HALİÇ
ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

İçindekiler
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)
Hemşirelik
Hemşirelik (İngilizce)
Yukarıdaki bölüm ismine tıklayarak ilgili bölüme gidebilirsiniz.

Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik bölümü, topluma beslenme bilinci kazandıracak,
önderlik edecek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde etkin
görev alacak insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm mezunları, yataklı
ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşları, toplu
beslenme yapan kuruluşlar, besin endüstrisi, besin denetim ve
beslenme laboratuvarları, toplum sağlığına yönelik ulusal ve
uluslararası

kuruluşlar,

örgün

ve

yaygın

eğitim

kurumları,

beslenme-sağlık ilintili araştırma yapan kurumlar, beslenme ve diyet
danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2007- 2008
SAY
Türkçe
İsteğe Bağlı
4 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://saglikbilimleriyuksekokulu.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/beslenme-ve-diyetetik

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=113

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Beslenme ve
Diyetetik

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

Tam Burslu

8

12

-

%50

42

68

27.000 TL

Burs
Oranı

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)
Beslenme ve Diyetetik bölümü, topluma beslenme bilinci kazandıracak,
önderlik edecek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde etkin
görev alacak insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm mezunları, yataklı
ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşları, toplu
beslenme yapan kuruluşlar, besin endüstrisi, besin denetim ve
beslenme laboratuvarları, toplum sağlığına yönelik ulusal ve
uluslararası

kuruluşlar,

örgün

ve

yaygın

eğitim

kurumları,

beslenme-sağlık ilintili araştırma yapan kurumlar, beslenme ve diyet
danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2020- 2021
SAY
İngilizce
Zorunlu
5 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://saglikbilimleriyuksekokulu.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/beslenme-ve-diyetetik-ingilizce

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1018

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Beslenme ve
Diyetetik
(İngilizce)

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Tam Burslu

0

9

-

%50

0

51

27.000 TL

Ücret

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Ebelik
Ebelik, çağlar boyunca toplumlar içinde saygın bir yer edinmiş, içinde
bilim ve sanatı da barındıran profesyonel bir meslektir. 2007-2008
eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde 20
öğrenci ile öğrenci alımına başlayan Ebelik Bölümü’de, bugün öğrenci
sayısı 206’ya ulaşmıştır. Ebelik lisans programının amacı ebelik
mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla
donatılmış, bilimsel araştırmalar yaparak uygulamalarını kanıta
dayandıran ve ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilen,
eleştirel düşünebilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, etik değerleri
özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve yaşam boyu
öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş ebeler yetiştirmektir. The
International Confederation of Midwives (ICM) temel yeterliklerinin,
avrupa birliği ebelik direktiflerinin (80/154/eec-80/155/eec) ve yurt dışı
programlarının örnek alındığı bölümde lisans eğitimi verilmektedir.
Bölüme

lise veya dengi okul mezunu, Yüksek Öğretim Kurulu'nun

yaptığı öğrenci seçme sınavında başarılı olan, sayısal puanı ile kayıt
yaptıran kız öğrenciler kabul edilir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer
programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru
yapabilir. Programda temel bilim dersleri, davranış bilimleri ve mesleki
temel dersleri yer almaktadır. Bu dersler içeriklerine göre teorik,
laboratuvar uygulaması ve klinik uygulama şeklinde yürütülmektedir.
Ebelik lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin
sağlaması gereken koşullar genel not ortalamasının en az 2.00,
toplam AKTS yükünün 240, zorunlu ve seçmeli tüm derslerin almış ve
başarı olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz Avrupa Birliğinin
2005/36/EC sayılı yönergesine

paralel olarak hazırlanan YÖK

Başkanlığı tarafından 2 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren 26775
sayılı yönetmelikte belirtilen kriterler doğrultusunda mezun olmaktadırlar. Lisans eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar "ebe"
ünvanını alarak mezun olurlar.

Ebelik bölümünden mezun olanlar mesleki sınırları içindeki hak ve
öncelikleri kapsamında kamu ve özel hastane/aile hekimliği/toplum
sağlığı merkezleri/ana çocuk sağlığı merkezlerinin ilgili birimlerinde,
gebelik ve doğum deneyimi yaşayan kadınlara hizmet sunulan kamu ve
özel kurumlarda, yenidoğan ünitelerinde, yüksek riskli gebelik
alanlarında ve halk sağlığı alanında çalışabilirler. Ayrıca özel kabin
açarak serbest çalışabilir ve gebe takibi yapabilir, doğum yaptırabilirler.
Akademik çalışma yaparak ilgili alanlarda öğretim elemanı olarak
çalışabilirler. Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim için gerekli
kriterleri yerine getirdikten sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde
eğitim yaparak akademik olarak ilerleyebilmektedir.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2007 - 2008
SAY
Türkçe
İsteğe Bağlı
4 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://saglikbilimleriyuksekokulu.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/ebelik

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=115

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Ebelik

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Tam Burslu

5

8

-

%50

37

47

19.000 TL

Ücret

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü
yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında
uzman bir hekimin tanısı sonrası kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını,
ağrıyı, özrü ve yetenekleri, alana özel ölçme, değerlendirme ve
inceleme yöntemleri ile belirleyerek, fonksiyonun, fonksiyonel
kapasitenin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve
rehabilitasyon

program

ve

yaklaşımlarının,

uygulanması

ve

sonuçlarının değerlendirilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi
kazanmış, mezuniyet sonrası eğitimler yada klinik çalışma ile özel ilgi
alanlarında da faaliyet gösteren, mesleki özerkliğe sahip uzman sağlık
personelidir. Fizyoterapistler aynı zamanda hareket ve fonksiyonun
çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda hastalığın
önlenmesi, bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin
arttırılmasında koruyucu rehabilitasyon hizmeti vermektedirler.
Bölüm mezunları, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık
Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma
hastanelerinde,

toplum

sağlığı

merkezlerinde,

rehabilitasyon

merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde
çalışabilirler. Mezunlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının
kapsadığı geniş alanlardan sadece birinde özelleşebilir ve
özelleştikleri alanlara göre el terapisti, konuşma terapisti, spor
fizyoterapisti, manuel terapist, osteopat, göğüs fizyoterapisti, lenf
ödem terapisti gibi ünvanlara sahip olabilirler. Mezunlar ilgilendikleri bu
alanlarda ulusal veya ulusalarası kapsamdaki kurs veya eğitimlere
katılabilirler, lisansüstü eğitim görebilirler, akademik çalışma
yapabilirler veya akademisyen olabilirler.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2007 - 2008
SAY
Türkçe
İsteğe Bağlı
4 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://saglikbilimleriyuksekokulu.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=117

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

Tam Burslu

6

9

-

%50

47

51

22.000 TL

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce)
Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü
yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında
uzman bir hekimin tanısı sonrası kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını,
ağrıyı, özrü ve yetenekleri, alana özel ölçme, değerlendirme ve
inceleme yöntemleri ile belirleyerek, fonksiyonun, fonksiyonel
kapasitenin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve
rehabilitasyon

program

ve

yaklaşımlarının,

uygulanması

ve

sonuçlarının değerlendirilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi
kazanmış, mezuniyet sonrası eğitimler yada klinik çalışma ile özel ilgi
alanlarında da faaliyet gösteren, mesleki özerkliğe sahip uzman sağlık
personelidir. Fizyoterapistler aynı zamanda hareket ve fonksiyonun
çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda hastalığın
önlenmesi, bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin
arttırılmasında koruyucu rehabilitasyon hizmeti vermektedirler.
Bölüm mezunları, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık
Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma
hastanelerinde,

toplum

sağlığı

merkezlerinde,

rehabilitasyon

merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde
çalışabilirler. Mezunlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının
kapsadığı geniş alanlardan sadece birinde özelleşebilir ve
özelleştikleri alanlara göre el terapisti, konuşma terapisti, spor
fizyoterapisti, manuel terapist, osteopat, göğüs fizyoterapisti, lenf
ödem terapisti gibi ünvanlara sahip olabilirler. Mezunlar ilgilendikleri bu
alanlarda ulusal veya ulusalarası kapsamdaki kurs veya eğitimlere
katılabilirler, lisansüstü eğitim görebilirler, akademik çalışma
yapabilirler veya akademisyen olabilirler.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2020 -2021
SAY
İngilizce
Zorunlu
5 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://saglikbilimleriyuksekokulu.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon-ingilizce

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1019

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon
(İngilizce)

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

Tam Burslu

0

10

-

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Hemşirelik
Hemşirelik (İngilizce)
Hemşirelik, bireyin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve
ruhsal yönleriyle bir bütün olarak ele alan bilim ve sanattan oluşan
dinamik bir yapıya sahiptir. Günümüzde hemşirelik ve sağlık
bakımındaki değişimler bilim ve teknolojik gelişmeler hemşirelerin
etkili, yaratıcı, empati yeteneği yüksek, duygusal, hümanist bilgilerle
donanması, bireylerin sağlığına daha etkin hizmet götürmesini
gerektirir. Hemşireliğin temeli yardım etmeye dayanır. İnsanın
varoluşuyla birlikte; bireyin yaşadığı her ortamda, hemşirelikten söz
etmek kaçınılmazdır. Hemşirelik insan yaşamı için oldukça önemli
uygulamalı bir sağlık disiplinidir.
Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu olarak Haliç
Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana 1999 tarihinde eğitime
başlamıştır ve vakıf üniversitelerinde ilk açılan Hemşirelik
Yüksekokuludur. Lisans programını takiben 2005 yılında yüksek lisans
ve 2011 yılında doktora programları açılmıştır. Yüksekokulumuz teorik
(kuramsal) dersleri Türkiye’nin en iyi hocaları tarafından verilmektedir.
Uygulamalar alanlara göre devlet, üniversite ve özel hastanelerde,
ders hocalarının denetiminde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz son sınıfta
gördükleri intern programları ile uygulamalarını iyice pekiştirmekte ve
iş bulma olanaklarını arttırmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduğunda
yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da bulunmaktadır, bütün bu
nedenlerle Hemşirelik Bölümü vakıf üniversiteleri içinde en çok aranan
bölüm olma özelliğini korumaktadır.
Fakülteye dönüşme çalışmalarımız sonucunda Hemşirelik
Yüksekokulu bu yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlanmıştır. Bu sene
aramıza katılacak öğrencilerimiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü mezunu olacaklardır. Uluslararasılaşma stratejik hedefimiz
doğrultusunda İngilizce Hemşirelik Bölümümüz de bu yıl itibariyle
öğrenci almaktadır. İngilizce seviyesi düşük olan öğrencilerimizin bir yıl
hazırlık eğitimi almaları zorunludur. Hazırlık muafiyet sınavında
başarılı olan öğrenciler ise doğrudan 1. sınıfa başlayabilirler.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

1999
SAY
Türkçe - İngilizce
İsteğe Bağlı
4 YIL (Türkçe),
5 YIL (İngilizce hazırlık ile birlikte)
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://hemsirelik.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/hemsirelik
http://hemsirelik.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/hemsirelik-ingilizce

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=90

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Hemşirelik
Hemşirelik
(İngilizce)

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

Tam Burslu

8

14

-

%50

56

76

22.000 TL

Tam Burslu

0

9

-

51

22.000 TL

%50

0

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SÜTLÜCE YERLEŞKESİ

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

0212 703 89 00 www.halic.edu.tr

