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MİSYON
Eleştirel düşünebilen, problem çözen, liderlik 
becerileri gelişmiş, inisiyatif alabilen, etkili iletişim 
kurma yeteneğine sahip, edinilen teorik bilgileri 
üstün yetkinlik ile uygulamaya geçirebilen, üretken, 
sorumluluk sahibi ve erdemli meslektaşlar yetiştirmek, 
bünyesindeki programlara uygun olarak yüksek kaliteli 
akademik, bilimsel araştırmalar ve yayınlarla bilim 
dünyasına ve topluma katkı sağlamaktır.

VİZYON
Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, akademik 
saygınlığı ve yetkinliği ile ulusal ve uluslararası 
çevrelerde tanınan, bu konudaki bilimsel kaliteyi 
gösteren derecelendirmelerde üst seviyelerde olan bir 
akademik hüviyete sahip olmanın yanı sıra ilgili plan ve 
politikalar oluşturulurken danışılan, Ankara Medipol 
Üniversitesi’nin bir parçası olmanın gururunu taşıyan 
lider bir fakülte olmaktır. 

AKADEMİK KADRO
Sağlık bilimleri alanında tartışmasız bir biçimde en 
güvenilir kurum olan Ankara Medipol Üniversitesi’nin 
bu başarısının ardında, sağlık alanında tecrübeli ve 
dinamik bir akademik kadro bulunuyor.

HAZIRLIK PROGRAMI
Türkçe bölümlere kayıt olan öğrencilerimiz de isteğe
bağlı olarak hazırlık eğitiminden yararlanabilmektedir.

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 
Mesleki bilgilerini etkin şekilde uygulama 
becerisine sahip yetkin profesyoneller 
yetiştirmeye yönelik bir eğitim anlayışı



Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve 
toplulukları
Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere 
sunduğu sosyal, sportif, kültürel, danışma ve rehberlik 
faaliyetlerinden yararlanabilmektedir. 

Kafeterya ve yemekhane olanakları
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı Beslenme Birimi, üniversitemizin 
tüm öğrencileri için öğle yemeği hizmetini organize 
etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden 
yararlanmak isteyen öğrencilerin özellikleri dikkate 
alınarak, onların enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarını 
karşılayacak, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine 
uygun ve mevsim özelliklerini göz önünde bulunduran
günlük menüler oluşturulmaktadır. 
 
ERASMUS
Erasmus değişim programı yükseköğretim kurumları 
arasındaki işbirliğini güçlendirerek farklı kültürleri 
akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi 
hedefleyen bir programdır. Bunun için Ankara Medipol 
Üniversitesi uluslararasılaşmaya yönelik her türlü 
kurumsal girişim ve programı (iç ve dış paydaşlarla 
koordineli olarak) yönetir. Bu amaçla, üniversite 
öğrencilerinin ve çalışanlarının uluslararasılaşma 
deneyimlerini kazanabilmeleri ve paylaşabilmeleri 
ve uluslararasılaşma kültürünü tam anlamıyla 
benimsemeleri için akademik ve idari birimlerin 
uluslararasılaşma politikalarını ve faaliyetlerini 
destekler. AB Eğitim Programlarının Ankara Medipol 
Üniversitesi nezdinde etkin, tarafsız, şeffaf ve hesap 
verilebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak programlara 
mümkün olan en yüksek katılımı gerçekleştirmek 
ve yurtdışında üniversitemizin tanınırlığını artırarak 
daha çok yabancı katılımcıyı üniversitemize çekmeyi 
hedefler.

Bütünleşik Program 
Lisans eğitimi döneminin ilk iki yılında başarı 
kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz lisans ile bütünleşik 
olarak yükseklisans ve/veya doktora programına 
başlayabilmekte, kariyer hedeflerine daha kısa sürede 
ulaşabilmektedir. 

Medipol Eğitim Vakfı (MEV) Bursu
ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Seçme Sınavında  
ilk 1000’e giren öğrencilere ve yıl içerisindeki eğitimde 
başarı gösteren öğrencilere durumlarına özel başarı 
bursları ve yurtdışında yabancı dil eğitim destekleri 
verilmektedir. Diğer burs ve indirim olanakları 
hakkında da üniversitemizin web sayfasından bilgi 
alınabilmektedir. 

İNGİLİZCE HAZIRLIK
Türkçe bölümlere kayıt olan öğrencilerimiz de isteğe 
bağlı olarak hazırlık eğitiminden yararlanabilmektedir. 

FAKÜLTE OLANAKLARI

Derslikler
Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak 
akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Laboratuvarlar
Fakültemiz, hemşirelik-ebelik mesleki beceri 
laboratuvarı, fonetik ve kompüterize konuşma 
laboratuvarı, beslenme antropometrisi laboratuvarı, 
beslenme ilkeleri laboratuvarı, fizyoterapi elektro 
fiziksel ajanlar laboratuvarı, rehabilitasyon uygulamaları 
laboratuvarı, fizyoterapi egzersiz laboratuvarı, 
ergoterapi mesleki rehabilitasyon laboratuvarı, 
ergoterapi duyu bütünleme laboratuvarı ile öğrencilere 
uygulama yapma olanağı sağlanıyor.

Bilgisayar laboratuvarı 
60 bilgisayara sahip bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Seminer salonu
Toplantı ve seminer salonlarımız mevcuttur.

Kütüphane
Ankara Medipol Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’nden yararlanılmaktadır.



DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Bu bölümün amacı, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma 
süreçlerinin gelişimi, bozukluklarının önlenmesi, 
tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunu 
sağlayarak bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için 
mesleğini en yetkin biçimde sunabilen, bilimsel 
gelişmeleri ve ileri teknolojiyi yakından izleyip 
deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri 
bilen, iş birliğine yatkın, kendi bilim alanında yetişmiş 
nitelikli DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ yetiştirmektir.

BESLENME VE DİYETETİK
Toplumun yaşam boyu yeterli ve dengeli 
beslenmesiyle sağlığın korunması, iyileştirilmesi, 
yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uluslararası 
standartlar çerçeve sinde belirlenen niteliklere 
uygun, alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal 
ve ulusla rarası çevrelerde tanınan, toplum sağlığı ile 
ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan 
evrensel düşünce ve değerlere sahip DİYETİSYENLER 
yetiştirmektir.



ERGOTERAPİ
Bu bölümün amacı, bireylerin, bulundukları her 
çevrede serbestçe hareket etmelerini ve aktivitelere 
katılım yoluyla fiziksel, psikolojik ve bilişsel açıdan 
iyi olmalarını hedefleyen, toplumsal ve sosyal 
yönü oldukça yüksek, hizmet, eğitim, araştırma ve 
mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, 
etik prensiplere bağlı, ergoterapi mesleğine özgü 
değerlendirme yaparak planlayıp uygulayabilen 
ERGOTERAPİSTLER yetiştirmektir.

 

EBELİK
Ebelik, kadın ve ailenin, dolayısıyla toplumun sağlığını 
koruyucu, destekleyici ve bakım sağlayıcı hizmetler 
üzerine temellenmiş olup Ebelik Bölümü’nün amacı, 
doğum öncesi, doğum ve doğum sonu süreçlerinin 
normal seyrinde yürütülmesinde, yenidoğan takibinin 
yapılmasında, kadının üreme sağlığının korunmasında 
aktif rol alan, güncel bilgiler ışığında inovatif 
yaklaşabilen, etik değerlere bağlı, alanına özgü bilimsel 
çalışmaları yürütebilen, ebelik alanındaki gelişmeler 
doğrultusunda temel bilgi, beceri ve tutuma sahip, 
özgüveni yüksek, çağdaş EBELER yetiştirmektir.



FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Bu bölümün amacı, farklı nedenlerle azalan ya da 
kaybolan hareket yeteneğinin tekrar kazanılması, 
mevcut fonksiyonun geliştirilmesi, kişinin yaşam 
kalitesinin belirli bir düzeye ulaştırılması amacıyla 
uygulanan tedavide etkin rol oynayan, mesleğine 
özgü değerlendirmeler yapan ve çeşitli yardımcı 
teknolojileri bağımsızlığı artırmaya yönelik kullanan 
FİZYOTERAPİSTLER yetiştirmektir.

HEMŞİRELİK
Hemşirelik bölümünün amacı; bütüncül yaklaşım 
ve eleştirel düşünme sürecini kullanarak, birey, 
aile ve toplumun gereksinimlerini saptayan, kanıta 
dayalı bakımı planlama, yürütme ve değerlendirme 
becerisine sahip, yaşam boyu öğrenme ve gelişim 
sorumluluğunu sürdüren, bilimin ışığında yenilikçi 
yaklaşımı benimseyen, değişim yaratabilen ve liderlik 
davranışı gösterebilen, bakım, eğitim, araştırma, 
yönetim, danışmanlık rollerini gerçekleştirirken 
yasalara ve mesleki etik ilkelere bağlılığını sürdüren, 
toplum yararına sağlık politikalarına etki edebilen 
profesyonel HEMŞİRELER yetiştirmektir.
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