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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

Tarihçe 

Türkiye’nin en genç üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, “Geleceğe 
Açılan Köprü” misyonuyla 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 
sayılı Kanun ile kurulmuştur. 

Üniversitemiz 26 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan eğitim 
kurumları ile akademik hayatına başlamıştır. 

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile Balıkesir 
Üniversitesine bağlı bulunan Bandırma Sağlık Yüksekokulu, fakülteye dönüştürülmüş adı ve 
bağlantısı değiştirilerek Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, hâlihazırda eski askerlik şubesi olarak da bilinen tarihi binada faaliyetini 
sürdürmektedir. Bu tarihi binanın yapımına 1901’de başlanmış olup 1902-1925 yılları arasında 
Redif Kışlası Karargâhı olarak kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1915-1921) Askeri 
Hastane olarak hizmet vermiştir. 1921-1940 döneminde bölgede kurulan 127. Piyade Alayı 
Karargâhı, 1940-1950 döneminde Konak Komutanlığı ve 231 numaralı Askeri Hastane olarak 
kullanılmıştır. 1950 yılında Askeri Hastane ve Konak Komutanlığına son verilmiştir. 1950’den 1986 
yılına kadar 36 yıl Bandırma Askerlik Şubesi olarak kullanıldı. Şubenin yeni binasına taşınması ile 
sekiz (8) yıl süreyle kullanılmadı.1994 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından tamir ve restorasyonu 
tamamlandıktan sonra Bandırma Anadolu Sağlık Meslek Lisesi binası olarak kullanılmaya 
başlamıştır. 1996 yılında Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasındaki protokol ile Balıkesir Üniversitesi 
Bandırma Sağlık Yüksekokulu’na devredilmiştir. 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 
Yüksekokulumuz, 1998 yılında Hemşirelik bölümüne lisans düzeyinde alınan öğrencilerle eğitim-
öğretim hayatına başlamış ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. 

Fakültemizde Bulunan Bölümler 

• Hemşirelik  

• Beslenme ve Diyetetik  

• Fizyoterapi ve Rehabiltasyon  

• Sağlık Yönetimi 

• Çocuk Gelişimi  

 • Ebelik  

• Gerontoloji  

• Sosyal Hizmetler  



MİSYON 

Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme 

ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, 21. Yüzyılın bilgi 

teknolojilerinden yararlanarak hizmet üretebilen meslek insanları yetiştirmek, Sağlıkla ilgili 

multi disipliner çalışmalar yürütmek, Lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak, Üretilecek 

hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmak. Sağlık hizmeti ile ilgili politikaların 

oluşturulmasına katkı sağlamak. 

 

VİZYON 

Faaliyetleri, paydaşların erişimine açık, liyakate önem veren, işbirliği, dayanışma ve paylaşma 

ilkelerini benimseyen, yenilikçi, yaratıcı, geleceğe inanan, toplum yararı gözeten bireyler 

yetiştiren kurum olmak, Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde alanını daha etkin hale 

getirmiş; eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreten, uluslararası bilimsel platformda saygın, 

izlenen ve kaynak gösterilen bir konuma gelmek, Öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası 

değişim programları ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak konusunda etkin bir kurum 

olmak, Toplum sağlığını tehdit eden alanlarda koruyucu yöntemler geliştirmek, Sağlıkla ilgili 

yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve uluslar arası çağdaş düzeye 

ulaşmasını sağlamak. 

Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu 

Prof.Dr. Uğur GÜNŞEN - Başkan Prof.Dr. Uğur GÜNŞEN - Başkan 

Prof.Dr. Süleyman ÖZDEMİR Prof.Dr. Alparslan SEREL 

Prof.Dr. Hüseyin ESECELİ Prof.Dr. Hüseyin ESECELİ 

Doç.Dr. Serap ALTUNTAŞ Doç.Dr. Diler AYDIN 

Doç.Dr. Diler AYDIN Doç.Dr. Serap ALTUNTAŞ 

Doç.Dr.  Dilek AVCI Dr.Öğr.Üyesi Kevser TARI SELÇUK 

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan ABA Fakülte Sek. Alp ÖZALP - Raportör 

Dr.Öğr.Üyesi Yılda Arzu ABA   

Dr.Öğr.Üyesi Hamiyet YÜCE   

Dr.Öğr.Üyesi Kevser TARI SELÇUK   

Fakülte Sek. Alp ÖZALP - Raportör   



HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

 

BÖLÜM BAŞKANI : Doç. Dr. Serap ALTUNTAŞ 

ANABİLİM DALLARI 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, 
Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı, İç Hastalıklar Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelikte 
Yönetim, Hemşirelik Öğretimi 

HEMŞİRELİK FELSEFESİ 

Hemşirelik felsefesi, hemşireliğin amacına uygun (yardım etme, bakım verme) anlamı oluşturmaya 

temel olan hemşirelik davranışı ve hizmetlerini yönlendiren değerler, amaçlar, kararlardan oluşan 

soyut kavramlardır. Bakım verme, insanı tanıma, anlayabilme, gerekli yardımı ve sunuş yöntemlerini 

seçebilme, insanca uygulama, sonucu ölçebilme, yaratıcılığı ve estetiği devreye sokabilmedir. Bakım 

verme alma ilişkisinin kurulmasında hemşirelik felsefesinin bir boyutu da hemşirelik bilimi, sanatı, 

etiğidir. 21. YY yardım ve bakım felsefemizin özü bağımlılıktan bağımsızlığa geçiş olarak özetlenebilir. 

Değişen ve gelişen hemşirelik felsefesine uygun hemşirelik rolleri; uygulayıcı, eğitici, yönetici, karar 

verici, koordinatör, liderlik, bağımsızlık, girişkenlik, özgüven, ileri ve açık görüş, risk alma gibi alanları 

kapsamaktadır. Bu rollerin kazanılmasını destekleyen beceriler, eleştirel düşünme, klinik görüşme, 

yaratıcılık, bireysel gelişim, yaşam boyu öğrenme ve etik davranma, disiplinler arası çalışma, güvenli ve 

etkin uygulama (kanıt temelli) için bilgi ve beceri geliştirme önem kazanmıştır. Bölümümüzün eğitim 

felsefesi; çağımız hemşirelik felsefesine dayalı, tüm dünya insanını kavrayabilecek rollerin ve 

becerilerin kazanılmasını, profesyonelliği ve bağımsızlığı güçlendirecek yaklaşımlar içermektedir. 

MEZUNLAR 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans programı; Ülke 

gereksinimleri doğrultusunda bütüncü bir yaklaşımla birey ve topluma hizmet eden, Hemşirelik teori 

ve uygulamalarını sentez edebilen. Birey/Bireylerin öz-bakım sorumluluğunu geliştiren, Sağlık 

bakımının geliştirilmesi, sürdürülmesi ve korunmasında sorun çözme yaklaşımını benimseyen, 

Yaratıcı, eleştirel düşünen ve bunu ifade eden, Bireysel ve mesleki gelişiminde öğrenmenin 

sürekliliğine inanan mezunlar verir. 

HEDEFLER 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma Devlet Hastanesi başta olmak üzere seçilen kurumlarda 

eğitim-uygulama entegrasyonunu sağlayacak bir sistem yerleştirmek. Eğitimde yeniden yapılanma 

sürecini yaşama geçirmek. Ulusal sağlık, hemşirelik, hizmet ve politikalarını yönlendirmek üzere 

projeler hazırlamak ve yürütmek. Ulusal ve Uluslararası bilimsel platformlarda etkili olmak. Toplam 

kalite sistemlerini yerleştirmek. Mezunlarımızın yurtiçi kurum/kuruluşlarda işe giriş sınavlarında 

başarılı olması/ öncelikli olarak tercih edilmesini sağlamak. Mezunlarımızın yurtdışındaki eğitim ve 

sağlık kuruluşlarınca tercih edilmesi. Bölümümüzün Üniversite giriş sınavında ilk beş sırada tercih 

edilmesi. 



FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 

                                             

  

BÖLÜM BAŞKANI: Dr. Öğr . Üyesi Hamiyet YÜCE 

ANABİLİM DALLARI 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Ortopedik Fizyoterapi 

KURULUŞ 

Sağlık meslekleri içinde yer alan fizyoterapistliğin toplum sağlığı açısından artan önemini, ülkemizde 7 

milyon kadar özürlü bulunduğunu ve 6000 kadar fizyoterapist çalıştığını dikkate alan Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosu, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü açılmasını uygun görmüştür. 

FİZYOTERAPİST KİMDİR? 

Fizyoterapistler, hareket yetersizliği, fonksiyonel bozukluk, ağrı ve zihinsel yetersizliklerde, koruyucu, 

düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici, bir seri uygulamayı gerçekleştirebilmek için; 

kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemleri ışığında, Fizyoterapi-Rehabilitasyon gereksinimini 

belirleyip, uygun tedavi yöntemleri ve programını seçerek, planlayan ve bizzat uygulayan profesyonel 

sağlık ekibinin bir üyesidir. Mezunlar, ‘Fizyoterapi-Rehabilitasyon Lisansı’ ile birlikte ‘Fizyoterapist’ 

ünvanı almaktadırlar. Fizyoterapistlik yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren bir 4 yıllık bir lisans 

programını bitirmiş olmak ve diplomanın T.C. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI 

Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Devlet ve Sigorta Hastaneleri vb...) Tıp Merkezleri. Engelli 

Rehabilitasyon Merkezleri. Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezleri. Endüstriyel Kuruluşlar. Okullar 

Amatör ve Profesyonel Spor Kulüpleri, Milli Takımlar, Huzur Evleri, Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri 

Kaplıca Merkezleri, Evde Bakım Merkezleri, AR-GE Laboratuvarları, Üniversite, Yüksek Okul, Araştırma 

Enstitüleri 

FİZYOTERAPi VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 
ADAY ÖĞRENCİLERİ; 

Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeli, İngilizce 
anlama ve konuşma becerisine sahip olmalı, İnsan 
ile ilişkili mesleklerin ve sağlık bilimlerine ilgili 
duymalı, Fen Bilimlerinde başarılı olmalıdır. 

FİZYOTERAPİ LİSANS EĞİTİMİNİN KAZANDIRDIĞI 
BECERİLER; 

Profesyonel davranış ve etik, E-öğrenme, Kritik 
düşünme, Kanıta dayalı fizyoterapi, Teorik ve 
pratiğin bütünleştirilme, Toplum tabanlı 
fizyoterapi projelendirme, Multidisipliner çalışma, 
Güncel rehabilitasyon teknolojisi ve hareket analiz 
sistemlerini kullanma 



BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

 

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN 

KURULUŞ 

Sağlık meslekleri içinde yer alan diyetisyenliğin toplum sağlığı açısından artan önemini, beslenme ve 

diyetetik alanında mezun veren bir okul bulunmadığını dikkate alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Senatosu,Sağlık Eğitim Fakültesi bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümünün açılmasını uygun 

görmüştür. 

DİYETİSYEN KİMDİR?                                                                                                                   

 

Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-

çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde, araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici 

olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve 

beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da 

çalışabilmektedirler. Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların 

beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini belirleyen, uygulayan, 

beslenme plan ve politikaları üreten ve eğitim yapan kişidir. 

ÇALIŞMA ALANLARI 

Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları, Sağlık Ocakları, Okullar, Renal Bakım Üniteleri, Ana-Çocuk Sağlığı 

Merkezleri, Kreşler, Diyabet Üniteleri, Zayıflama Merkezleri, Oteller, Metabolik Üniteler, Huzurevleri, 

Enteral-Parenteral, Beslenme Destek Grupları, İşçi Beslenmesi, Yemek Fabrikaları, Onkoloji Üniteleri, 

Sporcu Beslenmesi, Kamu Kuruluşları, Transplantasyon Üniteleri, Yaşlılıkta Beslenme, Hava Ulaşım 

Hizmetleri, Rehabilitasyon Üniteleri, Okul Beslenme Eğitimi Programları, Deniz Ulaşım Hizmetleri, 

Kardiyoloji Üniteleri, Besin Pazarlama Hizmetleri 

 

 



DİYETİSYENLİK MESLEĞİNİN KAZANDIRDIĞI BECERİLER 

Araştırma ve öğrenme becerisi 

Öğrenmeyi öğrenme yeteneği 

Konuya hakim olabilme becerisi 

Yönetim teknikleri 

Etkili iletişim teknikleri 

Profesyonel davranış ve etik 

Hızlı ve etkin karar verebilme yeteneği 

İnsan ilişkilerine özen gösterme, uygun iletişim türü ve tekniğini seçme/uygulama 

 

 



SAĞLIK YÖNETİM BÖLÜMÜ                                                                 

 

BÖLÜM BAŞKANI: Dr. Öğr . Üyesi Gökhan ABA 

ANABİLİM DALLARI 

Sağlık Sistemleri Yönetimi  

Hastane İşletmeciliği 

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri 

Sağlık Ekonomisi 

Sağlık Politikaları 

KURULUŞU 

Sağlık kurum ve kuruluşlarında geçerli olan yönetim, işletme ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi 
ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık 

Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitim 
vermektedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI 

Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatları yönetim birimleri. Ülkemizde sağlık 
sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar. Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası 
kuruluşları, Kamu ve özel sektör hastaneleri, İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları 
Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulları. 

                                                                                                                                         

SAĞLIK YÖNETİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ 

Sağlık işletmelerinin diğer işletmelerden farklı olduğunu ayırt edebilen, Ülkemizin sağlık sistemi ve 
politikaları hakkında bilgili, Tıbbi deontolojiyi özümsemiş - Sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen, 
İletişim becerilerine sahip, Yöneticilik özelliklerine sahip (planlama, organize etme, liderlik, 
koordinasyon ve kontrol), Stratejik düşünebilen, vizyon sahibi, Çatışma yönetimi ve problem çözme 
becerileri olan ,Yönetim fonksiyonlarına (hizmet üretimi, tedarik, stok yönetimi, pazarlama, finansman, 
muhasebe, güvenlik vb) hakim olan profesyonellerdir. 

 
Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil 



 

Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar 

 
En sıradan iş bile büyük başarılar getirme potansiyeline sahiptir. 



Evrensel ve etik kurallar ile insan hakları, demokrasi ilkeleri ve 

bilimin önderliği, 

Dünyanın öncü üniversitelerinden biri olarak bugüne ve 

geleceğe katkı sağlamak, 

Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji 

üretmek ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştirmek, 

Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket etmek, toplumun vicdanı 

ve sesi olarak duyarlı davranmak, 

 Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde 

başarıya odaklanmak 

 

Hayat aramak, anlamak ve paylaşmaktır. 

 



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi eğitim ve 
öğretim de mükemmellik anlayışını benimsemiştir. 

Vizyonu, “bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa 
fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler 

doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim 
programlarında mesleki yetkinlik edinerek 

yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu 
öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.” 

 



“Türkiye’nin en köklü ve çok kampüslü 

üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesin’de öğrenci 

olmak ister misiniz?”
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