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KATALOGU

Değerli Sağlık Bilimleri Fakültesi Üyeleri;
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi sağlık alanında çalışacak çok değerli bireyleri
bir araya getiren, onları lisans eğitimi boyunca meslek hayatlarına yönelik teorik ve uygulamalı
bilgilerle donatan, misyonu ve vizyonu geniş bir birimdir.
Sağlık bilimleri Fakültesi kurulduğu günden bu yana amacından ödün vermeden, hep daha
ileriye ilkesiyle hareket etmiştir. Fakültede yer alan bölümlerin her biri alanında başarılı ve
topluma hizmet eden bireyler yetiştirmek adına bütün sorumluluğu üstlenmiş ve ona göre
hareket etmektedir.
Fakültede Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ebelik, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık
Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümlerine 2018 yılında Ortez-Protez bölümü de eklenmiş,
böylelikle yollarına zenginleşerek devam etme fırsatı bulmuşlardır.
Fakültede yetişen sağlık profesyonelleri, tüm ülkeye yayılarak çalışma yaşamlarını sürdürmekte
ve fakültenin amacı olan toplumun tüm kesimlerine ulaşma misyonuna katkı sağlamaktadırlar.
Bu katalog fakültede yer alan bölümlere ilişkin bilgiler içermekte ve fakültenin olanaklarını
anlatmaktadır. Burada yer alan bilgilerin tüm okuyan kişilere yararlı olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Rektör
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Sağlık Bilimleri Fakültesinin Değerli üyeleri;
Sağlıkla ilgili araştırmalar ve sağlanan hizmetler, yalnızca hastalıkların tedavi edilmesini
değil, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekmektedir. Bu
durum hem bilimsel çalışmalar hem de sunulan hizmet açısından sağlık bilimleri içinde yer alan
meslek gruplarının çok disiplinli faaliyetlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 27.09.2006 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile
kurulmuş ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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Sağlık Bilimleri Fakültesinin temel amacı; ülke gereksinimleri doğrultusunda bilim ve teknolojiye
dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere
saygılı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde
söz sahibi, öncü ve önder bir fakülte olma amacına ulaşmak için;
•

Beslenme ve Diyetetik,

•

Çocuk Gelişimi,

•

Ebelik,

•

Hemşirelik,

•

Odyoloji,

•

Ortez-Protez,

•

Sağlık Yönetimi,

•

Sosyal Hizmet Bölümlerini bir araya getirmiştir.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; kurulduğu günden bu yana misyonu ve vizyonu
doğrultusunda yetkin profesyoneller ve bilim insanları yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Sağlık
Bilimleri Fakültesi yaşam boyu öğrenmeyi ön planda tutmakta, güncel öğrenci merkezli.eğitimöğretim programları ile farklılık yaratmaktadır. Fakültemiz, mezunlarımıza Cumhuriyetin ilk
üniversitesi olan Ankara Üniversitesinde olmanın ayrıcalığı ile her yerde aranan, bilgi-beceri
ve yetkinlik açısından üst düzey profesyoneller olma özelliği kazandırmaktadır. Teorik eğitimin
yanı sıra sağlık sektöründe uygulama yaparak yetiştirilen meslek adayları sağlık sorunlarına
yaratıcı ve bilimsel çözümler getirebileceklerdir. Saygın ve lider bir fakülte olarak, mesleki ve
kişisel gelişimlerini sürekli desteklediğimiz güçlü akademik kadromuz, tüm idari personelimizle
başarılarımıza yenilerini siz değerli öğrencilerimiz ile ekleyeceğimizi düşünüyorum.
Zorlu bir süreç sonucunda aramıza katılan ve bizlerle birlikte olan tüm öğrencilerimize hoş
geldiniz diyor, Sayın Rektörümüze ve şahsında tüm üst yönetime, fakültemizin akademik ve
idari personeline, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Neriman ARAL
DEKAN
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Dekan Yardımcıları

Prof. Dr. Serkan YILMAZ

Doç. Dr. Aslı UÇAR

Fakülte Sekreteri

İbrahim DURAK
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Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Neriman ARAL (Dekan)
Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: (+90 312) 319 20 45
E-posta: aralneriman@gmail.com
Prof. Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU (Üye)
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı
Tel: 0(312) 3191450/1135
E-posta: scakir64@hotmail.com
Prof. Dr. Gülen BARAN (Üye)
Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 11877
E-posta: barangln@gmail.com
Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN (Üye)
Ebelik Bölümü Başkanı
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1148
E-posta: serkal@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Ayfer TEZEL (Üye)
Hemşirelik Bölümü Başkanı
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1184
E-posta: atezel@health.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Suna YILMAZ(Üye)
Odyoloji Bölümü Başkanı
Tel: 0(312) 3191450
E-posta: sunayilmaz11@gmail.com
Prof. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER (Üye)
Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1174
E-posta: o.rifki.onder@health.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Veli DUYAN (Üye)
Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1176
E-posta: vduyan@health.ankara.edu.tr
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Prof. Dr. Figen GÜRSOY (Üye)
Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1187
E-posta: gursoy.f@gmail.com
Prof. Dr. Emine ÖZMETE (Üye)
Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1136
E-posta: eozmete@yahoo.com
Prof. Dr. Nurcan YABANCI AYHAN (Üye)
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: (+90312 319 14 50/ 1197
E-posta: nyabanci@gmail.com
Doç. Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Üye)
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: (+90 312) 319 14 50 /1182
E-posta: ugurluoglu@health.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Funda ÖZDEMİR  (Üye)
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1171
E-posta: fozdemir@health.ankara.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi İlknur Münevver GÖNENÇ (Üye)
Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1131
E-posta: imgonenc@hotmail.com
İbrahim DURAK (Raportör)
Fakülte Sekreteri
Tel: (+90 312) 319 50 18 /1101
E-posta: durak@ankara.edu.tr
Fakülte Senato Temsilcisi
Prof. Dr. Tülin BEDÜK
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: (+90 312) 319 14 50 / 1150
E-posta: beduk@ankara.edu.tr
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAKÜLTEMİZ
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı
ile“Sağlık Eğitim Fakültesi” olarak kurulmuş, fakültenin ismi 27.09.2006 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanan kararla “Sağlık Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. Fakültenin
temel amacı; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında
yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik olarak birinci
basamak sağlık hizmetlerinde etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Bu amaç
doğrultusunda Sağlık Bilimleri Fakültesinde; öğrenci alımı durdurulan Sağlık Eğitim Fakültesi,
Cebeci Sağlık Yüksek Okulu ile Ev Ekonomisi Yüksek Okulunda yer alan bazı bölümlerin
isimleri değiştirilerek, bazı bölümler ise aynı isimle aktarılarak bölümler oluşturulmuş, aynı
zamanda yeni bölümlerde eklenmiştir.
Yaşadığımız çağda insan sağlığına yönelik araştırmalar ve sağlanan hizmetlerle, yalnızca
hastalıkların tedavi edilmesi değil, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilirliği de ön
görülmektedir. Bu durum hem bilimsel çalışmalar hem de sunulan hizmet açısından sağlık
bilimleri içinde yer alan meslek gruplarının çok disiplinli faaliyetlerini gerektirmektedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi bu yaklaşımı gerek yapılanması gerekse eğitim-öğretim
programları ile benimsemekte ve uygulamaktadır. Uluslar arası bilimsel düzeyde tanınan,
izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul
edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü
olan Sağlık Bilimleri Fakültesi;
Beslenme ve Diyetetik,
Çocuk Gelişimi,
Ebelik,
Hemşirelik,
Odyoloji
Ortez-Protez
Sağlık Yönetimi,
Sosyal Hizmet olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır.
Fakültemizde yer alan bölümlerde eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Tüm
bölümlerde isteğe bağlı hazırlık sınıfı vardır..
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MİSYONUMUZ
Disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen ve yaymaya çalışan,
toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim-teknolojiyi bilen,
izleyen ve kullanabilen, özgün araştırmalar yapabilen, ulusal ve uluslararası alanda sağlıkta etik
sorumluluk düzeyini gözeten, ulusal ve evrensel insani değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen,
meslek alanında ki kalitesi ile gerekli ve yeterli bilgi ile beceriye sahip, yetkin profesyoneller
yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Ulusal ve uluslararası bilim alanında tanınan, izlenen, öğrenciler tarafından alanında
ilk sırada tercih edilen, sağlık ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, saygın ve
lider bir fakülte olmaktır.
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BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prof. Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Aslı UÇAR (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Alev KESER (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK
Prof. Dr. Nurcan YABANCI AYHAN
Öğr. Gör. Dr. Hülya YARDIMCI
Arş. Gör. Esma ASİL
Arş. Gör. Mustafa Volkan YILMAZ
Arş. Gör. Onur ÇIRAK
Arş. Gör. Meryem ÖZTÜRK (ÖYP)
Arş. Gör. Ayşe Nur SONGÜR. (ÖYP)
Arş. Gör. Çağdaş Salih MERİÇ (ÖYP)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Arş. Gör. Jiyan ASLAN CEYLAN (ÖYP)
Arş. Gör. Murat AÇIK (ÖYP)
Arş. Gör. Mustafa ÖZGÜR (ÖYP)
Arş. Gör. İsmail Mücahit ALPTEKİN (ÖYP)
Arş. Gör. Nida TOKAÇ ER (ÖYP)
Arş. Gör. Seda ÖNAL (ÖYP)
Arş. Gör. Serap BALABAN (ÖYP)
Arş. Gör. Ümüş ÖZBEY (ÖYP)
Arş. Gör. Nazlı Nur ASLAN (ÖYP)
Arş. Gör. Gökçen İPLİKÇİ (ÖYP)
Arş. Gör. Büşra BAŞPINAR (ÖYP)
Arş. Gör. Şemsi Gül YILMAZ (ÖYP)
Arş. Gör. Çağlar AKÇALI (ÖYP)
Arş. Gör. Murat ALTAN (ÖYP)
Arş. Gör. Taha Gökmen ÜLGER (ÖYP)
Arş. Gör. Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ
Arş. Gör. Gülsüm ŞAHİN (ÖYP)
Arş. Gör. Sümeyye GÜZEL(ÖYP)
Arş. Gör. Gökçe ÜNAL (ÖYP)
Arş.Gör. Emre DUMAN(ÖYP)
Arş.Gör. Mahmut BODUR
Arş.Gör. Merve İLHAN
Arş.Gör. Esra KÖKTAŞ (ÖYP)
Arş.Gör. Özge ESGİN (ÖYP)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması, yeterli
ve dengeli beslenmenin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştırılması, önerilmesi ve
uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi,
değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin
düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin
yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek, sağlığın
korunması ve geliştirilmesi ile toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini
sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.
Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı çok sayıda disiplinin işbirliği ile sistemli, ekip
çalışmasına dayalı bir programdır. Bu bilim dalının tek ve yetkili temsilcileri ise diyetisyenlerdir.
Diyetisyen, sağlıkla ilgili herhangi bir yükseköğretim kurumunun en az 4 yıllık (isteğe bağlı
bir yıl hazırlık ile 5 yıl) Beslenme ve Diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak
“Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” unvanı alarak diyetisyenlik
mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Bu meslek grubu, ilk olarak 1961
yılında ILO (International Labour Organisation) tarafından yapılan meslek sınıflandırılmasında
0.69 kodu ile, 1988 yılında ise 32.23 kodu ile standartlaştırılmıştır.
Diyetisyenler koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında
görev alabilirler. Diyetisyenler, akademisyenliğin yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk
ve yaşlı bakımevlerinde, yemek fabrikalarında, toplu beslenme yapılan yerlerde, sporcu sağlığı
merkezlerinde, özel beslenme-diyet merkezlerinde, gıda-ilaç sanayinde, görsel-yazılı basında
beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alırlar.

Misyon
Beslenme ve Diyetetik Bölümünün misyonu, toplumun sağlığını koruma ve geliştirme,
yaşam kalitesini yükseltme amacıyla disiplinler arası alanda işbirliği ve ekip çalışmasını
benimseyerek uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma yapma, ülke
önceliklerini gözetme ve bilgiyi toplum refahına kullanmaktır.
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Vizyon
Beslenme ve Diyetetik Bölümü misyonu doğrultusunda ulusal ve uluslararası bilim
alanında tanınan, izlenen ve bu alanlarda tercih edilen lisans ve lisansüstü mezunlar yetiştiren
bir bölüm olma vizyonunu benimsemiştir.

Bölüme Giriş Koşulları
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre MF-3 puan türü ve merkezi
yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümde Eğitim ve Öğretim
Beslenme ve Diyetetik Bölümü dersleri her yıl Ankara Üniversitesi senatosunun
belirlediği takvime göre güz ve bahar dönemlerinde verilir. Programdan mezun olabilmek için
240 AKTS kredisinin tamamlanması zorunludur. Altıncı yarıyıl sonunda “Toplum Sağlığında
Beslenme Stajı”, 7. ve 8. yarıyıllarda ise “Kurum ve Hastanede Beslenme Alan Çalışması”
yapılmaktadır. Bölümde; Beslenme İlkeleri, Besin Kimyası, Beslenme Antropometrisi ve
Mikrobiyoloji Laboratuvarları bulunmaktadır. İlgili derslerin uygulamaları bu laboratuvarlarda
yapılmaktadır.
Mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim verilmektedir.

Çalışma Alanları
Diyetisyenler; koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde görev
alabilirler. Yataklı tedavi kurumları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, yemek fabrikaları, toplum
sağlığı merkezleri, toplu beslenme yapılan yerler, sporcu sağlığı merkezleri, özel beslenmediyet merkezleri, gıda sanayi, ilaç sanayi, eğitim kurumları, araştırma kurumları çalışma
alanlarındandır.
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ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prof. Dr. Gülen BARAN (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Figen GÜRSOY
Doç. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Doç. Dr. Ender DURUALP
Öğr. Gör. Taşkın TAŞTEPE
Arş. Gör. Aybüke YURTERİ TİRYAKİ
Arş. Gör. Ezgi FINDIK TANRIBUYURDU
Arş. Gör. Saliha ÇETİN SULTANOĞLU (ÖYP)
Arş. Gör. Nur Sena ÖZ
Arş. Gör. Selim TOSUN (ÖYP)
Uzm. Sebahat AYDOS
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Çocuk Gelişimi Bölümü’nün amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren,
engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça sürüklenen çocuklar ile hastanede
yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini
değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye,
eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir.
Çocuk Gelişimi programından öğrenciler, çocukların farklı alanlarındaki gelişim
düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi
yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve bu doğrultuda yeni düzenlemeler
yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere,
kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda
bilinçlendirme ve çocuk - aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma çalışma formasyonu
ile donatılmış olarak mezun olmaktadır.

Misyon
0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikte çocuk gelişimcisi
yetiştirmek, alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri
sunmak, çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak projeler
geliştirmek, üretmek ve bu projeleri yaygınlaştırmaktır.

Vizyon
Teorik içerikli dersler aracılığıyla öğrencilerin farklı özellikteki çocukların gelişimsel
özellikleri, değerlendirme yöntem ve teknikleri ile destek çalışmaları hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak, farklı özellikteki çocuklarla ve kurumlarda gerçekleştirilen uygulamalar
aracılığıyla teorik bilgilerini uygulamaya transfer edebilmelerine yardımcı olmak, alanla
ilgili bilimsel araştırmaları inceleme, araştırma planlama ve yürütme fırsatı sunarak bilimsel
araştırma süreci hakkında yeterlik kazanmalarını sağlamak, çocuk gelişimi ile ilgili araştırma
sonuçlarını alan çalışanları ile paylaşarak alanın gelişimine katkı sağlamaktır.
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Bölüme Giriş Koşulları
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre TM-3 puan türü ve merkezi
yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir

Eğitim Öğretim
Çocuk Gelişimi Bölümü dersleri her yıl Ankara Üniversitesi senatosunun belirlediği
takvime göre güz ve bahar dönemlerinde verilir. Programdan mezun olabilmek için Çocuk
Gelişimi Programı’nda yer alan dersler, mezuniyet tezi ve stajdan başarılı olunması ve 152
zorunlu ulusal ders kredisi, 24 seçmeli ulusal ders kredisi olmak üzere toplam 162 ulusal
kredinin, toplam 240 AKTS’nin alınması zorunludur. Üçüncü yılın sonunda öğrencilerden;
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk
ve aile ile ilgili genel müdürlüklerde, Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, okul
öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında altı hafta süreyle yaz stajı yapmaları
istenmektedir.
Mezuniyet sonrası yüksek lisans (tezli, tezsiz/ikinci öğretim) ve doktora düzeyinde de
eğitim verilmektedir.

Çalışma Alanları
Mezunlar; Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına bağlı çocuk ve aile ile ilgili genel müdürlüklerde, Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı kurum ve kuruluşlarda, Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Özel eğitim,
bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Okul öncesi eğitim kurumlarında, Çocuk ve gençlik
programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde,
Çocuklara yönelik basılı yayınların hazırlanmasında, Eğitim materyali ve oyuncak tasarımında,
Çocuk ile ilgili gönüllü kuruluşlarda ve Sivil Toplum Örgütlerinde, uzman, danışman, kurucu,
idareci, denetimci olarak görev yapar.
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Bölümün Diğer Etkinlikleri
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Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokullarının eğitim koordinatörlüğü Çocuk Gelişimi
Bölümü tarafından yürütülmektedir.



Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nde bir gelişimsel değerlendirme ve izlem
ünitesi yer almaktadır. Prof. Dr. Mine Mangır Gelişimsel Değerlendirme ve İzlem Ünitesi,
normal gelişim gösteren ve üstün zekâlı/yetenekli, dil ve konuşma problemi olan ya da risk
altında olan çocukların normatif test araçlarıyla değerlendirmesinin yapılarak, çocuk ve
ailelerin uygun eğitsel müdahale süreçlerine yönlendirilmesini amaçlamaktadır

EBELİK BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Serkan YILMAZ (Bölüm ve Anabilim Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğretim üyesi İlknur M. GÖNENÇ (Bölüm ve Anabilim Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğretim üyesi Şenay TOPUZ
Öğr. Gör. Dr. Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM
Öğr. Gör. Bilm. Uz. Neslihan YILMAZ SEZER
Öğr. Gör. Bilm. Uz. Menekşe Nazlı AKER
Arş. Gör. Bilm. Uz. Tuğba ALTUNTAŞ YILDIZ
Arş. Gör. Bilm. Uz. Duygu ÖZTAŞ KARATAŞ
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Ebelik programının amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen;
doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını
yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve
gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve
yenidoğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve
uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu
dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetri
alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan;
gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir.

Misyon
Ebelik mesleğini her alanda geliştirecek ve temsil edecek ebeler yetiştirmektir.

Vizyon
Ebelik bölümü, kadın, bebek, çocuk ve aileye duyarlı, ebelik alanında kendini sürekli
yenileyebilen, sosyal sorumluluk bilinci ile çalışan, ebelikle ilgili politikalara katkı veren ve
değiştirebilen, ebelik alanı ile ilgili yenilik üretene, etik değerlerin savunucusu ve uygulayıcısı,
sorun çözme becerisi gelişmiş, araştırma bilgi ve becerisine sahip ebeler yetiştirmeyi görev
edinmiştir.

Bölüme Giriş Koşulları
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre MF-3 puan türü ve merkezi
yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir
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Eğitim-Öğretim
Ebelik Bölümü dersleri her yıl Ankara Üniversitesi senatosunun belirlediği takvime
göre güz ve bahar dönemlerinde verilir. Programdan mezun olabilmek için Ebelik Lisans
Programı’nda yer alan derslerde, uygulamalarda ve yaz stajlarında başarılı olunması ve toplam
zorunlu kredinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler ilgili lisans derslerinin gereği olarak
stajlarını Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri, sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı
ve aile planlaması merkezleri ve benzeri yerlerde gerçekleştirmektedir.
Ayrıca her öğrenci mezun olabilmek için eğitim boyunca tamamlaması gereken ebelik
becerileri bulunmaktadır. Bunlar:
 100 doğum öncesi muayene ve izlemi
 40 normal doğum yaptırma
 1-2 makat gelişte doğuma yardım
 40 riskli gebelik takibi
 100 normal doğum sonrası izlem ve yeni doğan takibi
 50 riskli yeni doğan takibi
Ebelik öğretim programı içerisinde dördüncü ve altıncı yarıyılın bitiminde, öğrencilerin
yirmişer iş günü boyunca yaz stajlarına devam etmeleri gerekmektedir. Yaz stajı öğrencinin
ebelik ile ilgili mesleki bilgiyi yaşayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları
Programdan mezun olacaklar Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite
hastanelerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, aile hekimliği birimlerinde,
özel hastanelerde ve polikliniklerde, özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak
çalışabilirler. Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne
ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen
görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyden oldukça uzaktır. O nedenle
programdan mezun olacak ebelere talep fazladır.
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
1. Prof. Dr. Ayfer TEZEL (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)
2. Doç. Dr. Funda ÖZDEMİR
(Bölüm ve Anabilim
Dalı Başkan Yardımcısı)
AKADEMİK
KADRO
3. Prof. Dr. Tülin BEDÜK
Prof. 4.
Dr. Ayfer
(Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr.TEZEL
Gülsüm ANÇEL
Doç. Dr.
(Bölüm ve Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)
5. Funda
Prof. Dr.ÖZDEMİR
AytenDEMİR
6. Tülin
Doç. Dr.
Başak DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ
Prof. Dr.
BEDÜK
7. Gülsüm
Dr. Öğretim
Üyesi Figen Işık ESENAY
Prof. Dr.
ANÇEL
8. Dr. Öğretim Üyesi Deniz HARPUTLU
Prof. Dr.
AytenDEMİR
9. Öğr. Gör. Dr. Ayşe Saba YALÇIN
Doç. Dr. Başak DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ
10. Öğr. Gör. Dr. İnci AÇIKGÖZ
Yrd.Doç.Dr. Figen Işık ESENAY
11. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül ÖZTÜRK BİRGE
Öğr.Gör.Dr.
Saba
YALÇIN
12. Öğr.Ayşe
Gör. Blm.
Uzm.
Şahinde CANBULAT
Öğr. Gör.Dr.
İnci
AÇIKGÖZ
13. Öğr. Gör. Blm. Uzm. F. Özlem ÖZTÜRK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Öğr. Gör.Dr. Ayşegül ÖZTÜRK BİRGE
11. Öğr. Gör. Blm. Uzm. Şahinde CANBULAT
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12. Öğr. Gör.Blm. Uzm. F. Özlem ÖZTÜRK
13. Öğr. Gör. Blm. Uzm. Sultan TÜRKMEN KESKİN

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Öğr. Gör. Blm. Uzm. Sultan TÜRKMEN KESKİN
Arş. Gör. Blm. Uzm. Ayşegül YAVAŞ AYHAN
Arş. Gör. Blm. Uzm. Eda Özge YAZGAN
Arş. Gör. Blm. Uzm. Tufan Aslı SEZER
Arş. Gör. Blm. Uzm. Yasemin ÇEKİÇ
Arş. Gör. Blm. Uzm. Aslıhan ÖZTÜRK
Arş. Gör. Filiz SALMAN (ÖYP)
Arş. Gör. Elif ALTUN (ÖYP)
Arş. Gör. Gülçin KORKMAZ (ÖYP)

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulan sağlığı
yeniden kazanma ve rehabilitasyonunu sağlama amacıyla hizmet veren bir meslektir.
Hemşireler bu hizmeti bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi rolleri
ile gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde öğrencinin temel bilimler ve
hemşirelik bilimlerinden oluşan teorik bilgiyi uygulama ile birleştirmesi sağlanmakta, böylece
mezun öğrenci, çalışma hayatına etkili bir biçimde ve hemen başlayabilmektedir.
Hemşirelik Lisans Programı’nın amacı, insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı
ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık
bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Hemşirelik eğitimi, uluslararası standartlara,
ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, sürekli
araştırma ve öğrenme temelinde yürütülmektedir. Bu bağlamda hemşire, hem var olan hem de
olası sağlık sorunlarının çözümünde bireyi fiziksel, psiko-sosyal ve manevi boyutlarıyla bir
bütün olarak ele alır ve bilimsel problem çözme sistemi olan hemşirelik sürecini kullanır.

MİSYON
Hemşirelik bölümünün misyonu; insani değerler ışığında, mesleki etik çerçevesinde,
bilim ve teknolojideki yenilikleri kullanarak, toplumun gereksindiği sağlık hizmetlerini en üst
düzeyde verebilecek hemşireleri yetiştirmek, hemşirelik mesleğinin, hemşirelik eğitiminin ve
hemşirelik araştırmalarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.
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VİZYON
Hemşirelik bölümünün vizyonu; hemşirelik eğitiminde en çok tercih edilen, ulusal ve
uluslararası platformlarda hemşirelik eğitiminin ve sağlık bakımının gelişimini şekillendiren
bir kurum olmaktır.

BÖLÜME GİRİŞ KOŞULLARI
ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre MF-3
puan türü ve merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir. Yurtiçi veya dışında
eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci Bölümümüze yatay geçiş için başvuru
yapabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM
Hemşirelik Bölümü dersleri her yıl Ankara Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği
takvime göre güz ve bahar dönemlerinde verilir. Lisans eğitimi, 4 yıllık süreyi kapsamaktadır.
Lisans eğitimine yeni başlayan öğrenciler isteğe bağlı bir yıl İngilizce hazırlık sınıfında
eğitim alabilmektedirler. Bölüm öğrencileri Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki dönemde
4 yıl boyunca programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri alarak mezun olabilmektedirler.
Programdan mezun olabilmek için toplam 178 krediyi tamamlamaları ve not ortalamalarının
100 üzerinden 60 olması gerekmektedir. Eğitim programı Avrupa Birliği Kriterleri ve Bologna
Süreci doğrultusunda hazırlanmış, 4600 saatlik teorik ve klinik, saha uygulamalarını içeren
eğitimi kapsamaktadır. Bölümümüzde hemşirelik eğitimi her biri kendi alanında uzman
deneyimli öğretim elemanlarından oluşan akademik kadroyla verilmektedir. Ayrıca klinik ve
saha uygulamalarında, alanında uygulama ve eğitim deneyimi olan öğretim elemanları “klinik
uygulamalarda rehberlik” modeli çerçevesinde öğrenci eğitiminde görev yapmaktadırlar.
Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerileri ve yetkinlikleri kazanmalarını
sağlamak amacıyla eğitimleri Hemşirelik Esasları Laboratuarında gerçekleştirilmektedir.
Müfredatta yer alan mesleki derslerin uygulamaları için; üniversitemiz ve şehirde bulunan
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diğer hastanelerinin klinikleri, çeşitli sağlık kuruluşları ve toplum sağlığı ile ilgili alanlar
kullanılmaktadır. Hemşirelik Lisans Programını başarıyla tamamlayan ve mezun olanlara
“Hemşire” unvanı verilmektedir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, Hemşirelik Anabilim Dalı altında
Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. Hemşirelik Lisansüstü
Programlarındanmezunolanlara “UzmanHemşire” unvanı verilmektedir.
Bölümün Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa ülkelerinden anlaşmalı olduğu The
Hoshshulefür Gesundheit University of Applied Sciences (Almanya), Prof. Dr. Assen Zlatarov
University, University of Pardubice (Çek Cumhuriyeti), TheHagueUniversity of Applied
Sciences (Hollanda), Keele University (İngiltere), Bemer Bildungszentrum Plege (İsviçre),
Klaipeda State University of AppliedSciences, University of Humanities and Econumics
(Polonya), AWF Warszawa (Polonya) hemşirelik okulları ile uluslararası öğrenci değişimi
yapılmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI
Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar koruyucu, tedavi edici ve rehabilite
edici hizmetler, üniversite, devlet hastaneleri, özel ve resmi sağlık kuruluşları, aile sağlığı
merkezleri,toplum sağlığı merkezleri, okul, iş yeri, ceza evi gibi kurumlarda çalışabilirler.
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ODYOLOJİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
1.
2.
3.
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Doç. Dr. Suna YILMAZ (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Mine BAYDAN
Arş. Gör. Zehra AYDOĞAN

Odyoloji Bölümü, bebek, çocuk ve yetişkinlerde işitme kaybının önlenmesi, saptanması
ve rehabilitasyonu, işitme sağlığının korunması, denge ve baş dönmesi ile ilişkili rahatsızlıkların
saptanması ve rehabilitasyonunu amaçlar.
Odyolog, ilgili sağlık bilimleri fakültelerinin en az 4 yıllık Odyoloji eğitim-öğretim
programını tamamlayarak “Odyoloji Diploması” ile “Odyolog” unvanı alarak mesleğini
yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.

Misyon
Odyoloji bölümü, öğrencilere ve hastalara en yüksek standartlarda ve son gelişen
teknoloji ışığında bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak işitme ve denge ile
ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını, mesleki muhakeme ve problem çözme
yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek, etik prensiplere bağlı, üretken, yaşam boyu öğrenme
prensiplerini benimsemiş odyologlar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon
Odyoloji bölümü, halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesi temelini
benimseyen, kanıta dayalı klinik eğitimde ulusal ve uluslararası liderlik vasfına sahip, bilgiyi
kullanan, bilime katkısı olan, bilimsel girişimci ruhu ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği
içerisinde çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

Eğitim Öğretim
Odyoloji bölümünde henüz lisans eğitimi başlamamıştır.

Çalışma Alanları
Odyologlar; koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde görev alabilirler.
Üniversite, devlet ve özel hastaneler; klinikler, okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
çalışma alanlarıdır.
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ORTEZ-PROTEZ BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
1.
2.
3.
4.
5.
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Prof.Dr. Serap Alsancak (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Senem Güner
Öğr.Gör. Enver Güven
Öğr.Gör. Ali Koray Özgün
Doç.Dr. Gülbahar Baştuğ

Ortez, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle kol, bacak ve gövde hareketlerinde
azalma veya kayıp olan kişilerin bu fonksiyonlarına yardımcı olan, gerektiğinde zarar gören
bölgenin hareketini kısıtlayan, bozulan postürü veya deformiteyi düzelten cihazdır. Protez ise
doğuştan veya sonradan kaza, hastalık gibi nedenlerle kol veya bacağını kaybeden kişilere o
uzvun fonksiyonlarını ve/veya görünümünü tamamlamak amacı ile yapılan yapay kol veya
bacaktır.
Ortez Protez Bölümü’nden yetişen prostetist ortetistlerin geliştirdikleri protez ve ortezler,
fonksiyonların geliştirilmesinde, fonksiyonel bozukluğun giderilmesi veya restore edilmesinde,
bedensel engelli bireyin topluma kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkilidir.
Bu bağlamda prostetist ortotist, bireyin fiziksel özürünü değerlendirebilen, bireye özel protez
ve ortezi tasarlayan ve ölçü alarak üreten, protez ve ortezin bağlantı parçalarını belirleyerek
bağlantılarını ve ayarlarını yapan, bunu bireye uygulayan ve karşılaşılan prostetik ve ortetik
sorunları protez ve ortez bilgi ve becerisini fonksiyonel anatomi, mekanik-biyomekanik,
kinezyoloji, malzeme, elektroteknoloji bilgileri ile harmanlayarak çözen meslek profesyoneli
olarak 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılından başlayarak yetiştirilecektir.
Ortez Protez Bölümü’nde International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO)
Kategori I düzeyinde eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Misyon
Ortez Protez Bölümü’nün misyonu ekip çalışmasına yatkın, bilgisini sürekli
güncelleyen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, becerisini geliştiren, yaratıcı, sağlık
alanında mesleki ve etik sorumluluğun bilincine sahip, ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını
gözeten Prostetist Ortotistleri yetiştirmektir.

Vizyon
MOrtez Protez Bölümü, ortez, protez, biyomekanik ve ortotik ve prostetik rehabilitasyon
alanlarında nitelikli çalışmalara, araştırmalara ve sağlık teknolojilerine katkı veren, ortez ve
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protez alanındaki üretim, uygulama ve hizmetlerine katkısını insanlık ve ülke yararına sürdüren,
ülkede ve dünyada saygın yeri olan yenilikçi bir bölüm olmaktır.

Bölüme Giriş Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sınavı sonuçlarına göre
MF-3 puan türü ve merkezi yerleştirme sistemi ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci
kabul edilmeye başlayacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre
öğrenci kabul edilecektir. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve
Ortez programı mezunlarının ilgili yönetmeliğe uygun olarak dikey geçişle öğrenci kabulüne
ve öğrenimlerine olanak sağlanacaktır.

Eğitim- Öğretim
Ortez Protez Bölümü dersleri Ankara Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği takvime
göre güz ve bahar dönemlerinde verilecektir. Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS
kredisinin tamamlanması zorunludur. Altıncı yarıyıl sonunda “Ortez ve Protez Stajı”, 7. ve 8.
yarıyıllarda “Ortez ve Protez Klinik Uygulamaları” yapılır. Bölümde; Hastadan Ölçü Alma
ve Değerlendirme, Alçı Model İşleme, Üretim, Montaj ve Yürüyüş Analiz Laboratuvarları
bulunmaktadır. İlgili derslerin uygulamaları bu laboratuvarlarda yapılmaktadır.
Mezuniyet sonrası Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ortez ve Protez yüksek
lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.

Çalışma Alanları
Prostetist Ortotistler; prostetik, ortotik üretim ve uygulamaların yapıldığı devlet,
üniversite ve özel hastanelerin protez ve/veya ortez laboratuvarında görev yapacaklar,
sanayi ile işbirliği içerisinde protez ve ortezlerin aksamlarının üretimi ile ilgili atölyelerde
çalışabileceklerdir. Ayrıca kendi açtıkları Ortez-Protez merkezlerinde hizmet vereceklerdir.
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Kendi açtıkları merkezlerin veya başka Ortez-Protez Yapım ve Uygulama merkezlerinin mesul
müdürlüğünü yapabileceklerdir.
Bununla birlikte hazır ortezlerin modifikasyonu, uygulaması ve satışı ile ilgili de
devlet ve özel hastanelerde görev yapabileceklerdir. Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında
mezuniyet sonrası eğitimlerine devam eden prostetist-ortotistler ise bilim uzmanı prostetistortotist ve bilim doktoru prostetist ortotist unvanları ile araştırmacı veya öğretim elemanı
olabilirler.
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SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Prof. Dr. Ömer R. ÖNDER (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR (Bölüm ve Anabilim Dalı Bşk.Yrd.)
Doç. Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Bölüm ve Anabilim Dalı Bşk.Yrd.)
Prof. Dr. A. Ezel ESATOĞLU
Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ
Doç. Dr. Yasemin AKBULUT
Doç. Dr. Türkan YILDIRIM
Doç. Dr. Çağdaş Erkan AKYÜREK
Öğr. Gör. Uzm. Bayram GÖKTAŞ
Öğr. Gör. Uzm. Pınar DOĞANAY PAYZİNER
Arş. Gör. Uzm. Okan ÖZKAN (ÖYP)
Arş. Gör. Uzm. Jebağı Canberk AYDIN (ÖYP)
Arş. Gör. Uzm. Gamze KUTLU (ÖYP)
Arş. Gör. Uzm. İzzet AYDEMİR (ÖYP)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Arş. Gör. Sinem MUT (ÖYP)
Arş. Gör. Uzm. Meryem TURGUT (ÖYP)
Arş. Gör. Meliha Meliş GÖK (ÖYP)
Arş. Gör. Pınar UÇAKKUŞ (ÖYP)
Arş. Gör. Canan KARAAĞAÇ (ÖYP)
Arş. Gör. Fatih DURUR (ÖYP)
Arş. Gör. Ferda BÜLÜÇ (ÖYP)
Arş. Gör. Elif ERBAY

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler,
ülkelerin sağlık yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır.
Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı; sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine
yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin
kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi
ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık yönetimi
alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Programdan
mezun olacak öğrenciler “Sağlık Yöneticisi” unvanını almaktadır.
Sağlık Yönetimi Lisans Programı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri, uygulama ile
ilişkili olarak gelecekteki çalışma ortamına hazırlanma amacına yönelik olmaktadır. Buna ek
olarak, sağlık yönetimi alanında veya ilişkili bir alanda bir yüksek lisans programı için bir temel
oluşturmaktadır. Sağlık yönetimi alanında kazanılan uzmanlık bilgi seviyesi ile uyumlu olarak,
uygulamaya dayalı bir eğitim modeli hedeflenmiştir. Sağlık Yönetimi Programı genel kültür
bilgisi, yönetim alan bilgisi (işletme, muhasebe, ekonomi hukuk), sağlık yönetimi meslek bilgisi
(sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında finansal
yönetim, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık kurumlarında kantitatif teknikler,
sağlık ekonomisi, sağlık planlaması, sağlık politikası, sağlık hukuku, sağlık kurumlarında
pazarlama vb.) ve becerisi (alan uygulaması) kazandıran derslerden oluşmaktadır. Programın
süresi dört yıldır. Sağlık yönetimi son derece geniş kapsamlı istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir.
Sağlık alanında özel sektörde ve kamu örgütlerinde bu program tarafından yetiştirilecek insan
gücüne gereksinim duyulmaktadır.
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Misyon
Daha verimli ve etkili sağlık hizmeti sunmak için bağımsız ve analitik düşünebilen
sağlık yöneticileri yetiştirmek, yapılan bilimsel çalışmalarla toplumun sağlık kültürüne katkıda
bulunmak ve alanında bilimsel bilgi geliştirmektir.

Vizyon
Modern örgütlerin bir parçası olmak, sağlık sektörünün her aşamasında çalışabilecek
sağlık yöneticileri eğiterek hem ülkemizde hem de dünyada öncü olmak, kendini ve toplumu
değiştirme yeteneği olan araştırmacı ve yenilikçi öğrenciler yetiştirmek, eğitimde ulusal ve
uluslararası düzeyde kalite örneği olmaktır.

Bölüme Giriş Koşulları
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre TM-1 puan türü ve merkezi
yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir

Eğitim- Öğretim
Sağlık Yönetimi Bölümü dersleri her yıl Ankara Üniversitesi senatosunun belirlediği
takvime göre güz ve bahar dönemlerinde verilir. Her sömestrde en az 15, en fazla 33 saatlik
ders alma zorunluluğu vardır. Dört yılın sonundaki toplam ulusal kredi sayısı en az 172’dir
(seçmeli dersler hariç 160 kredi). Hazırlık sınıfını tamamlayanların veya muaf olanların lisans
programından en az 4, en fazla 7 yılda mezun olmaları gerekmektedir. Sağlık Yönetimi lisans
program içerisinde altıncı yarıyılın bitiminde gerçekleştirilen yaz stajı, öğrencinin sağlık
yönetimi ile ilgili teorik mesleki bilgisini uygulayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Staj; bölüm öğretim üyeleri ve yardımcılarının denetimi altında alanda uygulanır. Üçüncü yılın
sonunda öğrencilerden kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Sağlık Bakanlığı merkez
ve taşra örgütlerinde 30 iş günü süre ile yaz stajı yapmaları gerekmektedir.
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Çalışma Alanları
Mezunlar; Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları, kamu ve özel sağlık kurumları,
Sosyal Güvenlik Kurumu, değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar,
üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ile programlarında sağlık yönetimi dersi olan
bölümleri, basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, ilaç ve
tıbbi sarf malzeme şirketleri, sigorta şirketleri gibi kurumlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.
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SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO
1.

Prof. Dr. Veli DUYAN (Bölüm ve Anabilim Dalı Bşk.)

2.

Doç. Dr. Ayşe Sezen SERPEN (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)

3.

Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK(Bölüm ve Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)

4.

Prof. Dr. Emine ÖZMETE

5.

Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ

6.

Doç. Dr. Eda PURUTÇUOĞLU

7.

Doç. Dr. Filiz YILDIRIM

8.

Doç. Dr. Gonca POLAT

9.

Arş. Gör. Fulya AKGÜL GÖK

10. Arş. Gör. Münevver ERYALÇIN
11. Arş. Gör. Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR
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12. Arş. Gör. Serdarhan DURU
13. Arş. Gör. Burcu ÖZDEMİR OCAKLI
14. Arş. Gör. İrfan DOĞAN (ÖYP)
15. Arş. Gör. Erdinç KALAYCI (ÖYP)
16. Arş. Gör. Necati Buğra KUDDAŞ (ÖYP)
17. Arş. Gör. Şerif UZUNASLAN
18. Arş. Gör. Cihan ASLAN (ÖYP)
19. Arş. Gör. Elif Sinem ARIKAN (ÖYP)
20. Arş. Gör. Beraat AKPINAR (ÖYP)
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Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında,
kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi
olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini
hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın
bilimsel içerikli bir oryantasyonudur. Bu bağlamda, toplumun vicdanı olarak yoksunluk ve
sorunlar yaşayan birey, aile ve toplumun yaşamdaki işlevselliklerini geliştirmeye ve refahını
arttırmaya çalışır. Sosyal Hizmet Mesleğinin amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal
ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışmak, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak
ve yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak, sosyal kurumların ve
sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktır.

Misyon
Misyonumuz, toplumsal yapının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal
koşullara ve sorunlara yönelik, sosyal adalet, bireyin değeri ve iyilik hali gözetilerek, refah
alanlarına yönelik bilgi ve modelleri üretip bunları hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

Vizyon
Vizyonumuz, çağdaş sosyal hizmet eğitimi çerçevesinde evrensel standartları
gözeterek, değişen toplumsal yapı içinde dezavantajlı nüfus gruplarına yönelik etkili müdahaleler
gerçekleştirebilecek düzeyde meslek elemanları yetiştirebilmeye yönelik, ulusal ve uluslararası
düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirlikçi bir tutum ile, evrensel düzeyde eğitim-öğretim
vererek, araştırma ve bilimsel yayınlar yapan aktif bir bilim kurumu olmaktadır.

Bölüme Giriş Koşulları
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre TM-3 puan türü ve merkezi
yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir.
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Eğitim Öğretim
Dersler her yıl güz ve bahar sömestrlerinde verilir. Her sömestrde 30 AKTS Kredisi
(toplamda 240 AKTS Kredisi) ders alınabilmektedir. Programdan mezun olabilmek için Sosyal
Hizmet Lisans Programı’nda yer alan derslerde, uygulamalarda (stajlar) ve mezuniyet tezinde
başarılı olunması ve 240 AKTS’nin tamamlanması zorunludur. Bu programda öğrenim gören
öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Akademik Not Ortalamasına
sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak
başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.
Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu ders uygulamalarını ve stajlarını belirtilen sürede ve
özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Öğrencilere ilgili lisans derslerinin gereği olarak Ankara Üniversitesi’ne bağlı
hastaneler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile ilk ve orta
öğretim okulları, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane ve sağlık ocakları, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar ile aile danışma merkezleri, sosyal güvenlik kurumları,
sivil toplum örgütleri ve özel sosyal hizmet kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde uygulama
olanağı sağlanmaktadır.
Uygulamalı araştırma derslerinde ise, öğrenciler küçük gruplar halinde ve bir öğretim
elemanının ve alandaki sosyal hizmet uzmanlarının süpervizörlüğünde sosyal sorunlar ve sosyal
hizmet konularında bilimsel bilgi üretme ve üretilen bilgileri uygulamaya aktarma deneyimi
kazanırlar. Hazırlık sınıfından muaf olduktan veya hazırlık sınıfı tamamlandıktan sonra lisans
programı en az 4, en fazla 7 yılda tamamlanmak zorundadır.
Sosyal Hizmet lisans programı içerisinde dördüncü yarıyılın bitiminde, öğrencilerin
yirmi iş günü boyunca yaz stajına devam etmeleri gerekmektedir. Yaz stajı öğrencinin sosyal
hizmet ile ilgili mesleki bilgiyi yaşayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Stajlarda
öğrenciler yurt içi ve yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kurumlarına yerleştirilerek, kamu ve
özel sektördeki sosyal hizmet alanlarında bir öğretim elemanının denetimi altında sosyal hizmet
mesleğinin yöntemleri olan bireylerle sosyal hizmet, gruplarla sosyal hizmet, ailelerle sosyal
hizmet, toplumla sosyal hizmet ve sosyal hizmet yönetimi kapsamında uygulama yaparlar.
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Çalışma Alanları
Sosyal Hizmet Programı mezunlarına sosyal hizmet uzmanı unvanı verilmekte
ve kamuda “sosyal çalışmacı” kadrolarında istihdam edilmektedir. Sosyal Hizmet Bölümü
davranış bilimlerini, sosyal hizmet yöntemleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları
çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, sosyal hizmet için gerekli bilgilere ulaşabilen,
bu bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet üretebilen profesyoneller yetiştirmeye yönelik
bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu
sektörü ve özel sektör ile sivil toplum örgütlerinde etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan
düzenleyici, planlayıcı ve uygulayıcı sosyal çalışmacılar olarak görev alırlar.
Günümüzde sosyal hizmet uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik
Fonu Genel Sekreterliği, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Çocuk Yuvaları,
Sevgi evleri, Çocuk evleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri,
Toplum Merkezleri, Kadın Sığınma Evleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Dayanışma
Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Aile Planlaması
ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezleri, Kredi
ve Yurtlar Kurumu, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri,
Çocuk Eğitim Evi, Adli Tıp Kurumu, Üniversiteler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Belediyeler, Kriz merkezleri, Sivil toplum örgütleri ve
vakıflar ile özel sektörde ve benzeri kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir.
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UYUM PROGRAMI
Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren 1. sınıf
öğrencileri için üniversiteye uyum programı düzenlemektedir. Uyum programı kapsamında
öğrenciler, Rektörlüğün, Fakültenin ve Fakültede yer alan bölümlerin düzenlediği çeşitli
toplantı, gezi ve aktivitelere katılmaktadırlar.
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ERASMUS DEĞİŞİM HAREKETLİLİĞİ
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını
teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile
ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri
için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KOMİSYONU
ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Serkan YILMAZ (Dekan Yrd.)

Ebelik Bölümü

Doç. Dr. Aslı UÇAR (Dekan Yrd.)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doç. Dr. Gülbiye Y.YAŞAR (Koordinatör)

Sağlık Yönetimi Bölümü

Doç.Dr. Eda PURUTÇUOĞLU (Koordinatör Yrd.) Sosyal Hizmet Bölümü
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Doç. Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN

Sağlık Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Müdriye YILDIZ. BIÇAKÇI

Çocuk Gelişimi Bölümü

Prof. Dr. Ayten DEMİR

Hemşirelik Bölümü

Anlaşmalı Üniversiteler

Bölümler

Ülkeler

Yıllar

Erasmus University

Sağlık Yönetimi

Rotterdam/Hollanda

(2011 – 013)

Alice-SalomonFachhochschule

Sağlık Yönetimi

Berlin/Almanya

(2011 –2021)

Neu-Ulm University of
Applied Sciences

Sağlık Yönetimi

Ulm/Almanya

(2011 - 2021)

Alice-SalomonFachhochschule

Sosyal Hizmet

Berlin/Almanya

(2014-2021)

University of Ljubjana

Sosyal Hizmet

Ljubjana/Slovenya

(2014-2020)

Hochschule RheinMain
University

Sosyal Hizmet

Wiesbaden/Almanya

(2014-2021)

Bochum/Almanya

(2014-2021)

Universitat de Barcelona

Beslenme ve Diyetetik Barcelona/İspanya

(2014-2021)

Semmelweis University

Beslenme ve Diyetetik Budapeşte/Macaristan

(2015-2020)

Instituto Politecnico de
Castelo Branco

Beslenme ve Diyetetik Castelló Brance/Portekiz

(2015-2020)

Porto University

Beslenme ve Diyetetik Porto/Portekiz

(2015-2020)

The Hochschule für
Gesundheit, University Of
Applied Science

Hemşirelik

Bochum/Almanya

(2014-2021)

Prof. Dr. Assen Zlataroy

Hemşirelik

Burgas/Bulgaristan

(2015-2020)

University of Pardubice

Hemşirelik

Pardubice/Çek
Cumhuriyeti

(2014-2020)

Evangelische
Fachhochschule Rheinland- Sosyal Hizmet
Westfalen Lippe
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Anlaşmalı Üniversiteler
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Bölümler

Ülkeler

Yıllar

The Hague Universityof
Applied Sciences

Hemşirelik

Den Haag/Hollanda

(2014-2020)

Keele University

Hemşirelik

Keele/İngiltere

(2014-2021)

Berner Bildungszentrum
Pflege

Hemşirelik

Bern/Almanya

(2015-2020)

Klaipeda State University of
Hemşirelik
Applied Sciences

Klaipeda/Litvanya

(2014-2021)

University of Humanities
ans Economics

Hemşirelik

Wloclawek/Polonya

(2015-2020)

AWF Warszawa

Hemşirelik

Varşova/Polonya

(2014-2021)

Universidad de Salamanca

Çocuk Gelişimi

Salamanca/İspanya

(… - 2016)

Evangelische
Fachhochschule Rheinland- Çocuk Gelişimi
Westfalen Lippe

Bochum/Almanya

(2014-2021)

University of Pardubice

Ebelik

Pardubice/Çek
Cumhuriyeti

(2014-2020)

Hochschule für Gesundheit
– University of Applied
Sciences

Ebelik

Bachum/Almanya

(2014-2021)

Instituto Politecnico de
Castelo Branco

Ebelik

Castelló de la Plana/
Portekiz

(2015-2020)

KARİYER GÜNLERİ
Ankara Üniversitesi’nde geleneksel olarak her yıl Nisan-Mayıs ayları arasında son
sınıf öğrencilerine yönelik olarak kariyer günleri düzenlenmektedir. Fakültemizde ilk defa
2009 - 2010 eğitim-öğretim dönemi Bahar Yarıyılı’nda düzenlenmeye başlanan kariyer günleri;
bölümlerin alanlarına yönelik sektörler ve firmalar hakkında bilgilendirme ve öğrencilerin
çalışma yaşamına hazırlanmaları amacı ile çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendilerini geliştirebilecekleri çalışma olanakları
hakkında bilgilendirilmeleri ve meslek yaşamında başarılı olmalarına katkıda bulunabilecek
faaliyetler bu kariyer programında yer almaktadır.
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MEZUNİYET TÖRENİ
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından geleneksel olarak haziran
ayında dördüncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet törenleri Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı’nda
Ankara Üniversitesi Rektörü, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğretim elemanları, diğer fakülte ve
yüksekokullarından davet edilen öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
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ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından
yılda üç kez yayınlanan sağlık ve sosyal bilimler alanında bilimsel çalışmaların yer aldığı,
disiplinlerarası ve multifaktöriyel bir yayın anlayışı ile yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergi
2012 yılında yayın hayatına başlamış olup, her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır.

47

SOSYAL ETKİNLİKLER

2009 yılında taşındığı Cebeci’deki yeni yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine
devam eden Sağlık Bilimleri Fakültesi, birçok akademik ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği
yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından kurulduğu günden bu yana düzenlenen
bilimsel ve kültürel faaliyetler:

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uyum Programı
Mezuniyet Töreni
Fakülte Ek Bina Açılış Töreni
Psikiyatri Hemşireliği Çalıştayı
Dinliyor muyuz Panel
Erken Çocukluk Gelişimini Etkileyen Temel Faktörler
“Almanya’da Yüksek Öğretim Olanakları” “DAAD Deutscher Akademischer
Austausch Dienst”
8. NVIVO Başlangıç Düzeyi Eğitimi
9. EngelSizsiniz Sempozyumu
10. Sağlıkta Profesyonel Yönetime Adım Adım
11. Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı
12. Toplum ve Sağlık Seminerleri
Sağlıklı Yaşlanma
Kuruluşunun 75. Yılında Köy Enstitüleri
Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Bilgilendirme Toplantısı
“Biz’in Nörobiyolojisi”
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölye Çlaışması
Sağlıkta Kariyer Öncüleri 1 Aralık 2015
Dünya Engelliler Günü: Engellilik ve Doğru Bakış Açısı
Zaman ve Stres Yönetimi
Kilo Kontrolü ve Yaşam Koçluğu Semineri
İlişkilerde Şiddet
Çocuk İhmal ve İstismar Bilgilendirme Toplantısı
Herşey Senin Elinde
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2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uyum Programı
Mezuniyet Töreni
Ankara Üniversitesi 14. Tanıtım Günü
Çocuğu Anlamak
Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Neler Yapılabilir?
Toplum ve Sağlık Seminerleri
Atatürk Türkiyesi
Dünya Kadınlar Gününde Doğum Hikayelerini Konuşuyoruz
Sağlıklı Yaşam Terapisi Nefesinizi Keşfedin
Depresyon: Konuşup Paylaşalım
Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Kardeş Masallar ve Terapide Kullanımı
Bilişim Devrimi ve Türkiye
Meme Sağlığı ve Farkındalığı ve Hasta Bakışıyla Kanser

2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uyum Programı
Mezuniyet Töreni
Kelebek Hastalığı Farkındalık Haftası
“Sigara ve Sağlık Sempozyumu”Kasım 2017
Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Bilgisayarı Tanıyorum
Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlaması
Ben Kimim Paneli
Toplum ve Sağlık Seminerleri
Dünya Diyabet Günü
Özel Bir Çocuğun Annesi Olmak
Herkes İçin Sağlık Güvencesi Günü
Türkiye’de Yaşlanan Nüfusa Yönelik Sosyal Politiak ve Sosyal Hizmetler Ile
Sosyal Bakım Hizmetlerinin Iyileştirilmesi
Akılcı İlaç Kullanımı
Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var
Kim Korkar Lösemiden
Engelli Bireyler için Eğitim İstihdam, Sanat, Spor ve Erişilebilirliğin Önemi
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ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Fakültemizde, öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda kendileri tarafından kurulan
çeşitli öğrenci toplulukları bulunmaktadır.
 Beslenme ve Diyetetik Topluluğu (ANKÜBEST)
 Çocuk İzinden Gidenler Topluluğu (ÇİZGİ)
 Sağlık YönetimiTopluluğu (ANSAYT)
 Sosyal HizmetTopluluğu (ASOH)
 Ankara Sağlık Yönetimi Öğrenci Birliği (SAYÖB)
Öğrenci topluluklarına birer öğretim elemanı danışmanlık yapmakta ve çalışmalar,
öğrenci ve danışmanların işbirliği çerçevesinde aktif olarak gerçekleştirilmektedirler. Topluluk
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Fakültemiz içerisinde topluluklara,
mekan ve teknik donanımın sunulduğu alanlar tahsis edilmiştir. Toplulukların düzenlediği
etkinlikler, Fakültemizde çeşitli sosyal ve bilimsel faaliyetleringerçekleştirilmesinde, sosyal
sorumluluk projesine katkı sağlanmasında, kamu ve özel sektörle buluşma ve sivil toplum
çalışmalarına katılımda önemli rol oynamaktadır.
Beslenme ve Diyet Topluluğu, 2010 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü öğrencilerinin çalışmalarıyla kurulmuştur. Topluluğun yönetim kadrosunda
bölüm öğrencileri ve öğretim elemanları bulunmaktadır. Çeşitli etkinliklerle faaliyet gösteren
topluluğa sadece bölüm öğrencilerinin katılımı serbesttir.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Sağlık Yönetimi Bölümü
öğrencileri tarafından Sağlık Yönetimi mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar
gerçekleştirmek, ders dışı sağlık, sosyal, kültürel, entelektüel ve sportif faaliyetler düzenlemek
ve topluluğun amacına yönelik konular dahilinde konferanslar, eğitim seminerleri organize
etmek amacıyla kurulmuştur.
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Sosyal Hizmet Topluluğu, sosyal hizmet öğrencilerinin oluşturduğu bir topluluktur.
Topluluk birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar olan öğrencilerden oluşmaktadır. Yönetimde
başkan, başkan yardımcısı ve üyeler bulunmaktadır. Sosyal hizmet topluluğunda özel gün
ve haftalarda söyleşiler düzenlenmekte, alanında uzman kişiler davet edilmektedir, gününün
önemine uygun film gösterileri yapılmaktadır.
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KÜTÜPHANE
Kütüphane 82 m2 alandan oluşmaktadır. Elektronik veri tabanı, danışma kaynakları,
içinde binlerce kitap süreli ve diğer elektronik yayınlar mevcuttur. Üniversiteye ilk başlayan
öğrencilerimize kütüphane kullanıcı eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler
istedikleri kitapları okumak üzere alabilmektedir. Kütüphanede çalışmak isteyen öğrenciler de
okuma salonunda çalışabilmektedirler.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi oldukça genç bir kütüphanedir.
Üniversitemizin sahip olduğu 1.200.00 civarındaki toplam kaydın 8.900 tanesi Fakültemiz
kütüphanesine aittir. 201 Akademik teze ve 115 isim altında süreli yayına sahiptir. Ayrıca,
6 basılı, 12 elektronik süreli yayın aboneliği vardır.
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KONFERANS SALONU
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DERSANELERİMİZ
DERSLİK ADI							KAPASİTE
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Eski Bina 1 Nolu Dershane

20

Eski Bina 2 Nolu Dershane		

60

Eski Bina 3 Nolu Dershane		

60

Eski Bina 6 Nolu Dershane		

50

Öğr.Gör. Hasan Hüseyin Altınova Dershanesi

50

Prof. Dr. İlksen Turhanoğlu Dershanesi

90

Prof. Dr. Rezzan Şahinkaya Dershanesi

60

Prof. Dr. Seniha Hasipek Dershanesi

60

Prof. Dr. Sezai Yaman Dershanesi

60

Yeni Bina (A-B) 1 Nolu Dershane

170

Yeni Bina (C) 3 Nolu Dershane

40

Yeni Bina (D) 4 Nolu Dershane

95

Yeni Bina (E) 5 Nolu Dershane

100

Yeni Bina Amfi			

144

Eski Toplantı Salonu			

20

Konferans Salonu			

145

TOPLAM 				

1274
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LABORATUVARLARIMIZ
ANTROPOMETRİ LABORATUVARI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin aldığı Beslenme Durumunu
Saptama Yöntemleri ve Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi derslerinin
uygulaması “Antropometri Laboratuvarın”nda yapılmaktadır. Öğrenciler derste gördükleri
teorik konular ile ilgili uygulamalarını dersin sorumlu hocası ile laboratuarda gruplar halinde
yapmaktadır.
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BESLENME İLKELERİ LABORATUVARI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinin aldığı Beslenme İlkeleri I-II
dersinin uygulaması “Beslenme İlkeleri Laboratuarı”nda yapılmaktadır. Laboratuar 8 üniteden
oluşmaktadır. Öğrenciler derste gördükleri teorik konular ile ilgili 4 saatlik pratik uygulamalarını
dersin sorumlu hocası ile her hafta laboratuarda gruplar halinde yapmaktadır.
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BESİN KİMYASI LABORATUVARI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin aldığı Besin Kimyası ve
Analizleri I-II dersinin uygulaması “Besin Kimyası Laboratuarı”nda yapılmaktadır. Laboratuar
6 bençten oluşmaktadır. Öğrenciler derste gördükleri teorik konular ile ilgili pratik uygulamaları
dersin sorumlu hocası ile bu laboratuarda gruplar halinde yapmaktadır.
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MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinin aldığı Genel Mikrobiyoloji ve
Besin Mikrobiyolojisi derslerinin uygulamaları “Mikrobiyoloji Laboratuarı”nda yapılmaktadır.
Laboratuar 5 bençten oluşmaktadır. Öğrenciler derste gördükleri teorik konular ile ilgili pratik
uygulamaları dersin sorumlu hocası ve laboratuar teknikerleri ile gruplar halinde bu laboratuarda
yapmaktadır.
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EBELİK MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI
Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinin mesleki becerileri öncelikle laboratuar ortamında
yapılmaktadır. Her öğrenci hoca eşliğinde bu becerileri izlemekte ve hastane uygulamasına
geçmeden once yapmaktadır. Temel beceriler ve ebelik mesleki becerileri olmak üzere
öğrencilerin laboratuvar çalışmaları takip edilmekte ve yaptıkları uygulamalar öğrenci
portfolyolarına kaydedilmektedir.
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HEMŞİRELİK ESASLARI LABORATUVARI
Hemşirelik Esasları Laboratuvarı’nda her birinde 15 öğrencinin eş zamanlı
çalışabileceği dört adet hasta yatağı yer almaktadır. Aynı zamanda 60 öğrencinin uygulama
yapabileceği kapasiteye sahiptir. Laboratuvarda çalışan her bir grup için temel insan gereksinimi
uygulamalarına yönelik tıbbi malzemeler, invaziv girişim yapmaya olanak sağlayan 19 adet
parsiyel maket, hastane ortamına yakın olarak düzenlenmiş hasta yatağı ve ekipmanları
yer almaktadır. Laboratuvar öğrencilere, hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral
ilaç uygulamaları, beslenme ve boşaltım sistemi uygulamaları gibi beden sistemlerine özgü
hemşirelik uygulamalarını uygulayabileceği ortamı sağlamak üzere düzenlenmiştir. Öğrenciler
hasta ile çalışmadan maketler ile gerçeğe en yakın şekilde uygulama yapma olanağı bulmaktadır.
Uygulamalar öğretim elemanlarının gözetiminde mankenler üzerinde gerçekleştirilmektedir.
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PROF.DR MİNE MANGIR GELİŞİMSEL İZLEM VE
DEĞERLENDİRME ÜNİTESİ
Prof. Dr. Mine Mangır Gelişimsel Değerlendirme ve İzlem Ünitesi, Çocuk Gelişimi
Bölümü bünyesinde hizmet vermektedir. Altyapı çalışmaları bölümün kuruluşu ile başlayan
ünitede; dil, bilişsel, motor, sosyal-duygusal, ilişki-iletişim kurma ve özbakım alanlarında
gelişimsel güçlükleri olduğu belirlenen ya da gelişimsel açıdan biyolojik/psikososyal açıdan
risk grubunda olduğu düşünülen çocuk ve ailelerine hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikli olarak bebeklik dönemi olmak üzere 18 yaşa kadar olan çocuklar, “aile merkezli
değerlendirme” yaklaşımı ile uygun gelişimsel değerlendirme araçları kullanılarak gelişimsel
açıdan değerlendirilmekte ve izlenmekte, gelişimlerini destekleyici programlar hazırlanmakta,
sağlık-eğitim ve sosyal haklar açısından çocuklar ve aileler gerekli hizmetlere/müdahale
programlarına yönlendirilmektedir.
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BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Fakültemiz lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kullanımına açık, sürekli internet erişimi
bulunan bilgisayar laboratuvarında, öğrencilerimizin eğitim ve öğretim amacı yanında genel
kullanıma uygun 24 adet bilgisayar bulunmaktadır. Laboratuvarda aynı zamanda üniversitemiz
tarafından sağlanan kablosuz internet erişimi de mevcuttur. İsteyen öğrenci kendi bilgisayarı
ve akıllı telefonları ile internet hizmetinden yararlanmaktadır. Bilgisayarlardan, kütüphane
kataloğunu taramak ve e-kaynaklara erişmek mümkündür. Bilgisayarlar internete erişim
açısından, araştırma, eğitim ve bilimsel çalışmalara öncelik verecek şekilde tanımlanmıştır.
Öğrencilerin düzenli hizmet alabilmelerini sağlamak amacı ile kısmi zamanlı öğrenciler
bilgisayar laboratuvarında istihdam edilmektedir.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMA ANAOKULU 1, 2 VE 3
Ankara Üniversitesi’ nde bulunan Uygulama Anaokulu 1, 2 ve 3’ ün eğitim ve öğretim
faaliyetleri Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim
elemanları tarafından koordine edilmekte ve yürütülmektedir. Anaokulları Ankara Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte ve anaokullarından
öncelikli olarak Ankara Üniversitesi akademik ve idari personelinin çocukları yararlanmaktadır.
Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokullarında 3-6 yaş grubu çocuklara okul öncesi
eğitim hizmeti verilmekte, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programı ile birlikte, her
çocuğun, kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini temel alan Montessori yaklaşımına
dayalı bir eğitim programı uygulanmaktadır
Anaokulları ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin
gözlem, uygulama ve staj yapmalarına olanak sağlamaktadır.
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HEMŞİRELİK VE EBELİK MÜZESİ
Türkiye’de başka benzeri olmayan Hemşirelik-Ebelik Müzesi, Vehbi Koç Hemşirelik
Araştırma Fonu’nun desteğiyle 6 Haziran 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cemal TALUĞ tarafından Keçiören Gümüşdere Yerleşkesi’nde açılmıştır. Müzenin
oluşturulması fikri, ortaokula dayalı ilk ebe okulu olarak 1952 yılında Ankara Doğumevi
bünyesinde kurulan ve 1956 yılında kapatılarak Ankara Cebeci Hemşire-Ebe-Laborant Okulu’na
nakledilen ve varlığını Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlanana kadar devam ettiren Cebeci
Sağlık Yüksekokulu depolarında bulunan hemşirelik ve ebelik mesleğinin gelişimine tanıklık
eden eğitim-öğretim materyalleri ve belgelerinin değerlendirilmesi isteğinden doğmuştur.
Müzede Cumhuriyet öncesi ve 1970’li yıllara Kadar olan hemşirelik ebelik öğretim araçları,
hasta bakım araç ve gereçleri, devlet arşivlerinden ve Kızılay arşivlerinden temin edilen
belgeler, yayınlar ve fotoğraflar yer almaktadır. 2015 yılında müze fakülte binamıza taşınmıştır.
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FAKÜLTEMİZ VE DİĞER KURUMLARIN İŞBİRLİĞİ İLE
GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER
Fakültemiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mamak
Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ile işbirliği içinde
çalışmaktadır.
Fakültemiz bünyesinde Menopoz ve Gebelik Okulları yer almaktadır.
Üniversite yemek hizmetleri Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından takip edilmektedir.
Üniversite anaokulları Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından takip edilmektedir.
Çocuk Üniversitesi Çocuk gelişimi bölümü öğretim üyeleri tarafından koordine
edilmektedir.
Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(YAŞAM) Sosyal Hizmet Bölümü tarafından koordine edilmektedir.
Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Fakültemiz
öğretim üyelerinin de katkısı ile devam etmektedir.
Altındağ Belediyesi ile halk eğitimleri yapılmaktadır.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI
•

ARAŞTIRMA-ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

•

KALİTE KOMİSYONU

•

KARİYER PLANLAMA KOMİSYONU

•

BURSLAR KOMİSYONU

•

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

•

EĞİTİM KOMİSYONU

•

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KOMİSYONU

•

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOMİSYONU

•

BOLOGNA SÜRECİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ KOMİSYONU

•

UYUM PROGRAMI KOMİSYONU

•

WEB SAYFASI HAZIRLAMA KOMİSYONU

•

STAJ KOMİSYONU

•

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KOMİSYONU

•

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

•

HURDAYA AYIRMA KOMİSYONU

•

KANTİN DENETLEME KOMİSYONU

•

KÜTÜPHANE İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

•

AMBAR SAYIM KOMİSYONU
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