Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, 18.04.2001 tarih ve 2001/2351
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksekokul olarak kurulmuş olup, 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi
Gazete ’de yayımlanan 2016/8969 sayılı “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve
Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi” hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca Üniversitemiz Fethiye Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
açılmıştır.
Fakültemiz 41.425 m²’lik yerleşkesinde, 3.071 m2 kapalı alana sahip 3 katlı bir binada lisans ve yüksek
lisans düzeyinde eğitim veren, çağdaş eğitim öğretim olanaklarına sahip, bir eğitim kurumudur. Tüm lisans
dersliklerinde bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcut olduğundan, derslerin yürütülmesi ve her türlü görsel
işitsel etkinliklerin yapılmasına elverişli olup, gerektiğinde seminer salonu olarak da kullanılabilmektedir.
Fakültemizdeki tüm bölümlerinin yararlandığı 40 kişi kapasiteli bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane
bulunmaktadır.
Kuramsal ve uygulamalı bir eğitim veren Fakülte eğitim-öğretimi, ulusal çekirdek eğitim programı,
uluslararası Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) standartları ve Bologna uyum sürecine uygun olarak
düzenlenmiştir. Fakültemizin sağlık kurum ve kuruluşları ile ortak kullanım ve işbirliği protokolü olduğundan
uygulamalı eğitimleri sahada yapabilme olanağı vardır.
Öğrencilerimizi, sosyal sorunlara duyarlı, gelişime, değişime açık, çözüm odaklı, bilgili, bilinçli,
becerili ve çağdaş bir sağlık bakım profesyoneli olma/yetişme misyonumuza bağlı kalarak, Fakültemizin
başarılı çalışmaları artarak devam etmektedir. Fakültemiz; öğrencilere akademik gelişimlerinde destek veren
danışmanlık hizmetiyle, genç, güçlü ve deneyimli bir akademik kadroyla, Erasmus'la yurtdışında, Farabi
değişim programı ile yurtiçinde, öğrenci hareketliliğiyle ve bunun yanı sıra mezunların kolay iş bulabildiği,
lisansüstü eğitim imkanlarının olmasıyla tercih edilen bir fakültedir.
İnsan sağlığını koruma geliştirme tedavi bakım ve rehabilitasyon girişimlerini içeren kuramsal bilginin
hümanistik ve etik değerlere uygun bir şekilde beceriye dönüşmesi önemli olup öğrencilerin kuramsal
bilgilerini, tamamen aslına benzeyen ortamlarda uygulayarak psikomotor beceriye dönüştürmeleri önemlidir.
Bu amaçla mesleki beceri laboratuvarındaki uygulamalar, mesleki esasların kazanılmasında önemli temel
oluşturmaktadır.
Fakültemiz, yapmış olduğu çalışmalarla ulusal ve uluslararası boyutta kongre, sempozyum, seminer
ve panellere katılmakta, aynı zamanda Fakültemizde toplumla bütünleşme kapsamında yaygın eğitim
faaliyetleri sürdürülmekte, BAP destekli projeler yürütülmekte, bilimsel araştırma ve yayınlar yapılmakta;
bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmekte, öğrenciler için kariyer eğitimleri düzenlenmektedir. Yerel yönetimler
sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde bölgenin ve ülkenin sağlık / sosyal sorunlarına yönelik önemli
günlerde; çocuk, ergen, yaşlı bakımı, okul sağlığı çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi faaliyetler
yürütülmektedir.
Fethiye’nin; tarihi dokusu, sosyal ve kültürel yaşamın zenginliği ve fakültenin şehir yerleşkesine
yakınlığı, yerleşke yanında yer alan kamu ve özel yurtların bulunması, kamu ve özel sektörle olan işbirliğinin
eğitim-öğretime desteği, kulüp faaliyetleri çerçevesinde teknik geziler, sosyal programlar, sportif faaliyetler
açısından avantaj sağlamaktadır.
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Hemşirelik Amaç
Günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme-değişmelere duyarlı olabilecek
ve bunlara verdiği hizmete yansıtabilecek, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım
gereksinimlerini sağlayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli
olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirilebilecek, aynı zamanda sağlık
ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirebilecek; hemşirelik eğitimi, yönetimi ve
araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak
nitelikte profesyonel hemşire yetiştirmektir.
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Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları
Hemşirelik Bölümünden mezun olanlar Hemşire unvanını almaktadırlar. Resmi veya özel tüm sağlık
kuruluşlarında, klinik hemşiresi, klinik sorumlu hemşiresi ve hastane Sağlık Hizmetleri Bakım Müdürü olarak
görev alırlar. Ayrıca, evde bakım, özel hemşirelik, ilaç firmaları ve tıbbi malzeme, pazarlama tanıtımında, okul
sağlığı hemşireliği, iş sağlığı konusunda çalışanları aydınlatmak ve bakım vermek üzere, fabrikalar, yaşlı bakım
evleri, çocuk yuvalarında görev almaktadırlar.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; beslenme durumunu belirleme, ilgili sorunları tanımlama ve değerleme,
öncelikleri tespit etme, toplumun beslenme durumunu iyileştirecek çözümler arama, sorunları gidermek için
öneri sunma ve uygulama, gıda ve beslenme için devlet politikalarını tanımlama gibi akademik ve sosyal
faaliyetlerde bulunabilir. Bu bağlamda; gıda analizlerinin yapılması, farklı yaş gruplarının beslenme
ihtiyaçlarının belirlenmesi, hastalıklara uygun özel diyetlerin hazırlanması ve uygulanması ile yemek
firmalarında yönetim ve organizasyon faaliyetlerinde rol alabilirler.
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Bölümün temel vizyonu; öğrencilere sağlam bilimsel bir temel sağlamak ve araştırma yapmaları için teşvik
etmektir. Temel çalışma konuları; sağlık gelişimi, hastalık önleme ve tedavi, gıda ve içecek endüstrisini
kapsamaktadır.
Bölüm mezunları; kamu ve özel hastanelerde, beslenme danışma merkezlerinde, çocuk bakım merkezlerinde,
gıda üreten işletmelerde ve halk sağlığı merkezlerinde çalışabilirler.
Mezunların Alacağı Ünvanlar ;
Diyetisyen
Yönetici Diyetisyen
Diyabet Diyetisyeni
Poliklinik Diyetisyeni

Uzman Diyetisyen
Onkoloji Diyetisyeni
Danışman Diyetisyen
Halk Sağlığı Diyetisyeni

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni
Enteral Parenteral Ünite Diyetisyenliği
Beslenme Yazarlığı
Besin-Reklam Danışmanlığı
Sporcu Beslenme Danışmanlığı
Geriatri Diyetisyeni
Besin Endüstrisinde Ürün Geliştirme Diyetisyeni

