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Tüm Sağlık Bilimlerinin Adresi:
Medipol
Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, güçlü altyapısıyla,
tanımlanmış tüm sağlık mesleklerine yönelik hemen
her alanda eğitim veriyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencileri, İstanbul’un her iki yakasında yer alan
ve sayıları 10’a yaklaşan hastaneleri ile aktif sağlık
hizmeti sunan Medipol Sağlık Grubunun uygulama
olanaklarıyla eğitimlerini tamamlıyor.

Neden Medipol Sağlık Bilimleri?
Damla Arı
(Hemşirelik)
“Hemşirelik mesleğinin doğru ve
kaliteli bir şekilde icra edilmesini
kendisine misyon edinmiş ve bu
konuda ekol sayılabilecek bir üniversite olması
Medipol’ü tercih etmemin başlıca sebeplerinden.
Sunduğu etkili eğitim ve olanaklarla edindiği misyonu
her yıl daha da yukarı taşıyarak mesleki hayata tam
donanımlı bir şekilde hazırlanmamızı sağlıyor.”
Ebru Akıncı
(Odyoloji)
“Köklü hastaneleri, laboratuvar
uygulamaları, uzman kadrosu ile
kendini kanıtlamış olması nedeniyle
Medipol Üniversitesi ilk tercihim oldu. Öğrencilik
dönemim boyunca bu avantajların yanında birçok
burs imkânı olduğunu ve farklı alanlarda da kendimizi
geliştirebileceğimizi öğrendim. Medipol Üniversitesi,
ÇAP/YDAL, staj ve Erasmus fırsatları ile birbirinden
farklı ve üstün yeterlilikte meslek görevlerini yerine
getirebilen geniş vizyonlar yetiştiriyor.”
Nikoo Hajian
(İngilizce Fizyoterapi)
“Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında
faydalı bir stajyerlik döneminin çok
önemli olduğunu düşünüyorum.
Üniversiteleri araştırırken bu konu hep aklımdaydı.
Hastanelerindeki stajyerlik olanakları ve Fakültede iyi
bir eğitim verilmesi, Medipol’ü seçmemin nedenleri
oldu”
Ceren Akar
(Sosyal Hizmet)
“Teorik ve pratik bilginin sentezlenmesi
sonucu mesleki müdahalelerin
uygulanması esasına dayanan Sosyal
Hizmet bölümünü Medipol Üniversitesinde okumayı
tercih etmemdeki temel motivasyon güçlü akademik
kadrosu oldu. Medipol Üniversitesinin bana katacağı
vizyon ile alanda yetkin bir uzman olarak yer alacağıma
inanıyorum.”

BESLENME VE DİYETETİK

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Türkçe Program

Türkçe Program

Diyetisyenler büyüme ve gelişmenin sağlanması, insan
sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin
artırılması için bireysel ve toplu beslenmenin plan
ve programlarını düzenlerler. SABAK (Sağlık Bilimleri
Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği) tarafından akredite edilen bölümümüzde
alanındaki sorunları saptayıp değerlendiren, çözüm
önerileri getiren, danışmanlık hizmeti veren,
hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi uygulama
yetkinliğine sahip diyetisyenler yetiştiriyoruz.

İngilizce Program

ÇOCUK GELİŞİMİ
Türkçe Program
Öğrencilerimizi; normal gelişim gösteren, özel
gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya
muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu
çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve
değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı
verebilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp
uygulayabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve
teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve
etik değerlere bağlı profesyoneller olarak yetiştiriyoruz.

HEMŞİRELİK
Türkçe Program
İngilizce Program
2007’de hayata geçen Hemşirelik Yasasıyla erkek
öğrencilere de kapısını açan Hemşirelik; teorik bilgi,
el becerisi ve yürekten bağlılık gerektiren, bilim ve
sanattan oluşan bir meslek. Mesleğin temelinde;
bilim, şefkat, disiplin ve fedakârlık yatıyor. Öte yandan
ülkemizdeki uluslararası hasta hareketliliği nedeniyle
yabancı dil bilen sağlık personelinin önemi arttı. Bunu
göz önünde bulunduran Medipol, İngilizce Hemşirelik
eğitimi ile bu alanda öncü oldu. 2018 yılında HEPDAK
tarafından akredite edilen Türkçe Hemşirelik
bölümümüz, ülkemizde vakıf üniversiteleri arasında
akredite edilen ilk hemşirelik bölümü unvanına sahip.

Bölümümüzde iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma
süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi,
tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunu
sağlayarak bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması
için mesleğini en yetkin biçimde uygulayan, bilimsel
gelişmeleri ve ileri teknolojiyi yakından izleyip
deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri
bilen, iş birliğine yatkın, kendi bilim alanında yetişmiş
nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştiriyoruz.

EBELİK
Türkçe Program
Ebelik, kadın ve ailenin, dolayısıyla toplumun sağlığını
koruyucu, destekleyici, bakım verici hizmetler üzerine
temellenmiş profesyonel bir meslektir. Doğum öncesi,
doğum ve doğum sonu süreçlerinin normal seyrinde
yürütülmesinde, yenidoğan takibinin yapılmasında,
kadının üreme sağlığının korunmasında aktif rol alır.
Ayrıca, güncel bilgiler ışığında inovatif yaklaşabilen
etik değerlere bağlı alanına özgü bilimsel çalışmaları
yapabilen ebeler yetiştiriyoruz.

ERGOTERAPİ
Türkçe Program
Ergoterapi bireylerin sağlık ve iyi olma hallerini yine
bireyin aktiviteleri ile iyileştiren birey merkezli sağlık
mesleğidir. Ergoterapistler temel olarak her yaştan
insanın yapmak istediği ve yapması gereken görevlere
katılımına yardımcı olur. Ergoterapistler bireylerin
tüm çevrelerinde (ev, iş, okul, toplum) bağımsızlık
kazanmalarına yardım eder ve onların aktivitelere
katılımı yoluyla fiziksel, psikolojik ve bilişsel açıdan iyi
olmalarını hedefler.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

ORTEZ VE PROTEZ

Türkçe Program

Türkçe Program
Ortez; işlevini kısmen veya tamamen kaybetmiş
uzuvların performansını artırmak ve daha fazla
kullanılabilir hale getirmek amacıyla vücuda takılan
yardımcı cihazlardır. Protez ise uzuv kaybı yaşayan
kişilere fonksiyonel seviye ve bağımsızlığını artırmak
için uygulanan yapay uzuvlardır. Bölümümüzde
anatomik ve biyomekanik prensiplere göre hastayı
değerlendirip gereksinimlerini belirleyerek doğru
malzeme ile uygun ortez ve protezi seçen, tasarlayan,
yapan, yapılmasını denetleyen, yeni malzeme ve
teknolojilerin mesleki uygulamalarında kullanılması ve
geliştirilmesinde etkin rol oynayan ortotist-prostetistler
yetiştiriyoruz.

İngilizce Program
Fizyoterapistler, farklı nedenlerle azalan veya kaybolan
hareket yeteneğinin tekrar kazanılması, mevcut
fonksiyonun geliştirilmesi, kişinin yaşam kalitesinin
belirli bir düzeye ulaştırılması amacıyla planlanan
tedavileri uygular. Bölümümüz, vakıf üniversiteleri
arasında SABAK (Sağlık Bilimleri Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından
5 yıllığına akredite edilmiştir.

ODYOLOJİ
Türkçe Program
Odyoloji, işitme ve denge bozukluklarının öncelikle
önlenmesi, gerçekleştikten sonra ise tanılanması ve
rehabilitasyonu ile ilgilenen bilim dalıdır. Odyologlar,
erken tanılama için işitme taramaları yapan, işitme
ve denge bozukluğunu değerlendirip gereksinimleri
belirleyen, multidisipliner çalışma ile, belirlenen
ihtiyaca uygun işitme cihazı, koklear implant, vestibüler
rehabilitasyon gibi yöntem seçimini belirleyen ve
uygulayan, ilgili tüm işitsel eğitim süreçlerini yürüten
meslek sahipleridir. Bölümümüzde, işitme ve denge
ile ilgili problemleri mesleki ve etik ilkeler ışığında en
doğru şekilde ele alan, bilimsel gelişmeleri takip eden,
nitelikli odyologlar yetiştiriyoruz.

SAĞLIK YÖNETİMİ
Türkçe Program
İngilizce Program
Tıbbi ve teknolojik gelişmeler, ulusal ve uluslararası
rakiplerin artması, hasta memnuniyetinin ön plana
çıkması sağlık sektöründeki rekabeti yoğunlaştırdı.
Sağlık kuruluşları, rekabetle başa çıkabilmek için tıp
alanındaki gelişmeleri takip ettiği kadar işletmecilik
alanındaki gelişmeleri de izlemek ve bunları
kuruluşlarında uygulamak zorunda. Sektördeki
yetişmiş insan kaynağının önemi artık daha büyük. Bu
bağlamda, FIBAA tarafından akredite olarak Türkiye’de
uluslararası akredite edilmiş ilk ve tek akademik
birim olan bölümümüzde, giderek artan sağlık alanı
odaklı sigortacılık, ekonomi, hukuk, kalite yönetimi,
pazarlama, stratejik yönetim, iletişim, örgütsel davranış,
yetenek yönetimi ve inovasyon konularında kapsamlı
eğitim almış profesyoneller yetiştiriyoruz.

SOSYAL HİZMET
Türkçe Program
İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel
alan, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik
durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde
problem çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi
amaçlayan insan davranışına ve sosyal sistemlere
ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile
etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir.

Akademik Kadro
Sağlık Bilimleri alanında tartışmasız şekilde en güvenilir
kurum olan İstanbul Medipol Üniversitesinin bu
başarısının ardında, sağlık alanında tecrübeli ve
dinamik bir akademik kadro bulunuyor.
Prof. Dr. Erdoğan Kunter
Dekan
Mezun veren programlarının kalitesi, ulusal ve
“uluslararası
akreditasyon kuruluşları tarafından ardı
ardına tescil edilmeye devam eden Sağlık Bilimleri
Fakültesinin vizyonu; güçlü kurumsal kültürü,
girişimcilik ruhu ve sürekli gelişime açık dinamizmi ile
sağlık bilimleri alanında öncü bir fakülte olmaktır.

”

Bölüm Başkanları
X Prof. Dr. Z. Candan Algun
X Prof. Dr. M. Bülent Şerbetçioğlu
X Prof. Dr. Arzu Yükselen
X Prof. Dr. Gülgün Ersoy
X Prof. Dr. Yeter Demir Uslu
X Doç. Dr. Devrim Tarakcı
X Doç. Dr. Esra Atılgan
X Dr. Öğr. Üyesi Nihal Sunal
X Dr. Öğr. Üyesi Asiye Kocatürk
X Dr. Öğr. Üyesi Sayra Lotfi
X Dr. Öğr. Üyesi R. Sertan Özdemir

Sıfır Atık Projesiyle
En Yeşil Üniversite
“Sıfır Atık-Yeşil Kampüs” sloganıyla yola çıkan
Üniversitemiz, İstanbul genelindeki kamu ve vakıf
üniversiteleri arasında projenin hayata geçirildiği ilk
üniversite oldu. Öğrenci kulüplerimizin bu alandaki
aktif çalışmaları ile “sıfır atık” bilincinin üniversitemiz ve
çevresinde yaygınlaştırılmasına büyük katkı sağlanıyor.

Uluslararası Etkinlikler
Japonya’da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi ile eş
zamanlı düzenlenen “The Third World Eatology
Forum’a konuşmacı olarak davet edilen Doç. Dr. Nihal
Büyükuslu, israf ve gıda sorunlarının değerlendirildiği
Awaji Deklarasyonu’na imza attı. Beslenme ve Diyetetik
Bölümü öğrencimiz Zeynep Kepoğlu, Berlin’de
düzenlenen Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu
(EFAD) Kongresi’nde okulumuzun desteği ile EFAD’ın
resmî fotoğrafçılığını yapma şansı yakaladı. SBF, Ulusal
Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’ne ev sahipliği
yaptı. Dil ve konuşma terapisi alanında dünyada ünlü 8
uluslararası konuşmacının kurs ve ana konferansları ile
konuk olduğu 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları
Kongresi Üniversitemizde gerçekleştirildi. Ebelik
Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul
Ebelik Günleri Kongresi’nin ikincisinde ise doğal
doğumun ve ebelik mesleğinin önemine dikkat çekildi.

Staj Yerini Dert Etme

Sağlık Sistemleri ve Politikaları UAM

Sağlık Bilimleri Fakültesinde zorunlu staj uygulaması
bulunuyor. Öğrencilerimizin tamamlaması gereken
stajları için adres aramalarına gerek yok, uygulama
yerleri Fakülte Komisyonu tarafından belirleniyor.
Öğrenciler, son sınıfı çeşitli hastanelerde, toplu
beslenme kurumlarında, kreş ve yuvalarda, toplum
sağlığı merkezlerinde, spor kulüplerinde, çeşitli kurum
ve kuruluşlarda staj yaparak geçiriyor, Medipol’ün bu
konudaki imkânlarından da yararlanıyor.

Sağlık sistemleri ve politikalarına yönelik ulusal,
bölgesel ve uluslararası seviyede yenilikçi politikalar
üreten ve yön veren bir başvuru merkezi olmayı
amaçlayan SASPAM, sağlık alanında değişen yapı ve
ihtiyaçlara cevap vermeye yönelik sürdürülebilir sistem
ve politikalar üretmek için farklı disiplinlerin sahip
olduğu birikimlerden yararlanarak özgün çalışmalar
yürütüyor.

Erasmus deneyimiyle yeni ufuklar

MEDKOM

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencimiz Kübra
Atay öğrenci hareketliliğini, Polonya Vincent
Pol University’de gerçekleştirdi. Beslenme ve
Diyetetik Bölümünden Asu Şevval Dural, Gökçen
Furuncuoğlu, Büşranur Akpınar ve İrem Şeker de
Erasmus kapsamında stajlarını yaptı. Odyoloji bölümü
öğrencimiz Elif Yüksel, staj hareketliliğini Instituto
Politécnico do Porto’da tamamladı. Hemşirelik
Bölümünden Damlanur Koç ve Ecesu Polat mezuniyet
sonrası yaz stajı hareketliliğinden yararlandı.
Öğretim Görevlisi Cansu Akman ise İsveç’te Uppsala
University’de Erasmus hareketliliğinden faydalandı.

İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan
İstanbul Medipol Üniversitesi Dil, Konuşma ve
Yutma Terapisi ve Yenilikçi Teknolojiler Araştırma ve
Uygulama Merkezi (MEDKOM) çeşitli nedenlerle
yetersizliği veya engeli olup dil ve konuşma terapisine
ihtiyaç duyan her yaştan bireye çağdaş teknoloji ile
entegre, kanıta dayalı tanılama ve terapi/rehabilitasyon
hizmeti sunulmasını sağlıyor. Merkezde; Ar-Ge
faaliyetlerine ek olarak kendi bilim insanlarımızla,
kendi imkânlarımızla yenilikçi-destekleyici iletişim ve
diğer yardımcı teknoloji ürünlerinin üretimine olanak
sağlamak amaçlanıyor.

POMER
2016 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi
Protez Ortez Merkezi (POMER), deneyimli
akademisyen kadrosu ve sahip olduğu modern
makine ekipmanlarla bireylere özel ortez, protez ve
rehabilitasyon için destek ürünleri üreterek hastalara
uygun hale getirebiliyor. Ortez-protez üretim alanı
uluslararası standartlara uygun olarak Ottobock
firması tarafından kurulan POMER, 400 m2’lik alanıyla
Türkiye’de en ileri ortez protez merkezlerinden biri
olarak dikkat çekiyor.

Laboratuvarlar
Fakültemizde; Hemşirelik-Ebelik Mesleki Beceri
Laboratuvarı, Fonetik ve Komputerize Konuşma
Laboratuvarı, Yetişkin ve Pediatrik İşitme ve
Denge Laboratuvarları, Protez-Ortez Merkezi
POMER, Çocuk Gelişimi Laboratuvarı, Beslenme
Antropometrisi Laboratuvarı, Besin Hazırlama ve
pişirme Laboratuvarı, Fizyoterapi Elektro Fiziksel
Ajanlar Laboratuvarı, Rehabilitasyon Uygulamaları
Laboratuvarı, Fizyoterapi Egzersiz Laboratuvarı,
Ergoterapi Günlük Yaşam Becerileri ve Teknoterapi
Laboratuvarı, Ergoterapi Mesleki Rehabilitasyon
Laboratuvarı ve Ergoterapi Pediatrik Rehabilitasyon
Laboratuvarı ile öğrencilerimize öğrendiklerini
uygulama olanakları sağlanıyor.

Lisansüstü Eğitim
Yüksek Lisans Programları
Çocuk Gelişimi, Odyoloji, Tıbbi Farmakoloji,
Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Ortez Protez, Dil ve
Konuşma Terapisi, Bilişsel Rehabilitasyon
(Türkiye’de ilk), Fizyoloji, Ebelik, Mikrobiyoloji,
Anatomi, Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Histoloji
ve Embriyoloji, Perfüzyon, Sağlık Yönetimi, Sağlık Fiziği,
Sinirbilim, Ergoterapi.
Doktora Programları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Odyoloji,
Tıbbi Farmakoloji, Sağlık Fiziği, Ortodonti, Dil ve
Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya,
Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Klinik Anatomi,
Klinik Eczacılık, Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon, Sinirbilim.
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