bütün sağlık mesleklerinden 

mezun verilmektedir. Güçlü bir 
akademik kadro, laboratuvarlar 

ve eğitim-öğretim ortamı 
ile çağdaş bilime yakışır 

sağlık profesyonelleri 
yetiştirilmektedir.

Üsküdar’da ulaşım ağının kesişme noktasında yer alan 
Merkez, Güney ve Çarşı Yerleşkeleri

Teknolojik alt yapıyla akıllı kampus sistemi

Öğrencilere sınıflarda akıllı tahta sistemi ile 
öğrenim görme imkânı

Merkez Yerleşkeye 200 m. yürüme mesafesinde olan 80 
kişilik kapasiteye sahip kız öğrenci konuk evi

Erkek ve kız öğrenciler için birçok yurtla iş birliği

İnternet üzerinden de erişilebilen elektronik katalog 
tarama sistemine (OPAC) sahip kütüphane

Serbest kullanıma açık PC ve IMAC bilgisayarlardan 
oluşan e-kütüphane

En yeni teknoloji ile donatılmış 350 kişilik  
konferans salonları

Daha küçük çaplı etkinlik ve toplantılar için çok amaçlı 
salonlar

1.800 m2'lik alana sahip yemekhaneler

Farklı yeme-içme alternatifleri sunan açık ve kapalı alana 
sahip kafeteryalar

2.500m2'lik laboratuvar alanı 
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Merkez Yerleşke
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No:14,
34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Güney Yerleşke 
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Çarşı Yerleşke 
Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 400 22 22    info@uskudar.edu.tr
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Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında
Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi



BESLENME VE DİYETETİK 
Bölümün amacı; sağlığın korunmasında, geliştirilmesinde ve hastalıkların 
iyileştirilmesinde, yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesinde görev 
alacak, bu alanda bilimsel araştırma ve yayınlar yapacak sağlık profesyonelleri 
yetiştirmektir. Bu bölümün mezunları diyetisyen unvanı almaktadır. Diyetisyenlikte 
birkaç temel çalışma alanı vardır. Kişilerle görüşülüp durumuna uygun beslenme 
rejimlerinin önerilmesi ve uygulanması (klinik diyetisyenlik), hastane vb. sağlık 
hizmet kuruluşlarında hastalara ve kullanılan ilaçlara uygun diyet verilmesi, toplu 
beslenme alanlarında sağlığa aykırı gıda ve maddelerin kullanılmasının önüne 
geçilmesi ve yemek fabrikalarının servis ettiği yemeklerin kontrolü gibi ana çalışma 
alanları mevcuttur. Gebe ve lohusalarda beslenmenin düzenlenmesi, ağır işlerde 
çalışanların beslenmesinin kontrol edilmesi, sporcu sağlığı ve beslenmesi gibi 
uzmanlaşma alanları bulunmaktadır.

ÇOCUK GELİŞİMİ
Bölümün amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip, çağdaş, çocuk ve 
insan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli profesyoneller yetiştirmektir. Programda, 
çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarının değerlendirilmesi, ilerletilmesi ve 
ailelere çocuk gelişimi ve sağlığı konusunda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 
verilmektedir. Mesleki dersler kurum uygulamaları ile desteklenmektedir. Öğrenciler 
stajlarını üniversite bünyesindeki hastane, poliklinikler ve anlaşmalı kurumlarda 
gerçekleştirmektedir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 
Bölümün amacı; dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının öncelikle önlenmesi, 
gerçekleştikten sonra ise bu bozuklukların tanılanması ve rehabilitasyonunda 
görev alacak kendi bilim alanında yetişmiş, kalifiye sağlık meslek mensuplarını 
yetiştirmektir. Dil ve konuşma terapisi bölümünden mezun olanlara “Dil ve Konuşma 
Terapisti” unvanı verilmektedir. Dil ve konuşma terapistleri, erken çocukluk dönemi 
ile yaşlılık dönemi arasında bulunan geniş bir yelpazedeki hasta gruplarına hizmet 
sunmaktadır. Dil ve konuşma terapistleri; devlet, özel veya üniversite hastanelerinin 
ilgili kliniklerinde çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra dil ve konuşma bozukluğu 
bulunan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 
görev alabilmektedirler. Kendilerine ait özel iş yerleri kurabilecekleri gibi ilgili 
uzmanlarla birlikte oluşturdukları merkezlerde hizmet sunabilmektedirler. Akademik 
kariyer yapmak isteyen mezunlar, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü 
eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler.    

EBELİK
Bölümün amacı; binlerce yıllık insanlık mirası olan normal doğum yöntemlerinin 
uygulamasının sürdürülmesi, halk sağlığı sorunlarına yönelik çalışmalarda hekimlik 
uygulamaları dışında kalan görevlerin büyük bir bölümünün yerine getirilmesi, anne 
ve çocuk sağlığının geliştirilmesi ve risklerinin ortadan kaldırılması çalışmalarını 
yürütecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Mezunlar hastanelerin çocuk sağlığı 
veya kadın hastalıkları ve doğum servislerinde çalışabileceği gibi koruyucu ve sağlığı 
geliştirici temel sağlık profesyoneli olarak da görev alabilmektedir. 

ERGOTERAPİ
Bölümün amacı; insanların yaşamın her alanında sağlıklı ve fonksiyonel olarak 
bağımsız olmasını sağlayacak, interdisipliner çalışma becerisi ile kanıta dayalı 
uygulamalar yapabilecek yetkinliğe sahip araştırmacı ve yönetici ergoterapistler 
yetiştirmektir. Mezunlar; hastaneler, sağlık merkezleri, sosyal aktivite merkezleri, halk 
sağlığı ve iş sağlığı merkezleri ile özel kuruluşlarda veya kendi işyerlerinde çalışma 
imkânlarına sahip olmaktadır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar için 
yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitime devam etme olanağı 
vardır.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
Bölümün amacı; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve 
yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman bir hekimin tanısı sonrası 
fizyoterapiye özgü değerlendirme ve tedavi yöntemlerini kullanabilen, sağlık ve yaşam 
kalitesinin artırılmasına katkı verecek fizyoterapist yetiştirmektir. Fizyoterapistler, 
ülkemizde de yurt dışında olduğu gibi koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici 
hizmetleri veren sağlık kuruluşlarının nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, pediatri, 
spor hekimliği, romatoloji,  kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, 
kadın hastalıkları ve doğum, el cerrahisi, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel 
cerrahi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz 

hastalıkları, yoğun bakım ve reanimasyon, geriartri, evde bakım ve algoloji 
bölümlerinde, özel eğitim kurumlarında, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, 
huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi rehabilitasyon ve egzersiz 
merkezlerinde,  toplum temelli rehabilitasyon ve koruyucu rehabilitasyon 
merkezlerinde çalışmaktadır. Akademisyen açığı çok büyük olan bu alanda 
üniversitelerin  fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde kariyer olanakları 
bulunmaktadır.

HEMŞİRELİK
Bölümün amacı; sağlık ekibinin bir üyesi olarak çalışacak, hemşirelikle ilgili 
akademik ürünler verebilecek nitelikli profesyoneller yetiştirmektir. Programda 
öğrencilerin, toplumun her alanından farklı yaştaki birey, aile ve grupların 
sağlığını koruma, geliştirme, hastalık durumunda iyileştirme ve rehabilitasyonunu 
sağlamada doğrudan bakım, öğretim, danışmanlık, rehberlik için gereken bilgi ve 
becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. Programda dersler teorik, laboratuvar ve 
saha/hastane uygulamaları şeklinde yapılmaktadır. Mezunlar, koruyucu, tedavi ve 
rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kamuya ait veya özel kuruluşlarda 
ve üniversitelerin eğitim kadrolarında çalışabilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği; çalışma ortamlarında ürün ve çalışma ortamının güvenliği 
ile tüm çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığı ve güvenliğini 
üst düzeye çıkarma çalışmalarıdır. Bölüm, ülkemizde çalışan insanlarımıza özgü 
sorunları bilen, uluslararası standartlara göre sorunu çözebilen iyi ve kaliteli 
mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülke ekonomilerinin gelişmişliği ve güçlü 
olması sağlıklı çalışanlarla olur. Bu da kalifiye iş sağlığı mezunlarına duyulan 
ihtiyacı göstermektedir. 

ODYOLOJİ 
Odyoloji; işitme ve denge bozukluklarının öncelikle önlenmesi, gerçekleştikten 
sonra ise tanılanması ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bir bilim dalıdır.  Odyoloji 
biliminin en temel hedefi işitme ve denge kayıplarının en erken dönemde 
tespit edilerek gerekli durumlarda uygun rehabilitatif yaklaşımın bir an önce 
sergilenmesini sağlamaktır. Odyoloji bölümünü bitiren mezunlara “Odyolog” 
denilmektedir. Odyologlar, devlet, özel veya üniversite hastanelerinin Odyoloji 
kliniklerinde çalışabilmekte; işitme engellilere yönelik hizmet veren özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilmektedirler. Özel sektörde işitme cihazı 
firmalarında sorumlu müdür olarak çalışabilirler. Kendilerine ait işitme cihazı veya 
koklear implant firması veya işitme veya denge bozuklukları üzerine özelleşen 
odyoloji merkezleri açabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurt içi 
ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik 
kariyer yapabilirler.  

SAĞLIK YÖNETİMİ
Bölümün amacı; sağlıkla ilgili verilerin toplanması, araştırma-geliştirme 
faaliyetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sunumu, sağlık 
politikaları ve sağlık sistemi analizi, değerlendirmesi ve politika üretme süreçlerini 
yönetebilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Sağlık sisteminin, kurumlarının 
ve kuruluşlarının kurgulanmasında ve yöneltilmesinde aktif görev alabilecek 
yöneticiler, ülkenin sağlığına doğrudan katkı sağlayanlar arasında yer almaktadır. 
Programın konularının bir yarısı sağlık bilimlerinin, diğer yarısı ise yönetim 
bilimlerinin çalışma alanından oluşmaktadır. Makro düzeyde Sağlık Bakanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanı sıra, mikro düzeyde belediyeler, hastaneler, 
sigorta şirketleri, ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisi firmaları gibi çok çeşitli yerlerde 
mezunların çalışma imkânı bulunmaktadır.

SOSYAL HİZMET
Bölümün amacı; insanların değişen toplumsal koşullara ayak uydurabilmesinde, 
stresin birey üzerinde yarattığı durum ile başa çıkmada yol gösterici, toplumsal 
refah alanlarını geliştirici bilgi ve hizmet modellerinin üretimini ve hayata 
geçirilmesini sağlayıcı profesyoneller yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olanlar, 
toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik iyileştirici hizmetler geliştirip uygulamada 
etkin rol almaktadır. Öğrencilere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı başta olmak üzere kamu kuruluşlarıyla ortak projelerde çalışma imkânı 
sunulmaktadır.

Sağlık Bilimleri  
Fakültesi 
Bölümleri
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“İntern”lük sistemiyle 
bir yıllık klinik uygulama 
fırsatları


