SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
TARİHÇEMİZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi; Odyoloji,
Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve
Diyetetik Bölümlerinden oluşmakta olup bu
bölümlerin, 2019-2020 eğitim öğretim yılında
eğitim öğretime başlayacak şekilde kuruluş çalışmalarına devam etmektedir.
Fakülte, 2016-2017 yılları arasında ilk faaliyetlerini, Tıp Fakültesi dekanlık binası 1. Katta kendisine tahsis edilen bir odada
sürdürmeye başlamış, 2018 yılında Tıp Fakültesi Derslikler Binası 2.
Katındaki yerine taşınmıştır.
AMACIMIZ

Fakülte, sağlık hizmetinin en etkin şekilde ekip çalışması ile verilebileceğinin bilincinde olarak, toplumun sağlık gereksinimlerini sahiplenen, araştıran ve çözüm yollarını üretebilen, mesleğin gerektirdiği bilimsel bilgi, beceri ve değerlerle donanmış,
mesleğini evrensel etik ilkelere uygun bir anlayışla yerine getirmeyi hedefleyen, iyi iletişimci ve liderlik özelliklerine sahip,
sürekli mesleksel gelişimin ve multidisipliner çalışmanın önemini kavrayan ve sahiplenen, uluslararası düzeyde yeterliliğe
sahip sağlık hizmeti ve teknolojisi alanında profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitim, araştırma ve hizmet sunumunda, bilimsel temellere ve mesleki değerlere dayalı olarak gelişimini ve büyümesini
sürdürmek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen fakülteler arasında yer almak ve sağlık politikalarının geliştirilmesinde söz sahibi olmak da fakültenin amaçları arasındadır.

ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR:
Fakültenin Kullanımına Açık Klinik Uygulama Sahası, Araştırma Laboratuvarı, Konferans Salonu, Bilgisayar Laboratuvarı
ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
Farabi Değişim Programı

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
Odyoloji, normal işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen; bunun yanı sıra işitme ve denge bozukluklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan; kendi alanına özgü test yöntemleri ile işitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ve tespit edilmesine yönelik uygulamaları içeren; belirlenen bozukluğa bağlı olarak uygun cihaz seçimi ve
uygulaması da dahil olmak üzere gerekli (re)habilitatif yaklaşımların gerçekleştirilmesini kapsayan bir bilim dalıdır.
Kariyer Alanları
Odyoloji bölümü mezunları, bilim ve sağlık alanının uygulama yetkisi ‘odyolog’ olarak isimlendirilen meslek elemanı olarak temsil edilmektedir. Odyolog, 2011 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından
meslek tanımı yapılan ve resmen tanınan bir meslektir. Bu tanıma göre; “Odyolog, odyoloji alanında lisans
eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan
cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur’’. Odyolog, işitme ve dengeyle ilgili hastalıkların tanısında
uzman hekimin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlamasını yapar. İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar. İşitme tarama programlarında yer alır ve
bu programdaki testleri yapar. Gürültü ölçümleri yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde
bulunur. Cerrahi işlemler sırasında gerekli görülmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar. Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.
İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabilitasyonunu yürütür. İşitme ve denge ile ilgili eğitim programlarının
hazırlanmasında görev alır.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ
Dil ve konuşma terapisti insan iletişimi ve dil-konuşma ile ilgilenir ve nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve
konuşma terapisti insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi
ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir meslek erbabıdır.

Kariyer Alanları
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü mezunları, Dil ve Konuşma Terapisti ünvanı ile mezun olurlar. Hastaneler,
sağlık ocakları, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, resmi veya özel eğitim merkezleri vb., ile milli
eğitim bakanlığı rehberlik danışma hizmetleri merkezleri vb. merkez/kliniklerde çalışabilmektedir.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Ülkemizde beslenme ve diyetetik bilimi ve sağlık alanının uygulama yetkisi “Diyetisyen” lere verilmiştir. Bölümün
amaçları, bireyin yeterli, dengeli sağlıklı beslenmesini sağlamak, bireylerin hastalık durumlarında medikal diyet tedavileri düzenlemek, toplumun yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması, bilimsel ve etik değerlere sahip, beslenme
ve diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan “Diyetisyenler” yetiştirmektir.
Kariyer Alanları
Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları, klinik diyetisyeni olarak hastaneler, sağlık merkezleri, diyaliz
üniteleri, vb. yerlerde, diyabet diyetisyenliği, pediatri, metabolik hastalıklar, onkoloji diyetisyenliği, cerrahi diyetisyenliği, enteral-parenteral nutrisyon üniteleri, toplu beslenme diyetisyeni; çalışan diyetisyeni,
ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb. besin endüstrisinde ürün diyetisyeni; özel diyet ürünlerinin geliştirilmesi, özel danışmanlık diyetisyenliği; bakanlıklarda
ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesinde, eğitim kurumlarında akademisyen olarak,
gazete, dergi yazarlığı, radyo, TV gibi medya programlarında topluma bilgi verme amaçlı görev alabilirler.
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