


Lokman Hekim Üniversitesi Aralık 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
kurulmuş ve kuruluş kararı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Sağlık alanında marka 
olmayı hedefleyen “sağlık temalı” Üniversitemiz, aslında yeni değil temelini 25 
yıllık sağlık alanında hizmet verdiği hastaneleriyle atmıştır. Sağlıkta marka olmayı 
hedefleyen bir üniversitede de Sağlık Bilimleri Fakültesi olmazsa olmazların 
arasındadır. Bu bağlamda fakültemiz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk 
öğrencileri ile eğitime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Fakültemiz bünyesinde sağlık 
hizmetinin yapıtaşlarını oluşturan Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, Hemşirelik Bölümleri ile güçlü bir fakülte idi. Bu sene açılmış 
olan Ergoterapi, Odyoloji ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri ile daha güçlü 
olarak  2021-2022 Güz döneminden itibaren öğrencilerimizi beklemekteyiz. Bu 
bölümlerimizin hepsi, alanlarında “yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, ulusal ve 
uluslararası olarak tanınmış, hızla gelişen öğretim kadrosu” sayesinde öğrenci ve 
öğrenme merkezli programları ile giderek daha da gelişecektir. Bölümlerimizde 
4 yıllık lisans eğitiminin yanında sağlık bilimleri enstitümüzde Beslenme ve 
Diyetetik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik lisansüstü eğitimleri 
de verilmektedir.

Sevgili Diyetisyen, Ebe, Fizyoterapist, Hemşire, Ergoterapist, Odyolog ve Dil ve 
Konuşma Terapisti adayı arkadaşlarım,

Başkent Ankara’da sağlık alanında öncü olmayı hedefleyerek kurulan 
Fakültemizde, öğretim kadrosu olarak bizler, sağlık alanında çalışmak isteyen, 
bireyselleşerek kararlarını daha etkili veren, verdiği kararların sorumluluğunu 
alan, kolektif düşünen ve mesleki duruşuyla rol modeli olan geleceğimiz siz 
profesyonelleri yetiştirmek istiyoruz.

Sizler de çağın gereksinimleri ile donanımlı, koruyucu ve tedavi edici felsefesiyle 
Lokman Hekim Hastanelerimizde uygulama alanı bulup, öğrenmeyi pekiştirerek 
mesleki yaşamınıza daha bilinçli olarak başlamak istemez misiniz?

Üniversite ortamı bireysel gelişiminizi destekleyen önemli bir fırsat olmakla 
birlikte, mesleki gelişiminiz için size birçok sorumluluklar da yükleyecektir. 
Çünkü; birey olmak sorumluluk almayı gerektirmektedir. Bu süreçte sosyal 
olarak gelişecek, daha da olgunlaşacak, sağlıklı yakın ilişkiler kuracak ve pek çok 
beceriler kazanacaksınız. Sonuçta kendinizi gerçekleştirmek için, neyin/nelerin 
size en uygun olacağına karar vereceksiniz. Bu konuda sizlere deneyimlerimizle 
rehberlik yapacağımıza söz veriyoruz. Yaşam boyu öğrenme felsefesinin de 
vurguladığı gibi sizden aldığımız geribildirimlerle size verdiğimiz programları ve 

eğitim yöntemlerimizi sürekli olarak geliştireceğiz.

Siz öğrencilerimiz hayata dair öğretilerin yanında birey, aile ve toplumun sağlığını 
koruyucu, iyileştirici ve hastalığı tedavi edici ilke ve yöntemleri öğrenerek 
sağlık ordusunun neferleri olacaksınız. Bunun için bireysel vizyonunuzu 
geliştirerek yol haritanızı belirleyecek sorumluluklar alacaksınız. Planlı ve doğru 
çalışma yöntemleri ile hem akademik hem de kişisel yaşamınızdan doyum 
sağlayacaksınız. Aldığınız eğitimlerle kazandığınız birçok iletişim ve baş etme 
becerileriyle kendinizi daha iyi tanıyacak ve uygun şekilde ifade edeceksiniz. 
Bu beceriler kendinize yarar sağlarken, hizmet verdiğiniz sağlıklı ya da hasta 
bireylere de uygulamalarınızla yansıyacaktır.

Günümüzde; sağlık bilimlerindeki teknolojik gelişmeler, sosyolojik değişimlerin 
yarattığı yaşam biçimleri toplumlarda sağlık gereksinimlerini de etkilemektedir. 
Sağlık alanında toplumun gereksinimlerini saptayabilen, gereksinimlere göre 
tedavi ve bakım hizmetlerini sunabilen, teknolojik gelişmeleri takip ederek 
bilimsel bilgiyi sürekli olarak güncelleyen, nitelikli insan gücüne olan gereksinim 
giderek artmaktadır. Aldığınız eğitim ile, bu niteliklere uygun yetişmiş bireyler 
olarak, “iş arayan değil, tercih edilen kişiler” konumunda olacak, aynı zamanda 
“Lokman Hekim Üniversitesi mezunu” olmanın gururunu yaşayacaksınız. Sizleri 
bu gururu yaşamak için Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Bölümlerimiz’e bekliyoruz. Bizler de bu gururu sizlerle birlikte yaşamak için 
hazırız.

Ülkemizin geleceğini şekillendirmede etkili olacak olan siz öğrencilerimizi var 
olan potansiyellerini sürekli olarak güçlendirerek, karşılaşılan sorunlar için 
yapıcı ve yaratıcı çözümler üretebilen, öz güvene sahip başarılı ve mutlu bireyler 
olarak yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdir. Topluma nitelikli ve kaliteli sağlık 
hizmetlerinin sunulması, iyi yetişmiş sağlık profesyonellerinin takım halinde 
çalışması ile mümkündür. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak bu takımın önemli 
üyelerini yetiştirme görevini üstlenirken siz öğrencilerimizden de yaşamınız 
süresince toplumsal ve kültürel değerlere önem veren, etik değerlere ve insana 
saygılı, eleştirel düşünebilen, çözüm üretebilen, araştırıcı ve gelişmelere açık, iyi 
yetişmiş, geleceğe yön verecek sağlık profesyonelleri olmanızı bekliyoruz.

Zorlu bir süreç sonucunda aramıza katılan ve bizlerle birlikte olan tüm 
öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz.

Prof. Dr. Fatma ÖZ

Dekanın
Mesajı

Fakültemiz bilimselliğin yanında manevi 
değerleri de öne çıkaran eğitim anlayışıyla 
alana bütüncül bakabilen, meslek etiğinden 
vazgeçmeyen, başarılı, bilime dayalı yaklaşım 
ve yöntemlerle eğitilmiş, gerekli yetkinliğe 
sahip; çağdaş, farklılıklara ve evrensel 
değerlere saygılı mezunlar yetiştirmektedir. 

Beslenme ve Diyetetik Lisans Çekirdek Eğitim Programı ile 
tam uyumlu bir  şekilde güçlü ve deneyimli bir akademik 
kadrodan eğitim almış, diyetisyenliğin farklı çalışma alanla-
rında mesleğini en iyi şekilde uygulayabilme kabiliyetine sa-
hip, toplumun ve bireylerin hastalıklardan korunması, has-
talıklarının tedavisi ve  beslenme durumunun iyileştirilmesi 
ve sürdürülmesi için bilimsel çözüm yollarını oluşturabilen,  
bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesinde yaş, cinsiyet, 
fiziksel aktivite, özel durum ve hastalık durumlarına göre, 
beslenme plan ve programlarının düzenlenmesinde, Ulusal 
beslenme politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilme-
sinin sağlanmasında etkin rol alabilecek niteliklere sahip,  
donanımlı, mesleki etik ve yaşam boyu öğrenme felsefesini 
benimsemiş,  kanıta dayalı bilimsel gelişmeleri izleyen, yan 
dal yapma olanağına sahip olan, aranan, danışılan önder Dİ-
YETİSYENLER yetiştirmektedir. 

BESLENME ve
DİYETETİK



Yaralanma, hastalık ve doğuştan gelen özür gibi durumlar-
dan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin 
fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı ve özrü özel ölçme-de-
ğerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek, ilgili 
hekimin tanısına göre, fonksiyonel kapasitenin geliştirilme-
sine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planla-
yan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, ayrıca 
sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun 
egzersizler / koruyucu programlar planlayan mesleki otono-
miye sahip olan FİZYOTERAPİSTLER yetiştirmektedir.

Gebelik sırasında, doğum anında ve doğum sonrasında 
ihtiyaç olan bakım ve danışmanlığı sağlayan, kendi sorum-
luluğunda normal doğumlar yaptırabilen, gebelikte, doğum 
anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan 
izlenimi yapabilen, yeni doğan bakımı ve aile planlaması 
danışmanlığı yapan, profesyonel ebelik yaklaşımlarını kul-
lanabilen, anne ve yeni doğan hakları savunucusu, yetkin, 
etkin EBELER yetiştirmektedir.

FİZYOTERAPİ ve 
REHABİLİTASYON EBELİK

Birey ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya 
kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini 
geliştirerek günlük yaşamın içinde yer almalarını sağlayan, 
çevreyi ve fonksiyonu bireyin bağımsız katılımını artıracak  
şekilde düzenleyerek anlamlı ve amaca yönelik aktivitelerle 
sağlığı ve refahı geliştiren;

Eğitiminde, temel tıp bilimleri, psikoloji ve ergoterapi bilgi-
lerine sahip olarak, mesleki klinik uygulamalarını yapabilen, 
yaratıcı, etik kurallara bağlı, araştırmacı ve yönetici olma 
niteliklerini taşıyan; bu bilgilerinle bireyleri yaşamın her ala-
nında sağlıklı ve üretken kılan rehabilitasyon yaklaşımların-
da bulunarak yaşam kalitesini arttırabilen mesleki otonomi-
ye sahip bir ERGOTERAPİSTSİN.

ERGOTERAPİ

Bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal yönden mevcut ya da 
olası sağlık durumlarını değerlendirebilen, koruyucu, tedavi 
edici ya da rehabilite edici amaçlarla birey/hasta/aile/ top-
lumun bakım gereksinimlerini farkeden, belirlediği gereksi-
nimlere yönelik hemşirelik bakımını planlayan uygulayan, 
değerlendiren, tüm bakım uygulamalarında yardım edici ve 
savunucu, eğitici rollerini etik ve yasal sorumluluklarının 
bilinciyle yerine getiren mesleki otonomiye sahip HEMŞİRE-
LER yetiştirmektedir.

HEMŞİRELİK
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İşitme ve denge fonksiyonları ile bilimsel düzeyde ilgilenen, 
işitme ve denge bozukluklarının en erken dönemde önlen-
mesi ve işitme ve denge kaybı yaşayan bireylerin tanılanma-
sında etkin rol üstlenen, ilgili tedavi süreçlerinin planlanma-
sında aktif rol üstlenen, 

Mesleğine yönelik uygulama ve değerlendirmeleri yaparken, 
mesleki etik ve otonomiye sahip, tanısal ve rehabilite edici 
odyoloji alanında bilgili, etkin, sorumluluk alabilen ve mesle-
ki uygulama becerisi kazanmış, mesleğini en iyi şekilde icra 
edebilecek donanıma sahip ODYOLOGLAR yetiştirmektedir.

ODYOLOJİDİL VE KONUŞMA 
TERAPİSİ

Dil, konuşma, iletişim ve/veya yutma bozuklukları olan çe-
şitli yaşlardaki kişilerin gereksinimlerini değerlendiren ve 
yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik olarak destekleyici 
terapi hizmeti sunan, dil ve konuşma terapisi mesleğinin 
gerektirdiği kuramsal bilgilerle birlikte uygulamaya yönelik 
klinik becerileri en üst düzeyde edinmiş, 

Mesleki etik ve otonomiye sahip, bilgili, sorumluluk alabilen 
ve mesleki uygulama becerisi kazanmış bir DİL VE KONUŞ-
MA TERAPİSTLERİ yetiştirmekteyiz.




