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Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler,
“Sağlık ve teknoloji ana temalarını” ön plana almış
olan üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi,
alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip sağlık meslek
mensupları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunlarımız, multidisipliner sağlık anlayışı ve ekip
çalışması ile başarılı birer sağlık mensubu olarak toplum
sağlığına önemli katkılar sağlayacaklardır. Fakültemizin
deneyimli, alanında uzman akademisyenleri,
öğrencilerimizin lisans eğitimleri süresi ve sonrasında her
zaman için rehberleri olacaklardır. Fakültemizde meslek
derslerinin yanı sıra verilen kültür ve sosyal içerikli dersler
de öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerinin
artmasına, kendilerini daha doğru ifade etmelerine
önemli bir destek sağlayacaktır.

Hedefimiz; öğrencilerimizin mezun olduklarında evrensel
etik değerlere saygılı, ekip çalışmasını benimsemiş, bilimsel
düşünen, araştıran, projeler üretebilen, iletişimi güçlü,
teknolojiyi etkin kullanan sağlık profesyonelleri olarak
meslek hayatına atılmalarını sağlamaktır.
Nihayet bilmenizi isterim ki, tüm gayretlerimiz siz değerli
öğrencilerimizin eğitimleri süresince ve mezuniyetleri
sonrasında; toplumsal ve kültürel değerlere önem veren,
teorik bilgileri başarılı bir şekilde uygulayabilen, eleştirel
düşünüp çözüm üretebilen, araştırmacı, gelişmelere açık
ve meslek etik kuralları çerçevesinde hareket eden meslek
sahibi bireyler olarak yetiştirebilmek içindir.

Prof. Dr. Özer ERGÜN
Dekan

Fakülte Hakkında
İSTÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi; Türkiye’de giderek daha
fazla ihtiyaç duyulan ve ilgi gören, birbirinden farklı ancak
birbirini destekleyerek tamamlayan bölümleri ile ülkemizde
sağlık alanında profesyonel hizmet verecek gençleri
yetiştirmek üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk
öğrencileriyle eğitime başlamıştır.
Fakültemizde; teorik derslerin yanı sıra uygulama derslerine
de büyük önem verilmektedir. Sağlık sektörünün ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak, uluslararası düzeyde bir eğitim
ve araştırma ortamı sunacak şekilde hazırlanmış eğitim
programlarımız, zengin içerikli uygulama laboratuvarlarımız
ve alanında deneyimli güçlü akademik kadromuz ile dünya
standartlarındaki bilgiyi en iyi şekilde değerlendirip, toplum
sağlığına en doğru şekilde hizmet verecek sağlık personellerin
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Fakültemiz bölümlerinde eğitim öğretim programının ilk
yılında bölüm uygulamalarına esas olan temel bilimler
dersleri, ikinci yılında klinik bilimler ve mesleki dersler,
üçüncü yılında ağırlıklı olarak uygulamalı mesleki dersler
verilmektedir. Öğrencilerimiz, üniversitemizin kamu ve özel
kuruluşlarla yaptığı protokoller kapsamında yerinde uygulamastaj imkânlarına sahiptirler. Ayrıca İSTÜN Kariyer Merkezi’nin
yapmış olduğu iş birlikleri sayesinde öğrencilerimizin
kariyerlerini planlamalarına ve iş hayatına en iyi şekilde
hazırlanmalarına imkân sağlanacaktır.
Öğrencilerimiz; gerekli koşulları sağlamaları durumunda
müfredat uygunluğu olan bölümler arasında çift ana dal
ve yan dal yapma imkânına sahiptirler. Lisans eğitiminden
sonra dileyen öğrencilerimiz üniversitemizin yüksek
lisans ve doktora programlarıyla akademik gelişmelerini
sürdürebileceklerdir.

Bölümlerimiz

Beslenme ve Diyetetik
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
Hemşirelik
Odyoloji (Tam Burslu)

Beslenme ve Diyetetik
Diyetisyenler; tüm bireylerin sağlığının korunması,
geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için
beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve
toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen,
tıbbi tedavilere ve cerrahi girişimlere uygun beslenme
tedavisini planlayan, besin güvenliğinin sağlanmasında
ve kalite sistemlerinin kurulmasında; besin öğesi,
besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını
araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, sağlıklı
yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi
ve toplumu bilgilendiren, uygulatan ve izleyen sağlık
profesyonelleridir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, toplumun ve bireylerin beslenme
düzeylerinin korunması ve geliştirilmesi için bilimsel
çözüm yolları oluşturabilen, beslenme plan ve
programlarını etkin şekilde düzenleyebilen, bilimsel
gelişmeleri takip ederek mesleki uygulamalara adapte
edebilen, mesleki etik ve anlayışa sahip, alanında
yetkin diyetisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları
Mezunlarımız; “Diyetisyen” unvanı ile kendi merkezlerini
açabildikleri gibi, hastaneler, ana-çocuk sağlık merkezleri,
diyaliz merkezleri, poliklinikler, çeşitli kamu ve özel
kuruluşlar, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, kreşler ve gıda sanayi gibi pek çok
alanda hizmet verebilirler. Ayrıca dileyen öğrencilerimiz
yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladıktan
sonra üniversitelerde akademisyen olarak da görev
yapabilmektedirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Ergoterapi
Ergoterapistler; kaza, hastalık ve nörogelişimsel bozukluk
gibi sağlık sorunları nedeniyle vücut yapı ve fonksiyonları
kısıtlanmış bireylerin fiziksel, sosyal ve zihinsel yeteneklerini
geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılmalarını
sağlayan sağlık profesyonelleridir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ergoterapi
Bölümü, edindiği kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sentezleyebilen, kişi merkezli ergoterapi
değerlendirme ve müdahalelerini planlayıp
uygulayabilen, etik değerlere bağlı, bilimsel
çalışmayı ilke edinmiş, multidisipliner çalışmaya
yatkın, kişilerin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini
arttırarak toplumsal katılımlarını sağlayan
ergoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları
Mezunlarımız; “Ergoterapist” unvanı ile hastanelerde, özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde,
özel kliniklerde, okullarda, toplum ruh sağlığı merkezlerinde,
bakım merkezlerinde, işletmelerde, halk sağlığı ve iş sağlığı
merkezlerinde, rehberlik araştırma merkezlerinde ve
daha birçok alanda her yaş grubuna hizmet verebilirler.
Ayrıca dileyen öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora
programlarını tamamladıktan sonra üniversitelerde
akademisyen olarak da görev yapabilmektedirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Tam Burslu)
Fizyoterapistler; hekimin belirlediği tedavi programlarını
uygulayan, kas rahatsızlıkları, yaralanma, doğuştan gelen
özür, hareket sistemi bozuklukları gibi hastalıkların
tedavisinde yer alan ve koruyucu sağlık stratejilerine yönelik
çalışan sağlık profesyonelleridir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü, bireyin sağlık ve yaşam
kalitesininarttırılmasıyla ilgili çalışmaları etkin
şekilde yürütebilecek, mesleki yenilikleri ve sağlık
alanındaki teknolojikgelişmeleri takip edebilen, mesleki
etik ve anlayışa sahip fizyoterapistler yetiştirmeyi
hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları
Kardiyoloji, romatoloji, nöroloji, nöroşirurji, plastik ve
rekonstrüktif cerrahi, el cerrahisi, kadın hastalıkları ve
doğum, göğüs kalp - damar cerrahisi, çocuk cerrahisi,
acil cerrahi, yanık, organ transplantasyonu, kulak burun - boğaz, pediatri, geriatri, hidroklimatoloji, su altı
hekimliği, beyin ve zihinsel engellilerin eğitimi, sporcu
sağlığı, lepra gibi klinik uygulama alanlarında, özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezlerinde, çeşitli iş yerlerinde, spor
kulüplerinde, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,
araştırma kurumlarında hizmet verebilirler. Ayrıca dileyen
öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora programlarını
tamamladıktan sonra üniversitelerde akademisyen olarak
da görev yapabilmektedirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Hemşirelik
Hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlık durumunun
iyileştirilmesinde önemli rolü olan uygulamalı bir sağlık
disiplinidir. Hemşireler insanı anlayan ve insanın sağlık
ya da hastalık durumlarında ihtiyaç duyduğu bakım
faaliyetlerini yürüten sağlık mensuplarıdır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik
Bölümü, bireylere bilimsel kanıt temelli yüksek
kalitede sağlık bakımı verebilecek, çağın teknolojik
değişkenlerine uyumlu şekilde mesleki uygulamalarını
uluslararası standartlarda sürdürebilecek, hemşirelik
alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar
yürütebilecek bilgi ve becerilere sahip alanında yetkin
ve donanımlı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde
tercih edilen hemşireleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları
Mezunlarımız; “Hemşire” unvanı ile başta hastaneler
olmak üzere sağlık hizmetinin sunulduğu tüm alanlarda,
multidisipliner yaklaşımla bireye, aileye ve topluma
bakım hizmeti sağlarken, klinisyen, eğitimci ya da
yönetici pozisyonlarında çalışabilirler. İlgi duyulan alanlarda
lisansüstü eğitim alarak uzman hemşire unvanıyla görev
yapabilirler. Ayrıca dileyen öğrencilerimiz yüksek lisans ve
doktora programlarını tamamladıktan sonra üniversitelerde
akademisyen olarak da görev yapabilmektedirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Odyoloji
(Tam Burslu)
Odyoloji, işitme ve denge ile ilgili bozukluklarla ilgilenen bilim
dalıdır. Odyolog, bebeklikten yaşlılığa kadar işitme ve denge
sistemi ile ilgili hastalıkları uzman hekimin yönlendirmesiyle
tanısal testleri uygulayarak tanımlayan, değerlendiren,
rehabilitasyon sürecini planlayan, rehabilitasyon için
kullanılacak uygun cihazların belirlenmesini, seçimini
ve programlanmasını yapan, hasta ve hasta yakınlarını
rehabilitasyon sürecindetakip edenve gerekliyönlendirmeleri
yapan sağlık profesyonelidir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Odyoloji Bölümü,
bireylerin işitme ve denge sağlığının korunması ve
iyileştirilmesine ilişkin uygulamaları yüksek kalitede
sağlayabilecek ve bilimsel çalışmalar yürütülebilecek
odyologlar yetiştirerek bu alandaki nitelikli insan gücü
ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları
Mezunlarımız; “Odyolog” unvanı ile kamu, özel hastaneler
ve klinikler, işitme engelliler okulları, özel eğitim merkezleri, işitme
cihazı ve implant firmaları, işletmeler ve sanayi kuruluşları,
araştırma enstitü ve kurumları gibi geniş yelpazeye sahip
çalışma alanlarında hizmet verebilirler. Ayrıca dileyen
öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora programlarını
tamamladıktan sonra üniversitelerde akademisyen
olarak görev yapabilmektedirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Laboratuvarlar
Multidisipliner Laboratuvarlar
Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Besin Kimyası,
Farmakognozi Lab.
Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji ve
Farmasötik Botanik Lab.
Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji ve Biyofizik Lab.
Toksikoloji, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji Lab.

Uygulama Laboratuvarları
Beslenme Antropometrisi Lab.
Beslenme ve Diyetetik Lab.
Elektroterapi Lab.
Ergoterapi Lab.
Hemşirelik Temel Eğitim Lab.
Kadavra ve Diseksiyon Lab.
Maket Lab.
Manuel Terapi Lab.
Odyoloji Lab.
PC Lab.
Simüle Hasta Lab.
Tıbbi Beceri Lab.

İSTÜN

30 Yıllık Sağlık
Sektörü Tecrübesi
Şehrin Merkezinde
Kampüs Hayatı
AR-GE Çalışmalarını
Destekleyen Üniversite
Bilimsel Projelerde
Yer Alma Fırsatı
Güçlü ve Sektör Deneyimli
Akademik Kadro
İleri Teknolojinin
Kullanıldığı Laboratuvarlar
Sayılı Üniversitelerde
Bulunan Eğitim Programları

Son Teknolojinin Kullanıldığı
Uzaktan Eğitim Sistemi
Blackboard

Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanağı
Güçlü Sağlık Kurumları ile
İş Birlikleri
Üniversite - Sanayi
İş Birliği

Öğrenci Odaklı Üniversite

Staj İmkânları

Yüksek Oranlı Burs ve
İndirim İmkânları
Çift Ana Dal ve Yan Dal
İmkânları
Kültürel ve Sosyal Gelişimi
Destekleyen İmkânlar
Aktif Öğrenci Kulüpleri

İSTÜN

Kuruluş Tarihi
2018

6 Fakülte
1 Yüksekokul
1 Meslek Yüksekokulu
2 Enstitü
8 Yerleşke
40 Laboratuvar

64 Profesör
382 Lisans Öğrencisi
200 Önlisans Öğrencisi
35 Öğrenci Kulübü
200 Akademisyen
970 m2 kütüphane alanı
82.000’den fazla kaynağa erişim olanağı

Topkapı Kampüsü
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85
Zeytinburnu - İSTANBUL
Merter Kampüsü
Tozkoparan, Haldun Taner Sk. No: 23, 34173
Güngören - İSTANBUL
info@istun.edu.tr
444 3 788 - 0850 522 38 90
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