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Sağlık Bilimleri Fakültemiz ülkemizde hızla gelişmekte olan sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu 
önemli alanlarda insan gücü yetiştirmek amacıyla 2017 yılında kurulmuş, 2017-2018 yılı Güz 
Döneminde ilk öğrencileri ile buluşmuştur. Kuruluş aşamasında açılan Çocuk Gelişimi ve İş 
Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerine ilaveten 2018 yılında Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
ile Beslenme ve Diyetetik bölümlerini de bünyesine dahil ederek kapasitesini genişleten 
fakültemiz sağlık bilimlerine ve sektörüne olan katkılarını artırarak devam ettirmektedir.
Bölümlerin öğretim programlarında uygulama ve teori arasındaki dengeye özel bir önem 
gösterilmiş önemli kavramların ve yaklaşımların öğrenilmesinin yanı sıra gerçek yaşam 
deneyimlerine ve uygulamalı örneklere geniş yer verilmiştir. Temel yaklaşımımız; öğrencilerimize 
interaktif öğrenme ortamı, zengin ders materyalleri, staj ve araştırma fırsatları sunarak, 
öğrenmelerini destekleyici bir ortam sağlamaktır.
Fakültemiz mesleki yeterliliğin yanı sıra yaşam boyu öğrenme merakı içinde olan, bilimsel 
düşünceye sahip, yenilikçi ve girişimci, içinde yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlı, kültürel ve 
etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Nursing is one of the leading departments of the health sector. According to the description 
of the Turkish Nurses ‘ Association (THD) Education Commission in 1981, “nursing is a 
health discipline consisting of Science and art that is responsible for planning, organizing, 
implementing, evaluating nursing services for the purpose of protecting the health and well-
being of the individual, family and society, and for the purpose of improving the health and well-
being of the In addition to the roles of nurses such as nursing care, participation in the treatment 
plan, they also have roles such as consulting, research, management, quality improvement, 
cooperation and communication.
The aim of the Department of Nursing is to educate nurses who work primarily for the purpose 
of protecting and improving the health of individuals and society, who can plan nursing care in 
the light of evidence-based practices in case of illness, apply, evaluate, critically think, combine 
academic knowledge and research elements.
Graduates have the opportunity to work in places such as all private and public hospitals, 
family health centers, medical centers, community health centers, rehabilitation centers, health 
institutions offering outpatient diagnosis and treatment, elderly care houses, schools, workplace 
health units, home care institutions and Emergency Health Services.

FAKÜLTE HAKKINDA
ABOUT FACULTY



Beslenme ve Diyetetik
Nutrition and Dietetics

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters 
düşerse, bilimi tercih edin.” 
“If one day, my words are against science, 
choose science.”  Mustafa Kemal Atatürk

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2018 yılında, 
İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde kurulmuştur. İstanbul Gedik Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak amacımız; 
bilgiye ulaşılabilirliğin arttığı günümüzde, bilgiyi takip 
ve transfer etme, bilime katkı sağlayan ve yeni bilgiyi 
etkin bir şekilde paylaşan, diyetetik ile ilgili sağlık 
planlarına katkı sağlama arzusuna sahip beslenme ve 
diyet uzmanları yetiştirmektir. 

The Department of Nutrition and Dietetics was 
established in 2018 within the Faculty of Health 
Sciences of Istanbul Gedik University. As Istanbul Gedik 
University Department of Nutrition and Dietetics, our 
aim is; to train nutrition and diet specialists who have 
the desire to follow and transfer information, contribute 
to science and share new information effectively, and 
contribute to health plans related to dietetics in today’s 
world, where access to information is increasing.
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Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Gedik Üniversitesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü olarak öğrencilerimizin, 
hem ulusal hem de uluslararası platformda 
çalışma ve araştırma yapabilecek donanıma 
sahip, bilginin hızlı değişimine adapte olmayı 
başarmış, yeni bilgiyi etik ve bilimsel olarak 
değerlendirip sorgulayan ve etkili iletişim 
kurabilen sağlık personelleri olmalarını 
hedeflemekteyiz. Diyetisyenlik gün geçtikçe 
ilgi gören bir meslek olup mezunlar için geniş 
iş olanakları sunulmaktadır. Diyetisyenlerin 
çalışma alanlarının başında sağlık hizmetleri 
gelmektedir. Bununla birlikte diyetisyenler; 
hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, okullar, 
catering firmaları, huzurevleri gibi birçok alanda 
iş imkânlarına sahiptirler.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tarlak

Dear Students,

As the Department of Nutrition and Dietetics 
at Istanbul Gedik University, we aim for our 
students to be healthcare professionals who are 
equipped to work and research both nationally 
and internationally, have managed to adapt 
to the rapid change of information, evaluate 
and question new information ethically and 
scientifically, and communicate effectively. 
Dietetics is a profession that is becoming more 
and more well-known and offers a wide range of 
job opportunities for graduates. Health services 
count as the main study areas for dietitians. 
However, dietitians have job opportunities in 
many areas such as hospitals, community health 
centers, schools, catering companies, and 
nursing homes.

Assist. Prof. Fatih Tarlak

2018 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde eğitim 
öğretim hayatıma başladım. Okulumuz, 
hem tecrübeli akademik kadrosu hem de 
merkezi yerleşkesi sayesinde ilk tercihim 
oldu. Hocalarımızın, bizleri mesleki anlamda 
yeterliliğe ulaştıracak şekilde yetiştirme 
çabalarının en büyük şansım olduğunu 
düşünüyorum.  Öğrenci arkadaşlarıma 
tavsiyem İstanbul Gedik Üniversitesi 
tarafından sağlanan tüm imkânlardan 
yararlanarak kendilerini mesleki anlamda 
geliştirmeleridir.

In 2018, I started my Nutrition and Dietetics 
education at Istanbul Gedik University. 
Our school has become my first choice 
thanks to its experienced academic staff 
and central campus. I think it is my greatest 
chance that our teachers’ efforts to train 
us in a way that will enable us to reach 
professional competence. My advice to my 
fellow students is to improve themselves 
professionally by taking advantage of all the 
opportunities provided by Istanbul Gedik 
University.

Büşranur 
Ertekinoğlu 
Öğrenci  / Student

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Tecrübeli Akademik Kadro
Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü ve 
Bölüm İçi Etkinlikler
Çift Anadal İmkânları
Staj ve Kariyer Fırsatları
Uluslararası Değişim Programları

Experienced Academic Staff
Nutrition and Dietetics Student Club 
Workshops and Activities
Double Major Facilities
Nutrition and Dietetics Student Club 
Workshops and Activities
Internship and Career Opportunities
International Exchange Programs

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT



Çocuk Gelişimi
Child Development

“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, 
onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele 
alınmalıdır.” 
“Children should be protected from all forms of neglect 
and abuse, they should be handled more specially than 
adults under all conditions.” M. K. Atatürk

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaş çocuk 
ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve 
değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı 
verebilecek, gelişimsel destek programları 
hazırlayıp uygulayabilecek, teknolojik, bilimsel 
yöntem ve teknikleri kullanan ve etik değerlere 
bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan dört yıllık 
lisans eğitim programıdır.

Our Department  is a four year long undergraduate 
programme that is targeting to educate individuals 
who will be able to evaluate and diagnose the 
possible problems, develop and implement 
support programmes and utilize technological 
and scientific techniques and methods related to 
the development of 0-18 years old children while 
posessing the ethical values.

gedik.edu.tr
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İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi 
Bölümünün sevgili öğrencileri, öncelikle hepiniz 
üniversitemize ve bölümümüze hoş geldiniz. 
Bölümümüz eğitimi kapsamında; tipik gelişim 
gösteren, özel gereksinimleri olan, akut ve 
kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç veya 
gelişimsel risk altında olan çocuklarla çalışmaya 
yönelik dersler verilmekte olup,  öğrencilerimiz 
meslek hayatlarına hem teorik dersler hem de 
uygulama çalışmalarıyla hazırlanmaktadır.
Sağlık bir ekip işidir ve Çocuk Gelişimcilere 
de bir sağlık uzmanı olarak bu ekip içinde 
giderek daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. İleride 
kariyerinize iyi bir yerden başlayabilmeniz için 
sizlere üniversitemizin imkanlarından en iyi 
şekilde faydalanmanızı tavsiye ederim. 
Öğrenmenin en güzel yanı hiç kimsenin onu 
sizden alamayacak olmasıdır. 
Hepinize başarılar diliyor ve sevgilerimi 
sunuyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Sevinç

Dearest students of the Istanbul Gedik 
University, Child Development Department, first 
and foremost I would like to welcome you both 
to our university and our department.
The cirriculum of our department covers the 
subjects related to working with children who 
are showing typical improvements, who have 
special needs, who have acute and chronic 
diseases, who need to be protected and 
those who are under developmental risks. Our 
students are prepared for their professional 
lives both with theoretical classes and practical 
trainings.
Dealing with health is a team work and there 
is a growing demand for Child Development 
Specialists as qualified experts within those 
teams. In order for you to start your career in 
the best way possible I highly recommend you 
to take full advantage of the possibilities our 
university is offering.
Always remember that the best aspect of the 
education is the fact that no one can get it back 
from you.
I am herewith sending you my love and best 
wishes for a profound success.

Assist. Prof. Nuriye Sevinç

2018 yılında yatay geçiş ile geldiğim Gedik 
Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü, tercih 
etmek isteyen öğrenciler için iyi bir seçenek 
olup,  akademik alanda iyi gelişmiş olan 
hocalarıyla donanımlı Çocuk Gelişimciler 
yetiştirmektedir. Size önerim her zaman 
araştırmacı olmalı ve yenilikleri takip ediyor 
olmalısınız.
Unutmayın; “Bir çocuk gelişir, dünya değişir.”

Istanbul  Gedik University, Child Development 
Department where I decided to have a 
parallel transfer in 2018 is a great option to 
choose with the higly experieced staff it is 
accomodating. My advice is, you always need 
to be research oriented and must follow the 
innovations in the field.
We shoud never forget that when a child 
changes, the world changes.

Ebrar Suruç
Öğrenci 
Student

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Mezunlarımız Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, 
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, 
hastanelerde, pedagojik formasyon almaları 
halinde okul öncesi eğitim kurumlarında ve 
meslek liselerinde öğretmen olarak veya 
yüksek lisans veya doktora programlarına 
devam ederek üniversitelerin akademisyen 
kadrolarında görev alabilirler.

Our graduated students can get employed 
at the institutions related to the Ministry 
of Family, Work and Social Services, the 
hospitals and together with a pedological 
education they can be employed at pre-school 
educational institutions and at high schools 
as teachers or if they want they can advance 
their careers as academicians  with the Phd 
and/ or graduate programmes.

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT



Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon
Physiotherapy and Rehabilitation

“Sağlıktan büyük zenginlik yoktur
“The first wealth is health.” Ralph Waldo Emerson

Türkiye’de fizyoterapistlik mesleğinin temelleri, 
1961 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Yüksekokulu’nun kurulması ile atılmıştır. Günümüze 
kadar geçen sürede klinik uygulamalarda ortaya 
çıkan gelişmeler, meslekte özelleşme, kanıta dayalı 
bilimsel çalışmalar ve akademik yapılanmalar ile 
ilerlemesini sürdürmüştür. Bugün fizyoterapistlerin, 
birçok ülkedeki eğitim seviyesi, bilimsel yeterlilikleri, 
mesleki yetki ve sorumlulukları oldukça yüksektir ve 
yükselmeye devam etmektedir.

The foundation of the physiotherapist profession in 
Turkey was laid in 1961 with the establishment of the 
College of Physical Therapy and Rehabilitation. With 
advances in clinical practice, specialization in the 
profession, evidence-based scientific studies and 
academic structures it has continued to progress in the 
period up to the present day. Today, in many countries, 
the level of education, scientific competence, 
professional competence and responsibilities of 
physiotherapists are quite high and continue to rise.

gedik.edu.tr
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Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Gedik Üniversitesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon bölümü olarak evrensel fizyoterapi 
ve rehabilitasyon eğitim temellerine sahip, 
fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini 
benimsemiş, hareket bozukluklarını belirlemek, 
önlemek ve/veya rehabilite etmek, fonksiyonel 
kapasiteyi geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak 
için gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanmış, 
güncel yaklaşımlarla desteklenmiş, toplum 
yararını gözeten, sağlığın geliştirilmesi kavramını 
ilke edinmiş, araştırmanın değerini kavramış, 
yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama 
becerisine sahip, interdisipliner olarak bilgilerini 
paylaşabilen, alanında yetkin ve donanımlı 
fizyoterapistler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. 
Fizyoterapistler, sağlığın aktivite ve katılım 
parametrelerinde engelliliklerin giderilmesinin 
önemli bir parçasıdır. İstanbul Gedik Üniversitesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü geleceğin 
fizyoterapistlerinin meslek kazanımlarında yanında 
olarak, sağlık düzeyinin geliştirilmesinde öncülük 
edecek bir kurum olacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik

As Istanbul Gedik University Physiotherapy 
and Rehabilitation Department, we intend to 
raise physiotherapists with strong rehabilitation 
fundamentals who adopted the ethical values of 
physiotherapy, adequate with required knowledge 
to determine and/or rehabilitate the movement 
disorders and to improve functional capacity and 
life quality, with up-to-date approach, looking out 
for the public health, has lifetime learning skills 
and proof-based technics, sharing the knowledge 
as interdisciplinar and who is well-equipoed and 
competent. Physiotherapists are an important 
part of eliminating disabilities in the activity 
and participation parameters of health. The 
Department of Physiotherapy and Rehabilitation 
of Istanbul Gedik University will be an institution 
that will lead the development of the health level 
by supporting the future physiotherapists in their 
professional acquisitions.

Assist. Prof. Gönül Ertunç Gülçelik

İstanbul Gedik Üniversitesi yenilikçi anlayışı, 
bilime dayalı uygulamaları, fark yaratan ve değer 
üreten bir eğitim kurumu olarak; mesleğine 
sadık, insan haklarına saygılı, yaşam boyu 
öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip; 
mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapistler 
yetiştirecektir. Değerli hocalarımın mesleğe 
adım adım yürümeye başladığımız ilk günden 
beri bize yol göstermesi, evrensel ve kültürel 
değerler ışığında mesleği bize en güzel şekilde 
öğretiyor oluşu kendimi daha güçlü hissettiriyor, 
okulumun ve değerli hocalarımın bana 
kazandıracaklarıyla ilerlediğim bu yolda ülkeme, 
milletime ve tüm insanlığa hizmet etmek için 
büyük bir istek ve heyecan duyuyorum.

Mezun olduğumuzda mesleki becerilerin yanı 
sıra araştırma yapan, problem çözebilen, 
kalite güvencesini önemseyen, sorumluluk 
alarak hesap verebilen, iletişimde başarılı, 
uluslararasılaşma ve yaşam boyu öğrenme 
ilkelerini benimseme gibi jenerik becerilere 
de sahip saygın fizyoterapistler olacağımıza 
inanıyor ve bu yolda aldığımız eğitimle kendimi 
ayrıcalıklı hissediyorum.

As an educational institution that creates 
difference and creates value with its 
innovative approach and science-based 
application, Istanbul Gedik University will train 
physiotherapists who are devoted to their 
profession, respectful of human rights, have 
lifelong learning, teaching and communication 
skills, and are competent in professional and 
scientific field. Having our dear teachers 
guiding us from the very first day we started 
walking into the profession and teaching us the 
profession in the light of universal and cultural 
values makes me feel stronger. I feel a great 
desire and excitement to serve my country, my 
nation and all humanity on this path that I have 
progressed with the benefits of my school and 
my teachers.

I believe, when we graduate, we will be 
respected physiotherapists with generic skills 
alongside our professional skills, such as 
conducting research, problem solving, caring 
about quality assurance, being accountable 
by taking responsibility, being successful 
in communication, adopting the principles 
internationalization and lifelong learning. I feel 
privileged with the education we received on 
this path.

Fatmanur Dülger
Öğrenci 
Student

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 



Hemşirelik
Nursing

“Hemşireler sağlık sisteminin kalbidir.” 

“Nurses are at the heart of the healthcare system.” 
Donna Wilk Cardillo.

2019 yılından beri eğitim faaliyetlerini yürüten 
Hemşirelik Bölümü; ulusal ve uluslararası 
standartlara uygun olarak hazırlanan eğitimi 
ile güvenli ve kaliteli hasta bakımı verebilecek, 
hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında 
rol alabilecek nitelikte profesyonel hemşireleri 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Nursing Department, which has been carrying 
out educational activities since 2019; With its 
training prepared in accordance with national 
and international standards, it aims to train 
professional nurses who can provide safe and 
quality patient care, and take part in nursing 
education, management and research.
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SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ

FACULTY OF HEALTH SCIENCES



Sevgili öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları, 

Zorlu ve uzun çalışmaların sonucunda artık 
meslek seçimindesiniz. Sizleri ve ailelerinizi 
öncelikle başarılarınızdan dolayı kutluyorum. 
Gelişen teknoloji, iklim, sağlık, hastalık gibi 
içinde bulunduğumuz birçok koşul her 
dönemde bazı mesleklere olan gereksinimi 
ön plana çıkarmıştır. Bir yılı aşkın bir süredir 
yaşamımızı derinden etkileyen pandemi 
sürecinde sağlık gereksinimlerinin artması ile 
sağlık çalışanları ve ekibin vazgeçilmez mesleği 
hemşirelere ihtiyacın yüksek olduğu görüldü. 
Dünyada tercih edilen, yüksek istihdam ve gelir 
getirecek mesleklerle ilgili ileriye yönelik yapılan 
araştırmalarda hemşireliğin tercih edilen ilk beş 
meslek arasında olduğu öngörülmektedir. Sizler 
de bu mesleğini seçerek geleceğiniz ile ilgili 
önemli bir karar verebilirsiniz. Bölümümüz, kanıt 
temelli zenginleştirilmiş müfredatı ile; ulusal 
ve uluslararası bakım standartlarına uygun, 
hemşirelik etik ilkelerine ve liderlik özelliklerine 
sahip, kişisel ve mesleki gelişime açık nitelikli 
mezun hemşire sayısını artırarak mesleği daha 
ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Tülay Ortabağ

Dear students, Dear Student Candidates,

You are now in the choice of profession as a 
result of hard and long studies. I congratulate 
you and your families primarily for your 
success. Many conditions such as developing 
technology, climate, health and illness have 
brought the need for some professions to the 
fore in every period. With the increase in health 
needs during the pandemic process that has 
deeply affected our lives for more than a year, 
it has been observed that the need for nurses, 
the indispensable professions of healthcare 
professionals and the team. Nursing is predicted 
to be among the top five preferred professions 
in prospective studies on professions that are 
preferred in the world, with high employment 
and income. You, too, can make an important 
decision about your future by choosing this 
profession. Our department, with its evidence-
based enriched curriculum; It aims to carry the 
profession further by increasing the number 
of qualified nurses who are in compliance 
with national and international care standards, 
have nursing ethical principles and leadership 
qualities, and are open to personal and 
professional development.

Prof. Dr. Tülay Ortabağ

Mesleğin başta kamu ve özel tüm hastane 
birimlerinde olmak üzere, afetler, savaşlar 
ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok alanda 
sürdürülüyor olması bölümü tercih etme 
nedenlerimden biri oldu. Alanlarında uzman 
hocalarımızın bizlere kazandırdıkları bilgi 
ve becerilerle mesleği en iyi şekilde yerine 
getirmek hedefim oldu. Yaşam boyu öğrenme 
prensibini benimsemiş, insan-odaklı kişilerin 
hemşirelik mesleğini seçerek meslekte etkili 
ve başarılı olabileceklerini düşünüyorum.

The fact that the profession is carried out in 
many areas such as disasters, wars and non-
governmental organizations, especially in all 
public and private hospital units, was one of 
the reasons I chose the department. It has 
been my goal to fulfill the profession in the 
best way possible with the knowledge and 
skills that our expert professors have brought 
to us. I think that people-oriented people 
who have adopted the lifelong learning 
principle can be effective and successful 
in the profession by choosing the nursing 
profession.

Bilal Kocaöz
Öğrenci 
Student

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Uygulama Ağırlıklı Eğitimler 
Uzman Akademik Kadro    
Staj ve Kariyer Fırsatları                       
Çift Anadal İmkânları   
Uluslararası Değişim Programları  
Öğrenci Kulüpleri
Bölüm Etkinlikleri 

Application-Oriented Trainings
Expert Academic Staff
Internship and Career Opportunities
Double Major Facilities
International Exchange Programs
Student Clubs
Department Activities

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT
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