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FAKÜLTEMİZ
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 06 Temmuz 2018 tarih 
ve 30470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/12001 sayılı kararı ile 
kurulmuştur. Daha önce Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu olarak, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 02 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 10/10/1996 gün ve 96/8665 sayılı kararı ile kurulmuş ve 1997-1998 
eğitim-öğretim yılından itibaren Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile eğitim-öğretim 
faaliyetlerine başlamış ve Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşene kadar da sürdürmüştür.

Fakültemiz bünyesinde; Ebelik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme 
ve Diyetetik bölümleri bulunmaktadır. Ebelik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
bölümlerimizde lisans eğitimimiz devam etmektedir. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası, 
lisansüstü eğitimlerine devam edebilmeleri için, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 
Hastane Enfeksiyonları Hemşirelik Anabilim Dalı ve Ebelik Anabilim Dalı kurulmuş olup, 
lisansüstü eğitim verilmektedir. Ayrıca Hemşirelik Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları hemşireliği 
konusunda lisansüstü programlarının açılması için çalışmalarımız devam etmektedir.

AMACIMIZ

Fakültemizi; Üniversitemizin stratejik planı doğrultusunda, alanında ülkemizdeki en 
önemli kurumlarından biri yapmak ve sağlık politikalarının oluşturulmasında etkin ve 
saygın bir kurum haline getirmektir. Öğrencilerimizin de toplumun değerlerine ve etik 
değerlere saygılı, elde ettiği bilgileri uygulayabilen, çözüm üretebilen, gelişime açık, lider 
vasıflı mezunlar olmasını sağlamaktır. Bu konuda yoğun emekleri ile katkı veren değerli 
öğretim elemanlarımıza ve idari personelimize yürekten teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Deniz TUNCEL BERKTAŞ                                          

Dekan



SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
AKADEMİK DANIŞMANLIK VE

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

Öğrencilerimizin ders kayıtları, ders geçme 
notları ve ilgili derse ait dokümanlara 

ulaşabileceği ve danışman öğretim elemanı 
ile mesajlaşma yoluyla iletişim kurabileceği 

öğrenci bilgi sistemimiz bulunmaktadır.

Ayrıca her öğretim elemanımız öğrenci 
görüşme saatlerinde öğrencilerimize 
akademik danışmanlık vermekte ve 
öğrencilerimizin sorunlarına destek 

olmaktadır.



DIŞ İLİŞKİLER

Erasmus+ kapsamında Fakültemiz Hemşirelik bölümü için 
Portekiz ve Polonya’da öğrenci değişimleri, öğrencilere Yurt 
dışında öğrenim görme olanakları sağlanmaktadır.

Öğrenim ve Staj hareketliliği olarak yapılan değişimler en 
az 3 ay en fazla 12 ay olarak planlanmaktadır.

Fakültemiz Çin, Azerbaycan, Irak, Suriye, Cibuti, Somali, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Bangladeş gibi ülkelerden olmak 
üzere toplam 72 yabancı uyruklu öğrencimiz vardır.



FARABİ DEĞİŞİM 
PROGRAMI

Farabi değişim 
programı 
kapsamında, yurt 
içinde anlaşmalı 
üniversitelerde 
öğrencilerin en fazla 
1 yıl süreyle 
öğrenimlerine devam 
etmesi olanakları 
sağlanmaktadır.

YATAY GEÇİŞ, 
MERKEZİ GEÇİŞ 
ve DİKEY GEÇİŞ

Başka üniversitelerde 
öğrenim görmekte 
olan öğrencilerin; 
genel not ortalaması, 
üniversiteye giriş 
sayısal yerleştirme 
puanı ve Dikey geçiş 
sınavı başarı puanı ile 
aktif tüm 
bölümlerimize geçiş 
hakları 
bulunmaktadır.



EBELİK BÖLÜMÜ

Ebelik Bölümü bünyesinde EBELİK olmak üzere tek bir 

anabilim dalı mevcuttur. Öğretim süresi 4 yıldır.

Ebelik Bölümü 1997-1998 yılları arasında açılmış ve 

öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüzde 2 

Dr.Öğr.Üyesi, 2 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi 

(ÖYP) bulunmaktadır. 2018 de tezli yüksek lisans bölümü 

açılmıştır. 

Ebelik Bölümünün mevcut öğrenci sayısı 354’dür. 1997-

2020 yılları arasında toplam 757 ebe mezun olmuştur. 9 

yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

Ebelik Mezuniyet Kriterleri

a) En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde 

gebe kadınlara danışmanlık yapması,

b) En az 40 gebe kadının gebelik takibini ve bakımını 

yapması,

c) En az 40 doğumu kendisinin yapması 

ç) Makat doğuma aktif olarak katılması 

d) Epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması

e) Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk 

altında olan 40 kadını izlemesi ve bakım yapması, 

f ) En az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği 

izlemesi ve bakımını yapması 

g) Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük 

doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; 

yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapması,

h) Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların 

bakımını yapması, 

ı) Tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması 

gerekmektedir.

2020 Taban 

Puanları

Ebelik Bölümü Uygulama Alanları

- Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastanesi Ek Hizmet Binası

- KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- Aile Sağlığı Merkezleri



HEMŞİRELİK 
BÖLÜMÜ
Hemşirelik Bölümü, 1997-1998 eğitim-
öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu 
bünyesinde kurulmuştur. Öğretim süresi 4 
yıl veya 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi 
kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam 
sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin 
süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır.
Bölümümüzde aşağıdaki anabilim dalları 
mevcuttur. Aynı zamanda Hemşirelikte 
Lisans Tamamlama Programı 
bulunmaktadır. Bölüm kadromuz; 8 
öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 1’i 
İngiltere’de doktora eğitimini tamamlamak 
üzere bulunan toplam 3 araştırma 
görevlisinden oluşmaktadır.
-Hemşirelik Esasları ABD
-Hemşirelik Öğretimi ABD
-İç Hastalıkları Hemşireliği ABD
-Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ABD
-Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 
ABD
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
ABD
-Psikiyatri Hemşireliği ABD
-Onkoloji Hemşireliği ABD
-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD
-Hemşirelikte Yönetim ABD
Hemşirelik Bölümümüzde mevcut 486 
örgün, 40 uzaktan eğitim kapsamında 
hemşirelikte lisans tamamlama programı 
(HELİTAM) öğrencisi vardır. 2001-2020 
yılları arasında toplam 977 hemşire mezun 
etmiştir. Hemşirelik her yıl %100 doluluk 
oranı ile eğitim ve öğretime başlamaktadır.

2020 TABAN PUANLARI

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA 
ALANLARI
-Klinik Uygulama Alanları
-KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi
-Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve bağlı 
birimleri
-Aile Sağlığı Merkezleri
-İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
İlköğretim ve Anaokulları



FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 
BÖLÜMÜ 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2020-2021 eğitim 
ve öğretim yılımda ilk öğrencilerini alarak eğitim ve 
öğretime başlamıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümümüz bünyesinde 3 öğretim üyesi ve 2 öğretim 
görevlisi yer almaktadır. 

Mezunların İstihdam Alanları
Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Kamu ve Özel 
Hastaneler)
Ayaktan Tedavi Veren Tıp Merkezleri
Rehabilitasyon Merkezleri
Spor ve Fiziksel Uygunluk Merkezleri
Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezleri
Endüstriyel Kuruluşlar 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
Amatör ve Profesyonel Spor Klüpleri, Milli Takımlar
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Huzur Evleri
Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri
Kaplıca ve Kür Merkezleri
Evde Bakım Merkezleri
Koruyucu-önleyici rehabilitasyon hizmeti veren sağlık 
kuruluşları (1. Basamak sağlık hizmetleri)
Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve Spor Merkezleri
Okullar ve Özel Eğitim Veren Okullar
Hastalıklara Özel Vakıf ve Dernekler
AR-GE Laboratuvarları
Yüksek lisans ve doktora eğitimleri alabilir ve 
yüksekokul, üniversite ve enstitülerde akademisyen 
olarak çalışabilirler.

2020 Taban Puanları

Mezuniyet Sonrası Özelleşme Alanları:
-Spor Fizyoterapistliği
-Nörolojik Rehabilitasyon; Erişkin-Çocuk Fizyoterapisti
-Kardiyopulmoner Rehabilitasyon/ Solunum 
Fizyoterapistliği
-Erişkin Kadın ve Erkek Sağlığı
-El Rehabilitasyonu
-Ortopedik-Romatolojik Rehabilitasyon
-Ortez/Protez Rehabilitasyon



BESLENME 
VE 
DİYETETİK 
BÖLÜMÜ

Beslenme ve diyetetik 
bölümü bünyesinde  
Beslenme ve Diyetetik 
Anabilim Dalı 
bulunmaktadır. 

Henüz öğrencisi bulunmayan 
bölümün, öğretim üyesi 
eksikliği tamamlanarak, 
öğrenci alınması çalışmaları 
devam etmektedir.









Kütüphane

2020 yılında faaliyete geçen 
yeni kütüphane binamız 4 
katlı olup, 8400 m² kapalı 
alana sahiptir. 
Kütüphanemizde 850 kişilik 
oturma alanı, 73.890 kitap, 
6.044 tez, 214.257 e-kitap, 
44 kişilik e-araştırma 
salonu ve multi-medya, 500 
m² nadir eserler salonu, 117 
kişilik eğitim salonu 
bulunmaktadır. 

Akıllı kütüphane sistemine 
sahip olan yeni 
kütüphanemiz, 
üniversitemizin eğitim ve 
araştırma etkinliklerini 
desteklemekte, öğrenci ve 
öğretim elemanlarının 
akademik program ve 
bilimsel araştırma 
gereksinimlerini 
karşılamaktadır.





SPOR
ALANLARI

Öğrenci ve idari/akademik tüm personelin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere spor kompleksi; çim futbol sahası, 1 amfi-tiyatro, 3 halı
saha, 4 basketbol sahası, 6 tenis kortu ve 4 voleybol sahası ile
hizmet vermektedir. Ayrıca 1500 kişilik kapalı spor salonu ve 5000
kişilik stadyumun yanında inşaatı tamamlanan yarı olimpik yüzme
havuzu da bulunmaktadır.






