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GAZİMAĞUSA



DAÜ DÜNYANIN EN SEÇKİN 
ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA

İngiltere Merkezli yükseköğretimi 
derecelendirme kurulu Times 
Higher Education (THE), 
Dünya’nın en iyi üniversiteleri 
sıralamasını açıkladı. Sıralamada 
üniversiteler Eğitim, Araştırma, 
Bilgi Paylaşımı ve Uluslararası Bakış 
Açısı üzerinden değerlendirildi. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
801-1000 bandından büyük bir 
yükselişle 501-600 bandında yer 
aldı.

THE listesine Türkiye’den
toplamda 44 üniversite girdi,
ancak 11 tanesi ilk bin arasında
yer aldı. Kıbrıs adası genelinde
ise listede Güney Kıbrıs’tan 
beş, Listeye Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki 
üniversite girdi. DAÜ her yıl 
olduğu gibi bu yıl da KKTC’de 
yine birinci sırayı elde etti. 
Kıbrıs adası genelinde listeye 
5 üniversite girerken, DAÜ bu 
üniversiteler arasında 3. sırada yer 
aldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi QS bağımsız araştırma kurulu tarafından yapılan 
değerlendirmede Eğitim-Öğretim, Tesisler ve İmkanlar, Uluslararasılık, 
Farklılıklara Saygı alanında 5 üzerinden 5 yıldız almıştır.

QS Değerlendirmesinde 5 Üzerinden 5 Yıldız

Eğitim
Öğretim

Tesisler
ve İmkanlar

Farklılıklara
Saygı İşe Alınabilirlik

TEACHING
2017

Teaching5

Uluslararasılık Yenilikçilik



• Diş Hekimliği
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Fakültesi

d
en

ti
st

ry
.e

m
u

.e
d

u
.t

r



DİŞ HEKİMLİĞİ Lisans Programı

Program Hakkında
Genel Bilgi
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Lisans 
Programından öğrencilerin 
mezun olabilmeleri için 83 
adet dersi Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Öğretim, Sınav 
ve Başarı Tüzüğü hükümleri 
doğrultusunda tamamlayarak 
başarılı olmaları gerekmektedir. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi’nde Türkiye 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
ile ortak Diş Hekimliği Lisans 
programı mevcuttur. Türkiye 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Diş Hekimliği ile olan ortak 
programında ilk iki yılı Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi’nde 
Gazimağusa K.K.T.C.’de ve 
son üç yılı da Türkiye Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Diş 
Hekimliği Ankara/İstanbul 
Türkiye’de olacak şekilde 
uygulanacaktır. Türkiye 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Programının dili %30 İngilizce ve 
%70 Türkçe olup program YÖK 
tarafından tanınmaktadır. Diş 
Hekimliği programında başarılı 
olanlar Türkiye Sağlık Bilimleri 

 Akademik Kadro
Prof. Dr. Hikmet SOLAK (Dekan)

Prof. Dr. Şükrü TÜZMEN (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Asiye Nehir ÖZDEN

Doç. Dr. Buğra ŞENEL

Doç. Dr. Ertan KARA

Doç. Dr. İsmail Hakan AVSEVER

Doç. Dr. Elifnur GÜZELCE

Yrd. Doç. Dr. Işıl Özgül KALYONCU

Yrd. Doç. Dr. Sepideh Hassanpour KHODAEI

Dr. Aziz Kerim TÜRKOĞLU

Dr. Ece ÖZTOPRAK

Dr. Yeşim HAMURTEKİN

Öğr. Gör. Gizem Vural CANALTAY

Öğr. Gör. Havva Özgen KILGÖZ

Üniversitesi ve Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi ortak diplomasını 
alacaktır. Ayrıca, üniversitemizde 
öğrenciler mesleğe hazırlanırken 
uluslararası ölçütlerde katılımcı 
bir anlayışla sosyal ve kültürel 
etkinliklerin içinde yer alarak 
kendilerini ifade etme ve 
geliştirme imkanı bulmaktadır.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Mezunlarımız denklik için 
herhangi bir fark dersi 
vermeksizin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde de diş hekimliği 

yapabileceklerdir. 
Mezunlarımız; 
dünyanın her 
yerinde diş hekimliği 
yapabilirler. 
Ayrıca, diş 
hekimliği uzmanlık 
eğitimlerine devam 
edebilir ya da bilim 
insanı olabilmek 
için doktora 
programlarına 
katılabilirler.



Eczacılık
Fakültesi

• Eczacılık (İng)
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ECZACILIK (İNG) Lisans Programı

 Akademik Kadro
Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ *

Prof. Dr. Fatma Neriman ÖZHATAY

Prof. Dr. Gönül ŞAHİN *

Prof. Dr. Müberra KOŞAR (Dekan)

Doç. Dr. Emre HAMURTEKİN
(Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Hayrettin Ozan GÜLCAN

Yrd. Doç. Dr. Aybike YEKTAOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Emine Vildan BURGAZ
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Hasip Cem ÖZYURT

Program Hakkında
Genel Bilgi
2011-2012 eğitim-öğretim yılında 
faaliyetlerine başlayan DAÜ 
Eczacılık Fakültesi’nin eğitim dili 
İngilizce olup, 1 yıllık İngilizce 
hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, 
10 yarıyıldan oluşan 5 yıllık 
B. Pharm. lisans programı ve 
bunun yanı sıra 6 yıllık Pharm. 
D. programı da sunmaktadır. B. 
Pharm programında bulunan 
öğrencilerimiz 9. yarıyılda tez 
projesi alıp, 2 yarıyıl süresinde 
danışman öğretim üyesi ile 
birlikte belirlenen eczacılık 
alanı içerisinde çalışmaktadır. 
“Literatür tarama, proje yazım 
kuralları, bilimsel etik kurallar” 
ve “sunum teknikleri” gibi 
konularda öğrenci yetkinlik 
kazanıp projesini yazılı olarak 
teslim etmesi gerekmektedir.   
B. Pharm programında bulunan 
öğrencilerimiz, mezun olmak 
için en az 6 ay olmak üzere; 
eczane eczacılığı, hastane 
eczacılığı ve endüstri eczacılığı 
alanında stajlarını başarı ile 
tamamlamaları gerekmektedir.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Eczacıların çoğunluğu, 

eczane eczacılığı yapmak 
suretiyle sağlık hizmeti 
verirken, hastanelerde, 
ilaç sanayinde, ilaç, 
aşı, serum ve diğer 
biyolojik ürünlerin 
üretim, kalite kontrol ve 
satış aşamaları ile Ar-
Ge laboratuvarlarında, 
ilaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumunda veya Refik 
Saydam Hıfzıssıhha 
Merkez Başkanlığı ve 
eşdeğer kurumlarda 
kamu eczacısı olarak 
çalışabilirler. Ayrıca, 
kozmetik alanında en 
donanımlı eğitimin 
verildiği eczacılar için, 
kozmetik endüstrisi 
de ilaç endüstrisi 
kadar istihdam 
yaratabilmektedir.

Yrd. Doç. Dr. İmge KUNTER

Yrd. Doç. Dr. Jale YÜZÜGÜLEN

Yrd. Doç. Dr. Leyla Beba POJARANİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İLKTAÇ

Yrd. Doç. Dr. Tuğba ERÇETİN

Öğr. Gör. Canan GÜLCAN

Öğr. Gör. Emine Dilek ÖZYILMAZ

Öğr. Gör. Mustafa AKPINAR

Okt. Aytekin SARPKAYA *
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Eğitim
Fakültesi

• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  
   Öğretmenliği (İNG)
• İlköğretim Matematik Öğretmenliği (TR)

• İngilizce Öğretmenliği (İNG)
• Müzik Öğretmenliği (TR)

• Okul Öncesi Öğretmenliği (TR)
• Özel Eğitim Öğretmenliği (TR)

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TR)
• Sınıf Öğretmenliği (TR)**
• Türkçe Öğretmenliği (TR)

Agency for Quality Assurance through 
Accreditation of Study Programs

** Sadece TC uyruklu öğrenci kabul edilmektedir.  *KKTC vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmektedir
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Lisans ProgramıBİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (İNG)

 Akademik Kadro
Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN 
Prof. Dr. Ersun İŞÇİOĞLU 
(Bölüm Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. İldeniz ÖZVERİR
Dr. Rahme UYGARER
Dr. Benlihan Yermeydan UĞUR
Öğr. Gör. Ömer Sami KAYA

Program Hakkında
Genel Bilgi
Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği 
Programının (BÖTE) temel 
amacı, içinde bulunduğumuz 
bilgi çağının gereksinimlerini 
yerine getirebilecek bilgi, 
beceri ve donanıma sahip; 
öğrenim gördüğü alanın ve 
yetiştirildiği mesleğin bütün 
yeterliklerine sahip bireyler 
yetiştirmektedir. Dört yıllık 
lisans eğitimi veren Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği programında 
öğrencilerimiz temel bilgisayar 
bilimleri, öğretim teknolojileri 
ve eğitim bilimleri olmak üzere 
üç alanda yetiştirilmektedirler. 
Dolayısı ile mezuniyet sonrası 
mezunlarımız birçok farklı iş 
imkanı yakalayabilmektedir. 

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Farklı disiplinleri içerisinde 

barındıran çağdaş program 
yapısı ve son yıllarda bu 
alanda yetişmiş insan gücüne 
duyulan ihtiyacın artması 
sebebiyle, mezuniyet sonrasında 
öğrencilerimiz birçok farklı iş 

imkanlarına sahip olmaktadırlar. 
Bu iş imkanlarından bazıları: 
Bilgisayar Öğretmeni, Öğretim 
Tasarımcısı, Uzaktan Eğitim 
Geliştiricisi, E-Öğrenme Uzmanı, 
Bilgi-İşlem Merkezi Yöneticiliği 
Danışmanı, Web ve Çoklu Ortam 
Tasarımcısı Ağ Yöneticisi/ Mimarı, 
Yazılım-Tasarım Geliştirme 

Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, 
Teknoloji Destek Uzmanı, Veri 
Tabanı Yöneticisi, Bilgisayar 
Sistemleri Tasarımcısı.



 Akademik Kadro
Doç. Dr. Hamid CANER 
(Bölüm Bşk.)

Dr. Aygil TAKIR

Dr. Begüm Ç. DEVRAN

Lisans ProgramıİLKÖĞRETİM MATEMATİK  ÖĞRETMENLİĞİ (TR)

geliştirilebileceği çeşitli 
araştırma projeleri, bir veya 
iki ara sınav ve bir final sınavı 
ile dönem değerlendirmesi 
yapılmaktadır.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Mezunlarımız Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel 
okullarda matematik öğretmeni 
olarak görev almaktadır.
Bunun yanı sıra mezunlarımız
Milli Eğitim Bakanlığının 
yürüttüğü ilgili projelerde aktif 
olarak görev almaktadırlar.

Program Hakkında
Genel Bilgi
Programın ilk yıllarında teorik 
bilgiye ağırlık verilirken, 
özellikle beşinci yarıyıldan 
itibaren uygulama dersleri, 

araştırma  projeleri  ve  topluma 
hizmet uygulamaları dersleri 
ile, öğrencilerimiz hem eğitim 
ve öğretim ile ilgili konularda 
doğrudan deneyim sahibi 
olmakta hem de topluma 
hizmet konusunda tecrübeler 

edinmektedirler. Uygulama 
dersleri dışında genel olarak 
dönem içinde ödevler, 
öğrencilerin öğrenme sürecine 
aktif olarak katılabilmelerine 
aracı olabilecek birçok 
öğretim yöntem ve tekniklerin 



Lisans ProgramıİNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İNG)

Program Hakkında
Genel Bilgi
Birinci yıl büyük ölçüde dil 
geliştirme, pekiştirme, dil bilgisi 
ve becerilerini iyileştirmeye 
yönelik dersler içermektedir. 
İkinci ve üçüncü yıllarda 
öğrenciler kuramsal ve pratik 
altyapıya yönelik alan dersleri 
yanında öğretim yöntemleri, 
eğitim ve edebiyatla ilgili dersler 
almaktadır. 
Dördüncü yılda ise öğretmen 
adayları zorunlu ve seçmeli 
alan derslerine ek olarak, okul 
deneyimi ve uygulama dersleri 
almaktadırlar.
Bu dersler sayesinde, daha 
önce edinmiş oldukları kuramsal 
bilgi ve pratik  deneyimlerini  
birleştirerek hayata geçirme 
fırsatı bulmaktadırlar. Özellikle 
son yılda aldıkları  derslerin 
bir parçası niteliğinde öğretim 
deneyimi edinmelerini 
sağlayacak birçok faaliyette de 
bulunmaktadırlar.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Mezunlarımız, Yabancı 
Diller Eğitimi Bölümü’nün 
sunduğu kaliteli eğitim 

 Akademik Kadro
Prof. Dr. Javanshir SHIBLIYEV 
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Naciye KUNT

Prof. Dr. Necdet OSAM 

Prof. Dr. Ülker Vancı OSAM

Yrd. Doç. Dr. Fatoş EROZAN
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. İlkay GİLANLIOĞLU

Öğr. Gör. Ahmet  HIDIROĞLU

sayesinde işe girmek için 
ön koşul olan sınavlarda 
üstün başarı göstermekte, 
meslek hayatlarında ve ilgili 
çalışmalarında tercih edilmekte 
ve iyi yerlere gelmektedirler.
Mezunlarımız hem Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı her 
kademede hem de özel kurum 
ya da kuruluşlarda görev 
alabilmektedirler.
Ayrıca, gerekli kriterleri 
yerine getiren mezunlar 

gerek bölümümüzde, 
gerekse yurtdışında 
lisansüstü eğitimlerine devam 
edebilmektedirler.
Bu da onların rekabet şanslarını 
artırmakta ve onlara daha iyi iş 
olanakları sağlamaktadır.
Mezunlarımız çeşitli kamu 
veya özel kurumda çevirmen, 
iletişim uzmanı ve öğretim 
danışmanı olarak da görev 
alabilmektedirler.



Program Hakkında
Genel Bilgi
Özel yetenek sınavına 
girebilmenin ön koşulu, 
T.C. uyruklu adayların, 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS)’den en az 150 ham puan 
almış olmaları, YKS’de ilk 800 
bin barajına girmeleri ve DAÜ 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Öğretmenliği Programı 
tarafından yapılan ‘yetenek 
sınavı’ sonucunda başarılı 
olmaları gerekmektedir. Müzik 
Öğretmenliği Programı özel 
yetenek sınavı ve YÖDAK sınavı 
birleşik puanlama sistemindedir. 
Türkiye ve KKTC dışından 
gelecek öğrenciler için de ön 
koşul, YKS veya YÖS sınavlarının 
puan türlerinin herhangi 
birinden, ÖS YM’nin belirlediği 
baraj puanını veya daha üzerini 
almak ve Müzik Öğretmenliği 
Programı özel yetenek 
sınavından başarılı olmaktır. 
Ayrıca, çok iyi derecede Türkçe 
bilmek ön koşuldur. KKTC 
uyruklu öğrencilerin bölüme 
kaydolabilmeleri için DAÜ giriş 
sınavı ve özel yetenek sınavında 
başarılı olmaları gerekmektedir.

Lisans ProgramıMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (TR)

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Mezunlarımız Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesindeki devlet 
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (TR) 
Lisans Programı okullarında 
ve özel okullarda öğretmen 
olabilecekleri gibi, üniversite 
kadrolarında da görev 
alabileceklerdir. Ayrıca, Kültür 
Bakanlığı ve belediyelere 

Akademik Kadro
Prof. S. Çetin AYDAR (Bölüm Bşk.) 

Doç. Dr. Başak GORGORETTİ 

Yrd. Doç. Dr. Alev MÜEZZİNOĞLU 

Dr. Abdullah İnal BİLSEL 

Dr. Umut ALBAYRAK 

Öğr. Gör. Aleksandr ZABOLOTKOV 

Öğr. Gör. Destine TALU

Öğr. Gör. Dilşad ASADOVA 

Öğr. Gör. Gizem Sarp ASTAN 

Öğr. Gör. İsmet AŞIKSOY 

Uzm. Maka ROTHERY

Okt. Erkan DAĞLI

Okt. Lale LANGAL

bağlı orkestra ve korolarda 
çalışabilme imkanına sahip 
olabileceklerdir.



 Akademik Kadro
Prof. Dr. A. Işık GÜRŞİMŞEK
(Bölüm Bşk.)  
Doç. Dr. Eda YAZGIN

Yrd. Doç. Dr. Nihan KORAN

Lisans ProgramıOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (TR)

Program Hakkında
Genel Bilgi
Okul öncesi öğretmenliği 
programı 2007 yılında 
kurulmuştur. Program, 4 yıllık bir 
egitim vermektedir. Program, 
kurulduğu günden bugüne, 
hedeflerini küresel ölçekte 
belirlemekte, özellikle de 
Avrupa eğitim sistemi içindeki 
EQF (European Qualification 
Framework) gibi çerçevelerin 
kalite göstergelerini göz 

önünde bulundurmaktadır. 
Üniversitenin stratejik 
planlaması dahilinde, programı 
yürüten akademisyenlerin, 
eğitimci ve araştırmacı olarak 
görev ve sorumlulukları 
belirgindir. Akademisyenler, 
lisans programında yer alan 
derslerin yürütülmesi ile eş 
zamanlı olarak, toplumun 
gereksinimlerine uygun 
şekilde, öğrencilerine rehberlik 
ederek, öğrencileri ile birlikte, 
topluma hizmet edici nitelikli, 

bilimsel ve kültürel çalışmalar 
yürütürler. Programın ilk 
yıllarında teorik bilgiye ağırlık 
verilirken, özellikle beşinci 
yarıyıldan itibaren uygulama 
dersleri, araştırma projeleri ve 
topluma hizmet uygulamaları 
dersleri ile, öğrencilerimiz 
hem eğitim ve öğretim ile 
ilgili konularda doğrudan 
deneyim sahibi olmakta hem 
de topluma hizmet konusunda 
tecrübeler edinmektedirler. 
Uygulama dersleri dışında genel 

olarak dönem içinde ödevler, 
öğrencilerin öğrenme sürecine 
aktif olarak katılabilmelerine 
aracı olabilecek birçok 
öğretim yöntem ve tekniklerin 
geliştirilebileceği çeşitli 
araştırma projeleri, bir veya 
iki ara sınav ve bir final sınavı 
ile dönem değerlendirmesi 
yapılmaktadır.  Okul Öncesi 
Öğretmenliği programı, AQAS 
tarafından 2024 yılına kadar 
akredite edilmiştir.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Mezunlarımız Milli Eğitim 
Bakanlığı ve  Sosyal  Hizmetler’e  
bağlı   resmi ve  özel  anaokulları,  
ilköğretime bağlı ana sınıfları 
kreş ve gündüz bakımevlerinde 
okul öncesi öğretmeni olarak 
görev almaktadır. Ayrıca, okul 
öncesi eğitimin güçlendirilmesi 
ve yaygınlaştırılması ile ilgili 
projelerde mezunlarımız aktif 
görev almaktadır.



 Akademik Kadro
Prof.Dr. Berrin BAYDIK

Doç.Dr. Selma AKALIN
(Bölüm Bşk.)

Yrd.Doç.Dr. Hatice BAYRAKLI

Lisans ProgramıÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (TR)

Program Hakkında
Genel Bilgi
Özel Eğitim Bölümü, 2012-2013 
akademik yılı güz döneminde
Zihin Engelliler Öğretmenliği 
Programı olarak, öğrenci 
almaya başlamıştır. 2016-2017 
akademik yılında Özel Eğitim 
Öğretmenliği Programı adını 
almıştır.
Program 4 yıllık olup, 
öğrencilerin programdan 
mezun olabilmeleri için toplam 
150 kredi/ saatlik (65 ders) 
almaları gerekmektedir.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Programı bitiren öğretmen 
adayları Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 
özel ve devlet ilköğretim ve 
ortaöğretim kurumlarında, özel 
eğitim okulları, rehabilitasyon 
merkezleri ile rehberlik ve 
araştırma merkezlerinde “özel 
eğitim öğretmeni” olarak 
istihdam edilmektedir.
Ayrıca, AÇSHB’ye (Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı) bağlı Rehabilitasyon 
Merkezleri’nde ve Özel Bakım 

Merkezleri’nde de çalışma 
olanakları bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra mezunlarımız lisansüstü 
eğitimlerini tamamlayarak çeşitli 
üniversitelerde ilgili alanda 
uzman ve akademisyen olarak 
çalışabilmektedir.



REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TR)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Bölümümüz öğrencileri hem 
kişisel hem de profesyonel 
alanlarda gelişip uzmanlaşmaları 
için kuram ve uygulama odaklı 
bilgiye ağırlık vermektedir. 
Öğrencilerin başarı 
değerlendirmesi, dönem 
içinde verilen ödevler, iki 
ara sınavı ve bir dönem sonu 
sınavı ile yapılmaktadır. Ayrıca, 
öğrencilerin araştırma ve 
problem çözme becerilerini 
geliştirmek için takım 
çalışmalarıyla desteklenen 
projeler verilmektedir. Üçüncü 
ve son sınıflarda öğrenciler 
gerçek okul ortamına dahil 
edilerek kendilerini profesyonel 
alanda geliştirmeleri için ürün 
dosyaları hazırlamaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Alanın güncelliği ve gerekliliği 
dolayısı ile bölümümüzün 
programlarını başarı ile 
bitiren mezunlarımız kendi 
alanlarında kolayca iş 
bulabilmektedirler. Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık 
Programı’ndan mezun olan 

Lisans Programı

 Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI

Prof. Dr. Sıtkıye KUTER

Prof. Dr. Sibel DİNÇYÜREK

Doç. Dr.  Ali Sıdkı AĞAZADE
Doç. Dr. Canan ZEKİ 
(Bölüm Bşk.) 

Doç. Dr. Fahme DABAJ

Doç. Dr. Gülen UYGARER

Doç. Dr. Hamid CANER

Doç. Dr. Şefika MERTKAN

Doç. Dr. Sertan KAĞAN

Doç. Dr. Yeliz AKINTUĞ

Yrd. Doç. Dr. Bengi SONYEL
Yrd. Doç. Dr. Hatice Nilay 
HASİPOĞLU (Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Mine SANCAR

Okt. Şafak ÇANKAYA

öğrencilerimiz okullarda temel 
rehberlik hizmetleri vermenin 
yanı sıra, rehabilitasyon 
merkezlerinde, dershanelerde, 
çeşitli kurum ve kuruluşların 
insan kaynakları birimlerinde 
ve ruh sağlığı hizmeti veren 
kurum ya da  birimlerde görev 
alabilecek bilgi ve  beceriler 
ile donatılmaktadırlar. Bu 
bilgi ve beceriler sayesinde 
mezunlarımız meslek 
sınavlarında ya da kendi bireysel 
girişimlerinde üstün başarı 
göstermektedirler.



Program Hakkında
Genel Bilgi
Sınıf öğretmenliği programında, 
öğretim yaklaşımları ile egitim, 
araştırma ve uygulama arasında 
dengeli bir ilişki kurulması 
önemsenir ve öğrenci merkezli 
bir egitim modeli benimsenir. 
Program, alanıyla ilgili 
donanımlı, çağdaş, problem 
çözme, yaratıcılık ve eleştirel 
düşünme becerileri gelişmiş, 
bilgi-iletişim teknolojisi 
okur yazarı, etik ilkelerin 
farkında ve çocuk gelişimi 
ile ilgili konularda yetkin sınıf 
öğretmenlerini mezun etme 
misyonuna sahiptir. Programın 
ilk yıllarında teorik bilgiye ağırlık 
verilirken, özellikle beşinci 
yarıyıldan itibaren uygulama 
dersleri, araştırma projeleri ve 
topluma hizmet uygulamaları 
dersleri ile, öğrencilerimiz 
hem eğitim ve öğretim ile 
ilgili konularda doğrudan 
deneyim sahibi olmakta hem 
de topluma hizmet konusunda 
tecrübeler edinmektedirler. 
Uygulama dersleri dışında genel 
olarak dönem içinde ödevler, 
öğrencilerin öğrenme sürecine 
aktif olarak katılabilmelerine 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ** (TR) Lisans Programı

 Akademik Kadro
Prof. Dr. Ayşe Işık GÜRŞİMŞEK 
(Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Eda YAZGIN 

Yrd. Doç. Dr. Nihan KORAN

aracı olabilecek birçok 
öğretim yöntem ve tekniklerin 
geliştirilebileceği çeşitli 
araştırma projeleri, bir veya 
iki ara sınav ve bir final sınavı 
ile dönem değerlendirmesi 
yapılmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mezunlarımız Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel 
okullarda sınıf öğretmeni olarak 
görev almaktadır.  Ayrıca, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın toplum 
içinde okuma, yazma oranının 
artırılması, zorunlu eğitime 
katılımın yaygınlaştırılması ile 
ilgili çalışmalara mezunlarımız 
aktif olarak katılmaktadır.



TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (TR) Lisans Programı

Program Hakkında
Genel Bilgi
Programımızdaki öğrencilerin 
hem kişisel hem de profesyonel 
alanlarda gelişip uzmanlaşmaları 
için kuram ve uygulama odaklı 
bilgiye ağırlık verilmektedir. 
Öğrencilerin başarı 
değerlendirmesi, dönem içinde 
verilen ödevler,  ara ve dönem 
sonu sınavları ile yapılmaktadır
Ayrıca, öğrencilerin araştırma 
ve problem çözme becerilerini 
geliştirmek için takım 
çalışmalarıyla desteklenen 
projeler verilmektedir. Üçüncü 
ve son sınıflarda öğrenciler 
gerçek okul ortamına dahil 
edilerek kendilerini profesyonel 
alanda geliştirmeleri için ürün 
dosyaları hazırlamaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi Bölümü, Türkçe 
Öğretmenliği Lisans Programı  
mezunları, KKTC ve Türkiye 
Milli Eğitim Bakanlıklarına 
bağlı devlet okullarında Türkçe 
öğretmeni, özel eğitim Türkçe 
eğitmeni, yurt dışındaki Türk 
okullarında Türkçe okutmanı, 

Eğitim Fakültelerinin Türkçe 
ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bölümlerinde Fen Edebiyat 
Fakültelerinin Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümlerinde Türkçe 
Eğitimi alanında akademisyen 
olarak görev alabilmektedirler. 
Bununla birlikte, dershane 
ve etüt merkezleri gibi 

 Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN 
(Dekan)

Prof. Dr. Vugar SULTANZADE 
(Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Emel KAYA

Yrd. Doç. Dr. Elnara BASHİROVA

eğitim kurumlarında Türkçe 
öğretmenliği; enstitü ve 
araştırma merkezlerinde 
uzmanlık; yayınevi, gazete ve 
dergilerde editörlük görevlerini 

üstlenebilmektedirler.

Fen ve 
Edebiyat
Fakültesi

• İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı (İNG)
• Aktüerya Bilimleri (İNG)
• Fizik (İNG)

• Kimya (İNG)
• Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İNG)
• Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG)

• İngilizce Mütercim Tercümanlıkk (İNG)
• Psikoloji (İNG-TR)
• Türk Dili ve Edebiyatı (TR)



Fen ve 
Edebiyat
Fakültesi

• İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı (İNG)
• Aktüerya Bilimleri (İNG)
• Fizik (İNG)

• Kimya (İNG)
• Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İNG)
• Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG)

• İngilizce Mütercim Tercümanlıkk (İNG)
• Psikoloji (İNG-TR)
• Türk Dili ve Edebiyatı (TR)

The Accreditation Board For 
Engineering and Technology

Türk Psikologlar Derneği
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İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 
Programı’nın amacı, çağdaş 
teknolojilere kolay adapte 
olabilecek, hem istatistik hem 
de bilgisayar alanında çalıştığı 
kuruma fayda sağlayabilecek 
ve bulunduğu sektöre fayda 
ve katkı verebilecek kişileri 
yetiştirip sektöre kazandırmaktır. 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 
Programı 4 yıllık lisans eğitimi 
vermektedir. Programdan 
mezun olunabilmesi için 
gerekli toplam kredi 129 (240 
ECTS) olup programın altıncı 
döneminde STAT400 kodlu staj 
uygulamasının yerine getirilerek 
öğrencilerin gerçek hayat 
uygulamaları hakkında fikir 
sahibi olmaları istenmektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 
mezunu kişiler bulundukları 
kurum içerisinde eğitimi aldıkları 
yazılım dillerini ve istatistik 
bilgilerini tanımlı görevleri için 
kullanacaklardır. Yazılım alanında 
kendilerini geliştirmeleri 
takdirde bulundukları kurum 
içerisinde daha çok yazılım işi ile 
de karşı karşıya geleceklerdir. 

Mezunlarımız kamu ve özel 
sektör içerisinde kendilerine 
iş imkanı bulabilirler. Yazılım 
şirketleri, bölümün mezunlarının 
çoğunlukla tercih ettiği bir 
yerdir. İstatistikçi olarak 
çalışmak, verilerle uğraşmak 
ve sorunlara pratik çözümler 
bulmaya yardımcı olmak 
anlamına gelir. Rakamlara 
meraklıysanız, bilgisayar 
teknolojileri konusunda yetenekli 
ve bilgi derlemeyi seviyorsanız, 
bu mezunlarımızın görevi olabilir. 

İstatistikçiler, nicel bilgilerin 
toplanması, analiz edilmesi, 
yorumlanması ve sunulmasıyla 
ilgilenmektedir. Aşağıdakiler 
dahil çeşitli sektörlerde 
çalışırlar;
• Eğitim
• Çevre
• Maliye
• Adli
• Hükümet
• Sağlık
• Pazar araştırması
• Spor 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Aghamırza BASHIROV

Prof. Dr. Benedek NORBERT NAGY

Prof. Dr. Derviş SUBAŞI 

Prof. Dr. Hüseyin AKTUĞLU
(Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZARSLAN
(Dekan)
Prof. Dr. Nazım MAHMUDOV
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Rashad ALIYEV 

Prof. Dr. Rza BASHIROV 

Prof. Dr. Sonuç Zorlu OĞURLU

Doç. Prof. Dr. Arif AKKELEŞ 

Doç. Prof. Dr. Suzan Cival BURANAY

Doç. Dr. Pembe Sabancıgil ÖZDER

Yrd. Doç. Dr. Arran FERNANDEZ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ETİKAN
(Rektör Koord.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TUT
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOZER
(Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARA
(Rektör Koord.)

Yrd. Doç. Dr. Müge SAADETOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Nidai ŞEMİ
(Rektör Koord.)

Yrd. Doç. Dr. Yücel TANDOĞDU



Akademik Kadro
Prof. Dr. Aghamirza BASHIROV

Prof. Dr. Benedek NORBERT 
NAGY

Prof. Dr. Cahit ADAOĞLU

Prof. Dr. Derviş SUBAŞI

Prof. Dr. Eralp BEKTAŞ

Prof. Dr. Hatice JENKINS

Prof. Dr. Hüseyin AKTUĞLU
(Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZARSLAN 
(Fen ve Edebiyat Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mete FERİDUN

Prof. Dr. Mustafa BESİM
(İşletme Fak. Dekanı)

Program Hakkında 
Genel Bilgi
Aktüerya Bilimleri Lisans 
Programı İngilizce dilinde eğitim 
veren Fen Edebiyat Fakültesi, 
Matematik Bölümü ile İşletme 
Ekonomi Fakültesi, Bankacılık 
ve Finans bölümü tarafından 
yürütülen ortak bir programdır. 
Programımız bünyesinde 
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 
programımız ile Bankacılık ve 
Finans Bölümü arasında karşılıklı 
çift anadal programlarımız 
mevcuttur.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Program mezunlarımız çok 
yönlü bir meslek alanı olması 
nedeniyle ayrıca KKTC ve 
Türkiye’de İngilizce dilinde 
eğitim veren Aktüerya ile ilgili 
lisans programlarının oldukça 
kısıtlı olması nedeniyle farklı 
alanlarda iş olanaklarına sahip 
olacaklardır. Bu program 
müfredatında gerekli görülen 
34 dersin karşılığı olan toplam 
131 krediyi (240 ECTS kredisi) 
tamamlayan her öğrenci 
programdan mezun olur. 
Mezun olacak öğrenciler ayrıca 
(altıncı dönemde) 20 iş günü 

süreli stajlarını tamamlamaları 
gerekmektedir. Programdan 
mezun olabilmek için gerekli 
koşullar arasında belirtilen 20 iş 

günü süreli stajın tamamlanması 
için öğrencilerimizin, 
bölümümüzde oluşturulacak Staj 
Koordinatörlüğü’nün temasları 

sonucu, sağlanacak kontenjanlar 
çerçevesinde, KKTC ve 
Türkiye’deki işletmelerde 
stajlarını yapabileceklerdir. 

AKTÜERYA BİLİMLERİ (İNG)

Prof. Dr. Nazım MAHMUDOV 
(Matematik Böl. Bölüm Bşk.)
Prof. Dr. Nesrin ÖZATAÇ
(Bank. ve Finans Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Rashad ALIYEV

Prof. Dr. Rza BASHIROV

Prof. Dr. Salih KATIRCIOĞLU

Prof. Dr. Sonuç ZORLU OĞURLU

Doç. Dr. Arif AKKELEŞ

Doç. Dr. Bilge ÖNEY

Doç. Dr. Hasan Ulaş ALTIOK

Doç. Dr. Korhan GÖKMENOĞLU

Doç. Dr. Pembe 
SABANCIGİL ÖZDER

Doç. Dr. Suzan CİVAL BURANAY

Yrd. Doç. Dr. Arran FERNANDEZ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ETİKAN
(Rektör Koord.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TUT 
(Matematik Böl. Bölüm Bşk. Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOZER 
(Fen ve Edebiyat Fak. Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARA

Yrd. Doç. Dr. Müge SAADETOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Nidai ŞEMİ
(Rektör Koord.)
Yrd. Doç. Dr. Nigar TAŞPINAR
(Bank. ve Finans Böl. Baş. Yrd.) 

Yrd. Doç. Dr. Yücel TANDOĞDU

Lisans Programı



Akademik Kadro
Prof. Dr. İzzet SAKALLI
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Omar MUSTAFA

Prof. Dr. Seyedhabibollah
MAZHARIMOUSAVI (Böl. Bşk. Yrd.)

Program Hakkında 
Genel Bilgi
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Fen-Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü 1986 
yılında kurulmuştur. Seçkin 
akademik kadromuz lisans 
ve lisansüstü eğitimin yanı 
sıra, kendi araştırma konuları 
olan gravitasyonel fizik, 
kuantum, kuantum-gravite 
hesaplamalı fizik ve sıvı kristal 
fiziği (deneysel) alanlarında 
araştırma ve eğitim faaliyetlerini 
başarıyla sürdürmektedir. 
Lisansüstü programlarımızdaki 
üstün başarıyı Fizik Lisans 
Programımıza da aktarmak 
maksatlıyla 1998 yılında 
dondurulmuş olan Fizik Lisans 
(İngilizce) programını 2020-
2021 akademik yılıyla birlikte 
yeniden hayata geçirdik. Fizik 
Lisans Programını okuyan 
bir öğrenci ise Kimya ve 
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 
Programlarında çift anadal 
programlarına katılabilir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Fizik Lisans derecesine sahip 
olan mezunlarımız genel olarak 

devlet ve/veya özel kurum ve 
kuruluşta, endüstri ve fizik ile 
bağlantılı konularda araştırma 
yapan iş sektörlerinde kariyer 
sahibi olurlar. Ayrıca, birçok 
Fizik Lisans mezunu öğrenci, 
Fizik, mühendislik veya başka 

bir multi-disipliner alanda 
lisansüstü akademik kariyerine 
devam etmektedir. Lisans 
mezunlarımız ayrıca dilerlerse 
Fizik Bölümünün yüksek lisans 
ve doktora programlarına 
devam etmektedirler. DAÜ 

Fizik mezunları her zaman 
prestijli ulusal ve uluslararası 
burslar kazanmakta ve saygın 
Üniversitelerin lisansüstü 
programlarına ve profesyonel 
okullara kabul edilmektedir.

FİZİK (İNG) Lisans Programı

Doç. Dr. Ali ÖVGÜN

Doç. Dr. İbrahim GÜLLÜ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKCAN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa RIZA

Yrd. Doç. Dr. Huriye GÜRSEL 
MANGUT

Dr. Sara KANZI

Dr. Zahra AMIRABI

Dr. Zeinah Saleh Mushah ALGADHI



Lisans Programı

Program Hakkında 
Genel Bilgi
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü 1986 yılında 
kurulmuştur. Seçkin akademik 
kadromuz fizikokimya, organik, 
analitik, biyokimya ve inorganik 
kimya alanlarında araştırma ve 
eğitim faaliyetlerini başarıyla 
sürdürmektedir. 
Ayrıca akademisyenlerimiz 
önemli sayıda disiplinler arası 
alanda çalışmaktadır. Tanınmış 
akademik kadromuz mevcut 
temel bilgilerini araştırma 
alanlarında elde ettikleri yeni 
bilgilerle harmanlamakta ve 
böylelikle çağdaş bir eğitimi 
öğrencilerimize vermektedir. 
Lisansüstü programlarımızdaki 
üstün başarıyı Kimya Lisans 
Programımıza da aktarmak 
maksatlıyla 1998 yılında 
dondurulmuş olan Kimya Lisans 
(İngilizce) programını 2020-2021 
akademik yılıyla birlikte yeniden 
hayata geçirdik. 
Kimya  Lisans Programını 
okuyan bir öğrencimiz Fizik ve 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Programlarında çift anadal 
programlarına dahil olabilir. 

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Kimya derecesine sahip 
birisi için birçok kariyer 
seçeneği vardır. Kimyada 
kariyer genel olarak dört ana 
kategoriye ayrılmaktadır: 
endüstriyel kimyada kariyer; 
akademisyenlik, hükümet ve 
ilgili alanlarda kariyer. Lisans 
mezunlarımız ayrıca dilerlerse 
Kimya Bölümünün yüksek lisans 
ve doktora programlarına 

KİMYA (İNG) 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Elvan YILMAZ

Prof. Dr. Huriye İCİL

Prof. Dr. İzzet SAKALLI
(Bölüm Bşk.)

Lisans Programı

devam etmektedirler. DAÜ 
Kimya Bölümü mezunları 
her zaman prestijli ulusal ve 
uluslararası burslar kazanmakta 
ve en iyi lisansüstü programlara, 
kurumlara ve enstitülere kabul 
edilmektedir.

Prof. Dr. Mustafa GAZİ
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Prof. Dr. Osman YILMAZ

Doç. Dr. Akeem ADEYEMI
OLADIPO

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uygur GARİP

Dr. Duygu UZUN

Dr. Basma Basıl ALKHATEEB

Dr. Faisal Suleiman KHALIL

Dr. Meltem DİNLEYİCİ



MATEMATİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri Programı, öğrencilerine 
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 
olmak üzere iki dalda eğitim 
imkanı sağlamaktadır.
Ortak program  sunma  eğilimi 
yaklaşık olarak çeyrek asır önce 
ortaya çıkmıştır ve mezunlarına 
özel ve kamu sektörlerinde 
hemen hemen her alanda iş 
bulma konusunda iyi bir imkan 
sağladığından çok tercih edilen 
bir program türüdür.
Matematik Bölümü, dünyanın 
önde gelen üniversitelerinin 
öğrencilerine sağladığı 
imkanları, kendi öğrencilerine 
de sağlamaktadır.
Bu alandaki gelişmeleri ve 
eğilimleri takip etmekte ve 
müfredatını güncellemektedir.
Programımız bünyesinde 
Bankacılık ve Finans Bölümü ile 
Fizik Bölümü arasında karşılıklı 
çift anadal programlarımız 
mevcuttur.
Ayrıca Mühendislik fakültesi 
ile İşletme Ekonomi Fakültesi 
bölümlerini hedef alan yandal 
programımız da bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 
Programı’ndan mezun olanlar 
aşağıdaki alanlarda kariyer 
yapabilmektedirler: 
Bilimsel Araştırma / 
Akademisyenlik - Öğretmenlik 
/ İstatistik / Risk Yönetimi / 
Finans Yönetimi / İdari Ekonomi 
/ Yönetim Hizmetleri / Yazılım 
Gelişimi / Vergi Müfettişliği / 
Bankacılık / Muhasebecilik

Akademik Kadro
Prof. Dr. Aghamirza BASHIROV 

Prof. Dr. Benedek NORBERT NAGY 

Prof. Dr. Hüseyin AKTUĞLU 
(Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZARSLAN 
(Dekan)
Prof. Dr. Nazım MAHMUDOV 
(Matematik Böl. Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Rashad ALIYEV 

Prof. Dr. Rza BASHIROV 
Prof. Dr. Sonuç ZORLU OĞURLU 

Prof. Dr. Derviş SUBAŞI  

Doç. Dr. Arif AKKELEŞ 

Doç. Dr. Pembe Sabancıgil ÖZDER

Doç. Dr. Suzan CİVAL BURANAY 
Yrd. Doç. Dr. Arran FERNANDEZ 
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ETİKAN
(Rektör Koord.) 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOZER 
(Dekan Yrd.) 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TUT 
(Matematik Böl. Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Müge SAADETOĞLU 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARA
(Rektör Koord.)
Yrd. Doç. Dr. Nidai ŞEMİ 
(Rektör Koord.)
Yrd. Doç. Dr. Yücel TANDOĞDU



MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Biyolojik Bilimler Bölümü, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Programı’nın dört yıllık müfredatı 
ABD ve TC üniversitelerinin 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
lisans programlarına uyumlu 
olarak hazırlanmıştır. Geniş 
kapsamlı bu müfredatla, 
öğrenciler genetik ve moleküler 
biyoloji temel olmak üzere, 
biyolojinin çeşitli alt dallarından 
dersler almaktadırlar. Biyolojik 
Bilimler Bölümü özellikle güncel 
biyomedikal araştırmaların takip 
edilip, derslerde öğrencilere 
aktarılmasına önem vermektedir.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Dört yıllık lisans eğitimini 
tamamlayan öğrenciler 
“Biyolojik Bilimler Bölümü- 
Moleküler Biyoloji ve Genetik” 
programı diploması alacaklardır. 
Biyolojik Bilimler Bölümü’nde 
yüksek öğrenimlerini 
tamamlayarak lisans diploması 
alanlar, kariyerlerine üniversite 
ve enstitülerde araştırmacı-
akademisyen olarak devam 
edebilmekte; ayrıca eğitim 

kurumları ile tıbbi bilimler 
(tıp, eczacılık, biyomedikal), 
çevre, endüstri, tarım gibi 
sektörlerde hizmet veren 
özel ve kamu kuruluşlarının 
değişik kademelerinde 
çalışabilmektedir.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Bahar TANERİ
(Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Adil ŞEYTANOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Burak Ali ÇİÇEK
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Deniz BALCI

Yrd. Doç. Dr. Ilgın ÇAĞNAN 
ÇAKKOL

Dr. Hülya ŞENOL

Öğr. Gör. Beyhan ÇAĞSIN

Öğr. Gör. Fezel NİZAM

Öğr. Gör. Hasan Deniz AKBORA

Öğr. Gör. Hasan IŞIMAN

Öğr. Gör. Mustafa SOĞANCI

Öğr. Gör. Nermin TÜREN

Öğr. Gör. Pembe SAVAŞ



İNGİLİZCE MÜTERCİM - TERCÜMANLIK  (İNG) Lisans Programı

Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Can A. SANCAR
(Bölüm Bşk.)

Dr. Rıza TUNCEL

Öğr. Gör. Ahmet Sanel GÜNER

Öğr. Gör. Mine E. ÇELİKER

Öğr. Gör. Neslihan BİNATLI
HEKİMOĞLU

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Müfredat, alan derslerinden 
ve genel kültür derslerinden 
oluşmakta olup, İngilizce 
Mütercim Tercümanlık 
Programıdır. İkinci dil olarak 
bütün öğrencilerimize 7 
dönem Fransızca verilmektedir. 
Öğrencilerimiz Fransızca’nın 
yanı sıra üniversite seçmeli 
dersleri olarak Rusça, Almanca, 
İtalyanca, Yunanca gibi 
farklı dillerin eğitimini de 
alabilmektedirler.
Bazı derslerimiz uygulama 
ağırlıklı olup, çeviri alanında 
halen kullanılmakta olan 
çeşitli yazılımlar tanıtılmakta, 
ve daha sonra kullanacakları 
şekilde uygulamalı olarak 
öğretilmektedir.
Öğrencilerin mesleki hayatta 
karşılaşabilecekleri problemler 
öngörülerek derslerde de bu 
problemlerin çözümü olabilecek 
uygulamalara yer verilmektedir. 
8. dönemde uzmanlaşma 
amacıyla, öğrencilerimiz Yazılı 
Çeviri ya da Sözlü Çeviri Alan 
Seçmeli derslerine devam 
etmektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mütercim-Tercümanlık 
diplomasına sahip olmak bir 
ayrıcalık olup, bu meslek için 
sağlam bir zemin oluşturur. 
Mezunlarımız, alanlarında 
akademik kariyer yapabilecekleri 
gibi, kamu, görsel medya, basın 
ve yayın organları, uluslararası 

şirketler, bakanlıklar, Avrupa 
Komisyonu gibi uluslararası 
komisyonlar,  Birleşmiş Milletler 
gibi uluslararası kuruluşlar, 
turizm sektörü, bankalar, 
üniversiteler, ithalat-ihracat 
sektörleri, serbest mütercim- 
tercümanlık ve yeminli 
tercümanlık gibi çok geniş 
bir yelpazede iş olanağına 
sahiptirler.



PSİKOLOJİ (TR/İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
DAÜ Psikoloji Bölümü, Türk 
Psikologlar Derneği tarafından 
akredite edilen 12 programdan 
birine sahiptir. Ayrıca KKTC 
üniversitelerinde halen ilk ve tek 
akredite edilen bölüm unvanını 
korumaktadır. Psikoloji Bölümü 

sahip olan Psikoloji Bölümü’nde 
öğrenciler gerek dijital gerekse 
de yüz yüze platformlarda 
öğretim elemanlarıyla iletişime 
girebilmekte ve öğretim 
etkileşimsel bir ortamda 
sürdürülmektedir.Öğrencilerin 
hem kişisel hem de sosyal olarak 
kendilerini  geliştirmelerine 
önem veren Psikoloji Bölümü, 
gerek ders gereklilikleri 
olarak hazırlanan projelerle ve 
sunumlarla, gerekse öğrencilerin 
kendi girişimleriyle hazırlayıp 
sundukları forum ve tartışma 
gruplarıyla, Psikoloji öğrencilerini 
desteklemektedir. Psikoloji 
öğrencileri aynı zamanda 
öğretim elemanlarının araştırma 
projelerine katılabilmekte 
ve Psikolojinin uygulama 
alanlarında da bilgi sahibi 
olabilmektedirler.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Psikoloji Bölümü’nde yüksek 
öğrenimlerini tamamlayarak 
lisans diploması alanlar, eğitim 
kurumlarında, endüstride, 
insan kaynakları ofislerinde, 
danışma merkezlerinde 
ve Psikolojik hizmet veren 
özel ve kamu kuruluşlarında 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Fatih BAYRAKTAR

Prof. Dr. İlhan RAMAN

Prof. Dr. Mehmet Metin ERGİNEL

Prof. Dr. Şenel RAMAN

Yrd. Doç. Dr. Akile BERFU ŞONYA

Yrd. Doç. Dr. Ayşenur TALAT ZRİLLİ

Yrd. Doç. Dr. Burcu KAYA KIZILÖZ

Yrd. Doç. Dr. Çığır KALFAOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Deniz ATALAR

Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Gökçe YILMAZ 
AKDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Pelin KARAKUŞ AKALIN

Dr. Şerif TÜRKKAL

Öğr. Gör. Dilay KANSOY GAZİLER

Öğr. Gör. Hasan ERGÜLER

Öğr. Gör. Naife SEVDALI ZAİM

Öğr. Gör. Onur YILMAZ

Öğr. Gör. Özlem BURAK

dünyanın birçok ülkesinden 
gelen öğrencileri ve dünyanın 
saygın üniversitelerinde eğitim 
almış öğretim üyeleri ile 
uluslararası bir akademik ortama 
sahiptir. Bu ortam hem bilimsel 
hem de sosyal anlamda zengin 
bir bilgi alışverişi sağlamaktadır. 
“Öğrenci merkezli bir yapıya 

çalışabilmektedirler. Psikologların 
verdiği hizmetler arasında; 
psikoterapi, test uygulama, 
araştırma danışmanlığı, personel 
seçimi, işletme içi iletişim 
geliştirme, eğitimde ölçme 
araçları geliştirme ve buna 
benzer psikolojik hizmetler 
sayılabilir.



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (TR) Lisans Programı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Adnan AKGÜN (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Hakan TAŞ

Yrd. Doç. Dr. Gülseren TOR

Öğr. Gör. İpek OLGAN

Program Hakkında
Genel Bilgi
Programdaki zorunlu derslerde; 
edebiyat, dilbilgisi ve dilbilim 
alanındaki kuramlar, çağdaş araştırma 
ve inceleme yöntemleri tanıtılmakta, 
Türkçenin tarihi dönemler içindeki 
gelişimi, dilbilgisi ve dilbilim ile ilgili 
çeşitli konular, Türk Edebiyatının 
çeşitli dönemleri ve türleri ele alınıp 
incelenerek öğrencilerin araştırmacı 
kimlikleri geliştirilmektedir.

Kariyer Olanakları 
ve Mezunlar 
Mezunlarımız, lisansüstü öğrenimlerini 
sürdürüp, akademisyen olabilmekte, 
değişik üniversitelerden formasyon 
dersleri alarak öğretmenlik 
yapabilmektedirler. Ayrıca, 
kütüphane ve devlet arşivleri gibi 
kurumlar yanında halkla ilişkiler 
alanında iş olanakları bulunmaktadır. 
Mezunlarımız bunların dışında radyo, 
televizyon, gazete gibi yayın ve basın 
kuruluşlarında programcı, gazeteci, 
düzeltmen, metin yazarı, sunucu ve 
reklam yazarı olarak  çalışabilmektedir.



Hukuk
Fakültesi

• Hukuk (TR)
• Adalet (TR)
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Lisans ProgramıHUKUK (TR)

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU

Prof. Dr. Celal GÖLE

Prof. Dr. Füsun ARSAVA

Prof. Dr. Gülriz UYGUR

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR

Prof. Dr. Lale SİRMEN

Prof Dr. Murat Turgut TURHAN (Dekan)

Prof. Dr. Mustafa AKKAYA

Prof. Dr. Nevzat ALKAN

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

Prof. Dr. Sema Taşpınar AYVAZ

Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK

Prof. Dr. Şükran ERTÜRK

Program Hakkında
Genel Bilgi
Eğitim, Türk Hukuk Sistemi’ne 
dayalı bulunmakta ve 
Türkiye’deki hukuk fakültelerinin 
eğitim programlarına 
özdeş içerikle seçkin 
akademik kadro tarafından 
yürütülmektedir. Üçüncü ve 
dördüncü sınıf öğrencileri için 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Sertifika Programı yürütülmekte 
olup, bir yıl içinde on iki seminere 
katılan öğrencilere sertifika alma 
olanağı tanınmaktadır. Bologna 
Üniversitesi ile Hukuk Fakültesi 
arasındaki iş birliği anlaşması 
kapsamında öğrenciler, Bologna 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
değişim öğrencisi olarak 
gidebilmektedirler. 
Üçüncü ve dördüncü sınıfta 
öğrencilere TOLES sınavına 
yönelik seçimlik hukuk ingilizcesi 
dersleri sunulmakta ve dersleri 
tamamlayan öğrenciler TOLES 
sınavında başarı göstermeleri 
koşuluyla uluslararası geçerliliğe 
sahip TOLES sertifikası 
alabilmektedirler.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Hukuk alanı, mezunlarına 
çok geniş bir yelpazede 
çalışabilme ve görev 
üstlenebilme ayrıcalığı, 
prestijli bir gelecek kurma 
olanağı sağlayan ender 
temel alanlardan birisidir. 
Öğrencilerimiz mezun 
olduktan sonra stajlarını 
tamamlayıp özel veya 
kamu sektöründe avukat 
olarak çalışabilirler. Gerekli 
sınavları kazandıktan sonra 
adli ve idari hakim, savcı, 
kaymakam, müfettiş, kamu 
yöneticisi, müşavir, noter, 
sayıştay denetçisi olarak 
görev alabilirler.

Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK

Doç. Dr. Arzu ALİBABA

Doç. Dr. Demet Çelik ULUSOY

Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Doç. Dr. Hacer Soykan ADAOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem EKİNCİ
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Can AZER

Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano
RODOSLU

Yrd. Doç. Dr. Hakan BİLGEÇ (Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Nazime BEYSAN

Yrd. Doç. Dr. Nurcan GÜNDÜZ

Yrd. Doç. Dr. Pervin Aksoy
İPEKÇIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay YÜCEL

Yrd. Doç. Dr. Ulaş GÜNDÜZLER



Ön Lisans ProgramıADALET (TR) 

Program Hakkında
Genel Bilgi
Eğitim esas olarak Türk Hukuk 
Sistemi’ne dayalı bulunmakta; 
Türkiye’deki Adalet Meslek 
Yüksekokullarının eğitim 
programları ile büyük 
benzerlikler göstermektedir. 
Ancak mesleğin icrasında 
faydalı birçok ders yanında 
uygulamalı bilgisayar dersleri 
de verilerek öğrencilerin iş 
hayatında avantaj sahibi olmaları 
amaçlanmaktadır. Günümüzde 
yabancı dilin, özellikle 
İngilizce’nin önemi yadsınamaz. 
Bu nedenle öğrencilerimiz, 
Türkiye’deki Adalet Meslek 
Yüksekokullarından farklı olarak 
yoğun bir İngilizce programına 
tabi tutulmaktadırlar.
Böylece günümüz koşullarında 

rekabet edebilecek, nitelikli 
adalet personeli ve ara eleman 
yetiştirilmiş olacaktır.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Mezun öğrenciler gerek 
kamu gerekse özel sektörde 
iş imkânına sahip olmaktadır. 
Tüm yargı çeşitleri içerisinde 
mahkemelere yazı işleri müdürü, 
zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, 
icra-iflâs dairesi müdürü ve 
memuru, cezaevi ve infaz 
koruma müdürü ve memuru 
olmak yanında noterlerde, 
avukat bürolarında özellikle 
Adalet Meslek Yüksekokulu 
mezunları tercih edilmektedir. 
Mezunların Dikey Geçiş Sınavı 
ile hukuk fakültelerinde öğrenim 
görme olanağına sahip olmaları 
programın önemli bir avantajıdır.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU

Prof. Dr. Celal GÖLE 

Prof. Dr. Füsun ARSAVA

Prof. Dr. Gülriz UYGUR  

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR

Prof. Dr. Lale SİRMEN

Prof. Dr. Murat Turgut TURHAN 
(Dekan)

Prof. Dr. Mustafa AKKAYA

Prof. Dr. Nevzat ALKAN

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

Prof. Dr. Sema Taşpınar AYVAZ

Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK

Prof. Dr. Şükran ERTÜRK

Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK  

Doç. Dr. Arzu ALİBABA

Doç. Dr. Demet Çelik ULUSOY

Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Doç. Dr. Hacer Soykan ADAOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem EKİNCİ
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Can AZER

Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano
RODOSLU

Yrd. Doç. Dr. Hakan BİLGEÇ 
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Nazime BEYSAN

Yrd. Doç. Dr. Nurcan GÜNDÜZ

Yrd. Doç. Dr. Pervin Aksoy
İPEKÇIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay YÜCEL

Yrd. Doç. Dr. Ulaş GÜNDÜZLER



İletişim
Fakültesi

• Dijital Oyun Tasarımı (İNG)
• Görsel İletişim Tasarımı (İNG)
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (TR/İNG)

• Radyo, Televizyon ve Sinema (TR/İNG)
• Yeni Medya ve İletişim (TR/İNG)

fc
m

s.
em

u
.e

d
u

.t
r



DİJİTAL OYUN TASARIMI (İNG) Lisans Programı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Senih ÇAVUŞOĞLU
(Dekan)

Doç. Dr. Aysu ARSOY (Dekan Yrd.)   

Yrd. Doç. Dr. Fırat TÜZÜNKAN
(Bölüm Bşk.)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Dijital Oyun Tasarımı programının 
temel hedefi öğrencilerine 
mezuniyetten sonra iyi bir gelecek 
sunacak olan dijital ve interaktif 
ortam yaratmada kullanılan en 
son araç ve teknolojiler alanında 
kaliteli bir eğitim sunmaktır. 
Program, öğrencilerin uygulamalı 
bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve 
endüstri talepleri doğrultusunda 
şekillendirilen dersler aracılığı 
ile kendilerine özgü sanatsal 
ifadelerini keşfetmelerini 
sağlamayı da amaçlamaktadır. 
Program müfredatında bulunan 
2 ve 3 boyutlu animasyon, resimli 
öyküleme, karakter gelişimi, ve 
oyun teknolojileri derslerine ek 
olarak, ses tasarımı, geleneksel 
çizim, örnekleme ve sanat 
konuları üzerine de dersler 
sunulmaktadır.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Mezunlar, animasyon ve oyun 
tasarımı firmaları, reklam 
ajansları, prodüksiyon şirketleri 
ve televizyon kanallarında sanat 
yönetmeni, animatör, karakter 
tasarımcısı, arabirim tasarımcısı, 

ve görsel efekt danışmanı olarak 
çalışabilirler. Aynı zamanda, 
program mezunları animasyon 
ve oyun tasarım alanında kendi 
prodüksiyon şirketlerini kurup, 
küresel oyun tasarım pazarında 
hizmetler sunabilirler.

Öğr. Gör. Hamid Zakeri
HANJANI

Uzm. Halil GÜRESUN

Uzm. Orod PEYHANFAR

Uzm. Shahryar MIRZAALIKHANI 
(Böl. Bşk Yrd.)



GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Görsel İletişim Tasarımı 
programı, 4 yıllık bir 
programdır. Programda 
toplam 125 kredilik 36 ders 
bulunmaktadır. Öğrenciler, 
İletişim Fakültesi’nden 5 fakülte 
zorunlu dersi, üniversitenin 
farklı bölümlerinden 3 üniversite 
seçmeli ders ve alandan 
kendilerinin belirleyeceği 7 alan 
seçmeli ders almaktadırlar. Çoğu 
uygulamalı derslerden oluşan 
bölüm derslerinin kapsam ve 
içerikleri Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü’nün esas kurgusu olan 
Grafik Animasyon, Web Tasarımı 
ve Grafik Tasarım olarak üç alt 
dalda yürütülmektedir. Ayrıca, 
fotoğrafçılık, deneysel film, 
video, ses tasarımı vb. gibi 
sürekli yenilenen, geliştirilen ve 
güncellenen birçok farklı ders, 
bilgisayar laboratuarları (Mac 
Lab), televizyon stüdyosu 
(DAÜ-TV), fotoğraf ve ses 
stüdyolarında birebir uygulama 
yapılarak yürütülmektedir. 4 
yıllık eğitimin ardından, başarılı 
öğrencilerimiz programın Tezsiz 
Yüksek Lisans’ına devam ederek 
alanda uzmanlaşabilmektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’ 
nden mezun olan öğrenciler, 
kazandıkları disiplinler arası 
düşünsel ve yaratıcı beceriler 
ve yeni iletişim teknolojilerine 
hakim nitelikleriyle iletişim 
sektörünün pek çok alanında 
çalışma olanağı kazanabilirler. 
Film ve video yapım 
şirketlerinde kamera ya da 
kurgu gibi alanlarla ilgili 
çeşitli görevler alabilirler, 
çoklu ortam, animasyon ve 
grafik tasarım şirketlerinde 
tasarımcı olarak çalışabilirler, 
ses tasarım şirketlerinde ses 
tasarımı yapabilirler, web siteleri 
geliştirebilirler, etkileşimli 
CD ve DVD tasarlayabilirler, 
profesyonel fotoğrafçılık 
yapabilirler, reklam şirketlerinde 
yaratıcı yönetmenlik ya da sanat 
yönetmenliği yapabilirler. Ayrıca 
öğrenciler, diledikleri takdirde 
kendilerini akademik alana da 
yöneltebilirler. Akademik Kadro

Prof. Dr. Senih ÇAVUŞOĞLU
(Dekan)

Doç. Dr. Aysu ARSOY (Dekan Yrd.)   

Yrd. Doç. Dr. Fırat TÜZÜNKAN
(Bölüm Bşk.)

Öğr. Gör. Hamid Zakeri
HANJANI

Uzm. Halil GÜRESUN

Uzm. Orod PEYHANFAR

Uzm. Shahryar MIRZAALIKHANI 
(Böl. Bşk Yrd.)



HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAMCILIK (TR/İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü, etik sorumluluğunun 
bilincinde olan, yaratıcı, 
teknolojideki son gelişmeleri 
takip eden, yönetimsel becerilere 
sahip ve bu becerilerini de aldığı 
kuramsal bilgilerle birleştirerek 
günümüzün küreselleşen 
dünyasında sektörün değişen 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
mezunlar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 
İngilizce ve Türkçe dillerinde 
eğitim veren iki ayrı programa 
sahiptir. Öğrencilerine sağlam 
bir kuramsal temel vermenin 
yanı sıra, ürettikleri halkla 
ilişkiler ve reklam projeleriyle 
öğrendiklerini uygulamaya 
koyma şansını da vermekte ve 
böylece yaratıcı metin yazarlığı, 
masaüstü yayıncılık, bilgisayar 
destekli grafik tasarımı, pazar 
araştırması, müşteri temsilciliği, 
kamuoyu oluşturma, siyasal 
kampanya tasarlama, pazarlama 
odaklı halkla ilişkiler kampanyası 
tasarlama gibi, temel çalışma 
alanlarını bizzat uygulayarak 
öğrenme olanağı sunmaktadır. 

Öğrenciler, bölüm bünyesinde 
oluşturulan Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Proje Merkezi 
ile Genesis Ajans sayesinde 
bütünleşik pazarlama iletişimi, 
reklam, halkla ilişkiler ve 
pazarlama odaklı halkla 
ilişkiler kampanyalarının bütün 
aşamalarını gerçekleştirme 
olanağı bulmakta, kendilerini 
ayrıcalıklı kılacak profesyonel 
deneyim ve özgüvenle 
mezun olmaktadırlar. Bölüm 
öğrencilerinin gerçekleştirdikleri 
projeler, ulusal ve uluslararası 
alanda düzenlenen çeşitli 
yarışmalara katılma hakkını elde 
etmekte, buralardan ödüllerle 
dönmektedirler. Her yıl düzenli 
olarak yapılan dönem sonu proje 
sunum günlerinde sektörden 
önemli konukları misafir eden 
bölümümüz, aynı zamanda 
Avrupa Halkla İlişkiler Eğitim ve 
Araştırma Derneği (UPRERA) gibi 
saygın bir uluslararası derneğin 
de üyesi olarak dünya çapındaki 
gelişmeleri takip etmekte ve 
öğrencilerine yansıtmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Bu bölümüden mezun olan 
öğrenciler özel şirketlerin 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Anıl Kemal KAYA
(Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Agah GÜMÜŞ

Doç. Dr. Ülfet Kutoğlu KURUÇ

Yrd. Doç. Dr. Baruck OKAL OPIYO

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer TÜRKSOY

Yrd. Doç. Dr. Umut AYMAN 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Raziye NEVZAT

Uzman Şevket Serkan ŞEN

halkla ilişkiler ve reklam 
departmanlarında, tanıtım 
ofislerinde, sivil toplum 
örgütlerinde, kamu kurum ve 
kuruluşlarında halkla ilişkiler 
uzmanı olarak çalışabildikleri 
gibi, iletişim danışmanı olarak 
da görev yapabilmektedirler. 
Bölüm’den mezun olan 
öğrenciler, gazete, radyo, 
televizyon ve dergi gibi farklı 
medya kuruluşlarının tanıtım 
birimlerinde de çalışabiliyorlar. 
Ayrıca, halkla ilişkiler ve reklam 
ajanslarında da iş olanağı 
bularak; strateji oluşturma, 
yaratıcılık, grafik tasarım, pazar 
araştırması, medya planlama, 

müşteri ilişkileri gibi değişik 
departmanlarda görevler 
üstlenebilmektedirler.



RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (TR/İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü İngilizce ve Türkçe dille-
rinde eğitim veren iki ayrı prog-
rama sahiptir. Her iki programda 
da dört yıllık eğitim, sosyal bi-
limlerde genel kuramsal bilgiler-
le, iletişim çalışmaları ve medya 
pratiklerini bir araya getirmek-
tedir. İlk yıllardaki formasyon 
dersleri, öğrencilere orta ve ile-
ri düzeyde medya pratikleri için 
gerekli olan yaratıcı ve düşünsel 
temeli kazandırmayı amaçlamak-
tadır. Üçüncü yıl, ileri düzeyde 
medya pratikleri ile etik, estetik, 
profesyonel öğeleri dikkate alan 
medya çalışmaları dersleri için 
gerekli olan orta seviyede medya 
pratikleri ve becerileri üzerinde 
odaklanılmaktadır. Dördüncü yıl, 
düşünsel aşamadan kurgu ve su-
num aşamasına kadar öğrencile-
rin bireysel yaratıcılıklarını ortaya 
koyabilecekleri bağımsız projeler 
üzerinde yoğunlaşılmakta, öğren-
cilerin son iki dönemde bitirme 
projesi olarak bir film, televizyon
programı ya da radyo programı
yapmaları beklenmektedir. Gör-
sel-işitsel medya alanlarından bi-
rinde yapılması gereken 30 gün-
lük staj zorunludur.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü mezunu, öncelikle öğ-
renmeyi sürdürmeyi bilen biri 
olacaktır. Amaç ister televizyon 
ya da film endüstrisinde, isterse 
de bağımsız bir radyo ya da vi-
deo belgesel üretiminde kariyer 
yapmak olsun, günümüz dünya-
sındaki sürekli ve hızlı değişim, 
hayat boyu öğrenme kapasitesini 
ve sürekli değişmekte olan dina-
mik dünyaya eleştirel bakma be-
cerisini gerektirmektedir. Bölüm 
mezunlarımız, medya endüstri-
lerinde edinecekleri kariyer için 
gerekli pratik, profesyonel ve 
teorik bilgi yanında, medya ala-
nındaki hızlı değişimlere ayak 
uydurabilecek şekilde yetiştiril-
mektedirler. Radyo, Televizyon 
ve Sinema Bölümü’nün dört yıllık 
programı öğrencilere, yapım sü-
recinin her aşamasında yer alma 
ve eleştirel/yaratıcı fikirlerini üre-
time dönüştürerek medya üretim 
sürecini daha iyi anlama olanağı 
vermektedir. Böylelikle öğrencile-
rimiz, kendilerine sunulan teknik 
olanaklarla kazandıkları radyo-te-
levizyon yayıncılığı deneyimi sa-
yesinde, yapım ve yönetimin ar-

tık iç içe geçmiş olan süreçlerini 
bilen yaratıcı iletişimciler olarak 
sektöre girmektedirler. Eğitim-
leri süresince edindikleri araştır-
macı ve eleştirel düşünce yapısı, 
onlara profesyonel, toplumsal/
etik ve yasal sorumlulukların hem 
çalışma alanlarında hem de top-
lumda önemli olduğu bilincini 
kazandırmaktadır.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Bahire ÖZAD 
(Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Mashoed BAILIE

Yrd. Doç. Dr. Barçın BOĞAÇ

Yrd. Doç. Dr. Pembe 
BEHÇETOĞULLARI
Yrd. Doç. Dr. Yetin ARSLAN 
(Dekan Yrd.)

Öğr. Gör. Ahmet GORAN

Öğr. Gör. Pembe TÖLÜK



YENİ MEDYA ve İLETİŞİM (TR/İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Yeni Medya ve İletişim Bölümü’n-
de dört yıllık eğitim, temelde üç 
ayak üzerine oturtulmuştur: Bir 
yandan gazetecilik alanında teo-
rik ve pratik bilgiler verilirken, öte 
yandan eleştirel yeteneklerini 
geliştirmek amacıyla kendilerine 
teorik iletişim dersleri verilmek-
tedir. 
Bölümde teorik derslerin yanı 
sıra öğrencilere yeni medya or-
tamını deneyimleyerek pratik 
bilgilerini geliştirecek olanaklar 
sunulmaktadır. 
Saygın gazete, ajans ve ilgili 
medya kuruluşlarından birinde 
yapılması gereken 40 günlük staj 
zorunludur. Lisans programının 
son döneminde, her öğrencinin 
en az altı sayfalık bir gazete ha-
zırlaması gerekmektedir. 
Bu gazetedeki bütün basılı ve 
online unsurların öğrencinin ken-
disine ait olması gerekmektedir 
ve bu gazetenin sunumu bir jüri 
önünde yapılmaktadır. 
Jüri, halen gazetelerde aktif ça-
lışan iki gazeteci ve iki fakülte 
öğretim elemanı ile birlikte, der-
si veren öğretim elemanından 
oluşmaktadır.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Yeni Medya ve İletişim Bölümü 
öğrencileri, kendi alanlarında 
uzman yerli ve yabancı öğretim 
elemanlarından aldıkları ders-
lerle kendilerini geleceğe en iyi 
biçimde hazırlama olanağına sa-
hiptirler. Dolayısıyla, Yeni Medya 
ve İletişim Bölümü’nden mezun 
olan öğrenciler, yerel ve ulusal 
gazetelerde; haber muhabiri, 
spor muhabiri, basın kuruluşla-
rında foto muhabiri, fotoğraf edi-
törü, sayfa ve grafik tasarımcısı, 
genel yayın yönetmeni, yazı işleri 
sorumlusu, haber müdürü, ha-
ber koordinatörü, yayın ve video 
koordinatörü, magazin haberleri 
sorumlusu, spor, dış haberler ya 
da ekonomi sorumlusu gibi sos-
yal medya yöneticisi görevlerde 
çalışabilirler. Mezunlar ayrıca 
radyo ve televizyon kuruluşların-
da haber yayın ve yönetim gö-
revlerini üstlenebilir, gazetelerin 
temsilci bürolarında ve hızla ge-
lişen internet gazeteciliği sektö-
ründe de çalışabilirler.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU
Prof. Dr. Hanife ALİEFENDİOĞLU

Doç. Dr. Metin ERSOY (Bölüm Bşk)



İşletme 
ve Ekonomi 

Fakültesi
• Finans ve Bankacılık (İNG)
• Bankacılık ve Sigortacılık (İNG)
• İnsan Kaynakları Yönetimi (İNG)
• Pazarlama (İNG)
• Uluslararası Finans ve Bankacılık (İNG)

• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (TR/İNG)
• Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG)
• Ekonomi (İNG)
• İşletme (İNG)
• Kamu Yönetimi (İNG)

• Muhasebe ve Finans Yönetimi (İNG) 
• Siyaset Bilimi (İNG)
• Uluslararası İlişkiler (İNG)

The Foundation for International Business 
Administration Accreditation
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FİNANS ve BANKACILIK (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Finans ve Bankacılık Lisans Prog-
ramı’nın amacı, öğrencileri ge-
rek teorik gerekse uygulamaya 
yönelik finansal analiz teknikleri 
ile donatmaktır. Bunun yanında, 
program öğrencilere finansal ku-
rumlar ve piyasalarda kullanılan 
bilişim teknolojilerini nasıl kulla-
nacaklarını öğretmektedir.

Lisans Programı

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Lisans programlarından mezun 
olan öğrencilerimiz, başta finans 
sektörü olmak üzere çok çeşitli 
sektörlerde iş bulma imkanına 
sahiptirler. Teknik finans bilgi-
leri ile donanımlı, iyi derecede 
İngilizce ve bilgisayar bilgisine 
sahip olan mezunlarımız, gerek 
özel gerekse kamu bankacılık ve 

finans kuruluşlarında en çok ara-
nan elemanlardır. Mezunlarımızın 
tercih ettiği iş dallarının başında 
bankacılık, finans danışmanlığı, 
borsa, muhasebe, sigortacılık, 
yöneticilik ve öğretim üyeliği gel-
mektedir.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Eralp BEKTAŞ 

Prof. Dr. Cahit ADAOĞLU 

Prof. Dr. Hatice JENKINS

Prof. Dr. Mete FERİDUN

Prof. Dr. Mustafa BESİM (Dekan)

Prof. Dr. Nesrin ÖZATAÇ 
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Salih KATIRCIOĞLU

Doç. Dr. Korhan GÖKMENOĞLU
Doç. Dr. Hasan Ulaş ALTIOK
Yrd. Doç. Dr. Nigar TAŞPINAR
(Böl. Bşk. Yrd.)



BANKACILIK ve SİGORTACILIK (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Öğrencileri gerek teorik gerekse 
uygulamaya yönelik finansal 
analiz teknikleri ile donatmaktır. 
Bunun yanında, program 
öğrencilere finansal kurumlar 
ve piyasalarda kullanılan 
bilişim teknolojilerini nasıl 
kullanacaklarını öğretmektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Lisans programlarından mezun 
olan öğrencilerimiz, başta finans 
sektörü olmak üzere çok çeşitli 
sektörlerde iş bulma imkanına 
sahiptirler. 
Teknik finans bilgileri ile 
donanımlı, iyi derecede İngilizce 
ve bilgisayar bilgisine sahip 
olan mezunlarımız, gerek özel 
gerekse kamu bankacılık ve finans 
kuruluşlarında en çok aranan 
elemanlardır. 
Mezunlarımızın tercih ettiği iş 
dallarının başında bankacılık, 
finans danışmanlığı, borsa, 
muhasebe, sigortacılık, yöneticilik 
ve öğretim üyeliği gelmektedir.

Lisans Programı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Eralp BEKTAŞ 

Prof. Dr. Cahit ADAOĞLU 

Prof. Dr. Hatice JENKINS

Prof. Dr. Mete FERİDUN

Prof. Dr. Mustafa BESİM (Dekan)

Prof. Dr. Nesrin ÖZATAÇ 
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Salih KATIRCIOĞLU

Doç. Dr. Korhan GÖKMENOĞLU

Doç. Dr. Hasan Ulaş ALTIOK

Yrd. Doç. Dr. Nigar TAŞPINAR 
(Böl. Bşk. Yrd.)



İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Öğrencilerimizin problem 
çözme ve iletişim becerilerini 
yükseltecek, yaratıcı ve 
araştırmacı olmalarını teşvik 
edecek bir eğitim programı 
sunan İnsan Kaynakları Yönetimi 
Programı’ndan mezun olanlar, 
bilgisayar ve diğer teknolojiler 
hakkında en son gelişmeleri 
takip ederek iş yaşamına 
atılmaktadırlar. Öğrencilerin 
kendilerini rahatça ifade eden, 
girişimci, yaratıcı bir kimlik 
kazanmaları da programın 
amaçları arasındadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
İnsan Kaynakları Yönetimi 
Programı mezunları hem 
özel hem de kamu sektörü 
kurumlarında personel yönetimi 
veya insan kaynakları yönetimi 
birimlerinde ve işletme 
alanında diğer konulardan 
da aldıkları dersler sayesinde 
işletme mezunlarının görev 
aldığı tüm pozisyonlarda 
görev alabileceklerdir. İnsan 
unsurunun kurumlarda rekabet 
unsuru olarak öneminin arttığı 

Lisans Programı

günümüzde insan kaynakları 
konusunda yetişmiş personel 
ihtiyacı gittikçe artacaktır.

Akademik Kadro
Prof. Dr. A. Tarık TİMUR

Prof. Dr. Cem TANOVA 

Prof. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU
(Rektör Yrd.)

Prof. Dr. İlhan DALCI

Prof. Dr. M. Haluk KÖKSAL

Prof. Dr. M. Şule AKER 
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Prof. Dr. Sami FETHİ

Prof. Dr. Seldjan TİMUR

Prof. Dr. Turhan Ç. KAYMAK
Doç. Dr. Emrah ÖNEY 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Hasan ÖZYAPICI

Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ADALIER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU



PAZARLAMA (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Öğrencilerimizin analiz ve sentez 
yapma yeteneklerini arttıran, 
iletişim becerilerini geliştiren, 
yaratıcı ve araştırmacı bireyler 
olarak yetiştirmeyi hedef alan 
Pazarlama Programı, bilgisayar 
ve diğer eğitim teknolojilerini 
de öğrencilerin hizmetine 
sunmaktadır. Uluslararası 
pazarların talep ettiği, özgüveni 
tam, kendini rahatça ifade 
eden, girişimci ruhlu öğrenciler 
yetiştirmek programın temel 
amacını oluşturmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Müşteri memnuniyetine verilen 
önem özel, kamu ve sivil 
toplum kuruluşlarını müşterinin 
ihtiyaçlarına daha iyi cevap 
vermek için ürün ve hizmet 
geliştirmeye yönlendirmektedir. 
Bu gelişim Pazarlama Programı 
mezunlarının kurumlarda 
hizmetlerine ihtiyacın artmasına 
yol açmaktadır. Çok sayıda özel 
sektör kuruluşunun yanında, 

Lisans Programı

ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlayan kamu kesimi için 
de pazarlama çok önemli 
bir fonksiyondur. Pazarlama  
Programı, her iki alanda ihtiyaç 
duyulan, etkin ve verimli 
insan gücünü yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Akademik Kadro
Prof. Dr. A. Tarık TİMUR

Prof. Dr. Cem TANOVA 

Prof. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU
(Rektör Yrd.)

Prof. Dr. İlhan DALCI

Prof. Dr. M. Haluk KÖKSAL

Prof. Dr. M. Şule AKER (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Prof. Dr. Sami FETHİ

Prof. Dr. Seldjan TİMUR

Prof. Dr. Turhan Ç. KAYMAK

Doç. Dr. Emrah ÖNEY
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Hasan ÖZYAPICI

Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ADALIER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU



ULUSLARARASI FİNANS ve BANKACILIK (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Uluslararası Finans ve Bankacılık 

Lisans Programı’nın amacı, 
öğrencilere küreselleşmiş 
finansal piyasalar, internet 
bankacılığı, döviz politikaları 
ve uluslararası muhasebe gibi 
konularda çok iyi bir eğitim 
sağlamaktır. Finans bilgisi 
yanında, bilişim teknolojilerini 
bu alanda kullanmayı çok 
iyi bilen program mezunları, 
uluslararası finans kuruluşlarında 

Lisans Programı

ve finansal merkezlerinde görev 
alabilmektedirler.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Lisans programlarından mezun 

olan öğrencilerimiz başta finans 
sektörü olmak üzere çok çeşitli 
sektörlerde iş bulma imkanına 
sahiptirler. Teknik finans bilgileri 
ile donanımlı, iyi derecede 
İngilizce ve bilgisayar bilgisine 
sahip olan mezunlarımız gerek 
özel gerekse kamu bankacılık 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Cahit ADAOĞLU

Prof. Dr. Eralp BEKTAŞ 

Prof. Dr. Hatice JENKINS

Prof. Dr. Mete FERİDUN

Prof. Dr. Mustafa BESİM (Dekan)

Prof. Dr. Nesrin ÖZATAÇ 
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Salih KATIRCIOĞLU

Doç. Dr. Korhan GÖKMENOĞLU

Doç. Dr. Hasan Ulaş ALTIOK

Yrd. Doç. Dr. Nigar TAŞPINAR
(Böl. Bşk. Yrd.)

ve finans kuruluşlarında en 
çok aranan elemanlardır. 
Mezunlarımızın tercih ettiği iş 
dallarının başında bankacılık, 
finans danışmanlığı, borsa, 
muhasebe, sigortacılık, 
yöneticilik ve öğretim üyeliği 
gelmektedir.



ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (TR/İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik Programı’nı başarıyla 
bitiren öğrenciler uluslararası 
faaliyet gösteren kurumlar 
ve şirketler tarafından aranan 
elemanlar olmuşlardır. Dünyaya 
yeni açılan Türkiye’de, bu açılımı 
gerçekleştirecek elemanlara 
gereksinim büyüktür. 
Gerek yabancı dil gerekse bilgi 
ve donanım açısından program 
mezunları özel sektörde başarıyı 
yakalayacak ve ülkelerinin üretim 
ve gelirini arttıracaklardır.
Türkiye’nin bu dönemde en çok 
gereksinim duyduğu elemanlar 
olma özelliğine sahiptir. Bu 
yönüyle programı bitiren 
öğrencilerin değeri büyüktür 
ve Türkiye’nin henüz başında 
bulunduğu küreselleşme 
hamlesinde bu programdan 
mezun olacak elemanlara ihtiyaç 

vardır.

Lisans Programı

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik Programı’ndan 
mezun olan öğrencilerin iş 
olanakları çok geniştir. Yabancı 
ülkelerle ekonomik, politik, 
sosyal ve kültürel ilişkiler kurmak 
isteyebilecek her türlü özel ve 
kamu kurum ve kuruluşlarda 
programın mezunlarına 
gereksinim duyulmaktadır. 
Doğal olarak ithalat ihracat 
ve/veya yabancı ülkelerde 
yatırım yapan şirketler 
programın mezunlarına iş alanı 
yaratmaktadır. 

Akademik Kadro
Prof. Dr. A. Tarık TİMUR

Prof. Dr. Cem TANOVA 

Prof. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU 
(Rektör Yrd.)

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Prof. Dr. İlhan DALCI

Prof. Dr. M. Haluk KÖKSAL

Prof. Dr. M. Şule AKER (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Prof. Dr. Sami FETHİ

Prof. Dr. Seldjan TİMUR

Prof. Dr. Turhan Ç. KAYMAK

Doç. Dr. Emrah ÖNEY 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Hasan ÖZYAPICI

Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ADALIER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU



YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Yönetim Bilişim Sistemleri prog-
ramı içerisinde işletme ve yöne-
tim bilimleri eğitimi ile bilgi tek-
nolojileri eğitimi yaklaşık olarak 
eşit ağırlıktadır.
Pazarlama, üretim, muhasebe, 
finans, insan kaynakları ve   gibi 
konular yanında bilgisayar mi-
marisi, programlama dilleri, veri 
tabanları, ağlar güvenlik ve inter-
net programcılığı alanlarında da 
bilgi ve becerilerle donatılan öğ-
rencilerimiz, bilgi teknolojilerinin 
organizasyonun bilgi ihtiyaçlarını 
en etkin nasıl karşılayacağı konu-
sunda uzmanlaşırlar ve çalıştıkları 
kurumlarda işletme ve teknoloji 
profesyonelleri arasında kritik bir 
köprü görevi görürler.
Mezunlarımızın üstlendiği gö-
revler arasında en yaygın olanlar, 
bilgi teknolojisi çözümleri üreten 
firmalarda müşteri ihtiyaçları be-
lirlenmesi ve ürün pazarlaması, 
işletmeler ve kamu kuruluşlarında 
ise organizasyonun bilgi teknolo-
jileri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
en etkin şekilde karşılanmasıdır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Yönetim Bilişim Sistemleri me-
zunları, gerek kamu, gerekse 
özel sektörde olsun bilişim tek-
nolojilerinin yoğun olarak kulla-
nıldığı her organizasyona katkıda 
bulunabilirler.
Bilişim teknolojisine dayalı ürün 
ve çözümler tasarlayan ve pazar-
layan firmalarda müşteri ihtiyaç 
ve önceliklerinin tanımlanması 
ve karşılanmasında veya çeşitli 
sektörlerde faaliyet gösteren iş-
letme ve organizasyonlarda bili-
şim teknolojilerinden nerede, ne 
zaman ve nasıl en etkin şekilde 
yararlanılacağı konularında araş-
tırma ve incelemeler yapar, bu 
konularda değişen piyasa koşul-
ları, gelişen teknolojiler, rakipler, 
maliyetler ve diğer ilgili faktörleri 
de dikkate alarak bilişim tekno-
lojileri kullanılarak elde edilecek 
en uygun kazanımları belirler ve 
sağlarlar.   

Akademik Kadro
Prof. Dr. A. Tarık TİMUR

Prof. Dr. Cem TANOVA 

Prof. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU
(Rektör Yrd.)

Prof. Dr. İlhan DALCI

Prof. Dr. M. Haluk KÖKSAL

Prof. Dr. M. Şule AKER (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Prof. Dr. Sami FETHİ

Prof. Dr. Seldjan TİMUR

Prof. Dr. Turhan Ç. KAYMAK

Doç. Dr. Emrah ÖNEY 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Hasan ÖZYAPICI

Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ADALIER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU



EKONOMİ (İNG) Lisans Programı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Cem Eşref PAYASLIOĞLU

Prof. Dr. Fatma Gülgün GÜVEN
LİSANİLER
Prof. Dr. Gülcay Tuna 
PAYASLIOĞLU

Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR

Prof. Dr. Mehmet BALCILAR
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa İSMİHAN

Prof. Dr. Sevin UĞURAL 

Prof. Dr. Vedat YORUCU

Doç. Dr. Çağay COŞKUNER

Doç. Dr. Kamil SERTOĞLU 
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Yenal SÜREÇ
(Dekan Yrd.)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Programın ilk ve ikinci yılında 
fakültenin diğer programları ile 
ortak program yürütülmekte 
olup daha çok genel bilgiye 
ağırlık verilmektedir. Genelde 
dönem içinde  ödevler  ve 
kısa sınavlar, bir ara sınav 
ve bir final sınavı ile dönem 
değerlendirmesi yapılmaktadır. 
Üçüncü ve son sınıfta proje 
ve uygulamalı ödevlere yer 
verilmektedir. Ayrıca, programın 
ilk yılında diğer fakültelerden de 
seçmeli dersler alınarak genel 
kültür ve bilginin artırılması 
sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Ekonomi Bölümü Lisans 
Programı, 2017 yılından bu 
yana uluslararası FIBAA 
akreditasyonuna sahip bir 
programdır.  Program teori ve 
pratiği birleştirebilen, küresel 
rekabete hazır mezunlar 
yetiştirmeyi hedefleyecek 
şekilde yapılandırılmıştır.
Bölüm öğretim üyelerinin girişim 
ve katkıları ile bölüm bünyesinde 
2002 yılından itibaren Ekonomik 

Araştırmalar Merkezi kurulmuş 
ve bu merkez çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarına ilaveten Maliye 
Bakanlığı, Turizm  Bakanlığı 
ve Ekonomi Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın   katkı   koyduğu 
çeşitli projeler üstlenmiştir. 
Ayrıca, her dönem gerek yerel  
gerek bölgesel konferans ve 
çalıştaylar düzenlemektedir. 
Geleneksel olarak yapılan 
Yıllık Ekonomi Sempozyumu 
ile KKTC Resmi kurumları, ilgili 

Bakanlıklar ile sivil toplum ve 
özel şirket temsilcilerinin katılımı 
ile ülke ekonomisi ile ilgili 
analizler ve tartışmalara ortam 
yaratılmaktadır. Ayrıca 2012 
yılında 26 ülkeden yaklaşık 700  
kişinin  katılımıyla  gerçekleşen 
ve Prof. James MacKinnon 
gibi bilim dünyasının önemli 
temsilcileriyle gerçekleşen 
Uluslararası Ekonometri, 
Yöneylem Araştırması ve 
İstatistik Konferansı (ICEOS 

2012) DAÜ Ekonomi Bölümü’nün 
ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. 
Ayrıca 2013 yılında ‘’Euro 
Conference 2013’’ ve 2019 yılında 
‘’AVEKON KONFERANSLARI’’ 
Ekonomi Bölümünün ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.  
Ekonomi Programı ayrıca FIBAA 
akreditasyon sürecini başarı ile 
tamamladı ve akreditasyonu 
2026 Bahar donemine kadar 
geçerlidir.



Akademik Kadro
Prof. Dr. A. Tarık TİMUR

Prof. Dr. Cem TANOVA 

Prof. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU 
(Rektör Yrd.)

Prof. Dr. İlhan DALCI

Prof. Dr. M. Haluk KÖKSAL

Prof. Dr. M. Şule AKER (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Prof. Dr. Sami FETHİ

Prof. Dr. Seldjan TİMUR

Prof. Dr. Turhan Ç. KAYMAK

Doç. Dr. Emrah ÖNEY 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Hasan ÖZYAPICI

Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ADALIER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
İSLAMOĞLU

İŞLETME  (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
İşletme bölümü, fakültemizin öğrenci 
sayısı en yüksek olan bölümüdür. 
Öğrencilerimizin farklı kültürlerden 
gelmesi, DAÜ kampüs yaşamına ve 
eğitimine renk katmaktadır. İşletme 
Bölümü kurulduğu 1986 yılından beri 
yönetim bilimleri konusunda yapılan 
bir çok araştırma ve konferansa ev 
sahipliği yapmaktadır. Bölümdeki 
öğretim üyelerinin ve dışarıdan 

katılan konuşmacıların bilgi ve 
birikimlerinden bu konferanslara 
katılan öğrenciler de yararlanmaktadır. 
Ayrıca üniversitede sayıları 50’yi aşkın 
kulüplere üye olan öğrenciler ilgi ve 
isteklerine göre sosyal çevrelerde 
etkin olabilmektedirler. Satranç, halk 
oyunları, radyo, kitap kulüplerine ek 
olarak işletme öğrencileri bölümleriyle 
bağlantılı olan  işletme  kulübünden 
ve finans ve borsa kulübünden de 
yararlanabilmektedirler.

Kariyer Olanakları 
ve Mezunlar 
DAÜ İşletme Bölümü mezunları 
hem devlet hem de özel sektörde 
çok geniş iş imkanlarına sahiptirler. 
Bunlar ana başlıklarla; pazarlama, 
finans, muhasebe, yönetim, ticaret, 
ekonomi olarak sıralanabilir. Çok 
sayıda mezunumuz dünyanın önde 
gelen kuruluşlarında yönetici ve 
uzman kadrolarında yer almaktadır. 
Bunun yanında çok sayıda 
mezunumuz başarı ile kendi işini 

kurmuştur. Eğitim dilinin İngilizce 
olması ve bilgisayar eğitimi 
ile desteklenmesi sayesinde, 
mezunlarımız hem kolay iş bulmakta 
hem de çalıştıkları alanda hızla 
yükselmektedirler. Üniversitemizde 
kariyer günleri ve diğer etkinlikler 
çerçevesinde iş dünyası 
temsilcileri ile öğrencilerimizin 
bir araya getirilmesi için fırsatlar 
yaratılmaktadır.



KAMU YÖNETİMİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Kamu Yönetimi Lisans 
Programı’nın temel amacı, bölüm 
öğrencilerine bir taraftan kamu 
yönetiminin bütün alt dallarında 
bilgilenmelerini sağlamak diğer 
taraftan da genel bir formasyon 
kazandırmaktır. 
Bunun için Kamu Yönetimi 
Lisans Programı, birinci ve 
ikinci yılında fakültenin diğer 
bölüm ve programları ile ortak 
olarak yürütülmekte; diğer 
fakültelerden de seçmeli dersler 
alınarak genel kültür ve bilginin 
artırılması sağlanmaktadır. 
Genelde dönem içinde ödevler 
ve  kısa sınavlar, bir ara sınav 
ve bir final sınavı ile dönem 
değerlendirmesi yapılmaktadır. 
Üçüncü ve son sınıfta teorik 
ve uygulamalı projelere ağırlık 
verilerek öğrencilerin analitik ve 
problem çözme yeteneklerinin 
geliştirilmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca programın ikinci 
yarısında, alan seçmeli  
derslerinin  fakültedeki diğer 
bölümlerden de seçilebilmesi 
ile öğrencilerin benzer alanlarda 
da bilgilenmelerine olanak 
sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Program; mezunların siyasal 
bilim alanındaki eğitim 
çalışmalarında görev almalarını, 
bilimsel araştırma yürütmelerini, 
kamu görevlisi olarak istihdam 
edilmelerini, siyasal etkinliklere 
katılmalarını veya genel 
anlamda küreselleşme sürecinin 
gerekliliklerini karşılamalarını 
sağlayan bir ortam sunmaktadır.
Yukarıdakilere ek olarak Kamu 
Yönetimi Programı, öğrencilerin 
okuma, yazma, sunuş yapma, 
analiz etme, tartışma, organize 
etme, internet kullanma ve 
eleştirme gibi yeteneklerini 
geliştirmekte ve bu nedenle 
özel sektörde de istihdam 
edilmelerini kolaylaştırmaktadır.

Akademik Kadro
Prof. Dr. A. Tarık TİMUR

Prof. Dr. Cem TANOVA 

Prof. Dr. İlhan DALCI

Prof. Dr. M. Haluk KÖKSAL

Prof. Dr. M. Şule AKER (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Prof. Dr. Sami FETHİ

Prof. Dr. Seldjan TİMUR

Prof. Dr. Turhan Ç. KAYMAK

Prof. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU
(Rektör Yrd.)
Doç. Dr. Emrah ÖNEY 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Hasan ÖZYAPICI

Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ADALIER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
İSLAMOĞLU



MUHASEBE ve FİNANS YÖNETİMİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Muhasebe ve Finans alanı dün-
ya çapında popüler bir disiplin 
haline gelmiştir. Muhasebe ve 
Finans alanının iş dünyasındaki 
öneminin giderek arttığı görül-
mektedir. Günümüzün rekabetçi 
dünyasında, Muhasebe ve Fi-
nans alanı iş dünyası için hayati 
bir rol oynamaktadır. Muhasebe 
ve Finans’ın öneminin ve popü-
laritesinin artması, yeterli teorik 
ve pratik altyapıya sahip, nitelikli 
ve bilgili mezunlara olan ihtiyacı 
arttırmıştır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Muhasebe ve Finans alanında, 
özel ve kamu kurumlarında ulusal 
ve uluslararası düzeyde çalışabi-
lecek eğitimli, yetkili ve uzman 
personellere olan ihtiyacın her 
zamankinden daha fazla olaca-
ğı görülmektedir. Programımız 
mezunları muhasebe, finansal 
raporlama, finansal analiz, mali-
yetleme, maliyet yönetimi, finan-
sal yönetim gibi kısaca mali işler 
bölümlerinde uzmanlık gereken 
alanlarda ve Muhasebe ve Finans 
bölümlerinin yönetim pozisyon-
larında görev alabileceklerdir.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet Tarık TİMUR

Prof. Dr. Cem TANOVA 

Prof. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU
(Rektör Yrd.)

Prof. Dr. M. Haluk KÖKSAL

Prof. Dr. M. Şule AKER
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Prof. Dr. Seldjan TİMUR 

Prof. Dr. Turhan Ç. KAYMAK

Prof. Dr. İlhan DALCI

Doç. Dr. Emrah ÖNEY
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Hasan ÖZYAPICI

Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ADALIER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU



SİYASET BİLİMİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Siyaset Bilimi Lisans Progra-
mı’nın temel amacı, bölüm öğ-
rencilerine bir taraftan siyaset 
biliminin bütün alt dallarında 
bilgilenmelerini sağlamak diğer 
taraftan da genel bir formasyon 
kazandırmaktır.
Bunun için Siyaset Bilimi Lisans 
Programı, birinci ve ikinci yılında 
fakültenin diğer bölüm ve prog-
ramları ile ortak olarak yürütül-
mekte; diğer fakültelerden de 
seçmeli dersler alınarak genel 
kültür ve bilginin artırılması sağ-
lanmaktadır.
Genelde dönem içinde ödevler 
ve kısa sınavlar, bir ara sınav ve 
bir final sınavı ile dönem değer-
lendirmesi yapılmaktadır.
Üçüncü ve son sınıfta teorik ve 
uygulamalı projelere ağırlık ve-
rilerek öğrencilerin analitik ve 
problem çözme yeteneklerinin 
geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mezunların siyasal bilim alanın-
daki eğitim çalışmalarında görev 
almalarını, bilimsel araştırma yü-

rütmelerini, kamu görevlisi ola-
rak istihdam edilmelerini, siyasal 
etkinliklere katılmalarını  veya  ge-
nel anlamda küreselleşme süreci-
nin gerekliliklerini karşılamalarını 
sağlayan bir ortam sunmaktadır. 
Yukarıdakilere ek olarak Siyaset 
Bilimi Programı, öğrencilerin 
okuma, yazma, sunuş yapma, 
analiz etme, tartışma, organize  
etme,  internet kullanma ve eleş-
tirme gibi yeteneklerini geliştir-
meye yönelik bir formasyon ka-

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet SÖZEN
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Erol KAYMAK

Prof. Dr. Kudret ÖZERSAY

Prof. Dr. Yücel VURAL
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Umut BOZKURT

Yrd. Doç. Dr. Berna NUMAN
(Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Günay Aylin GÜRZEL

Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner DUBA

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKMAN 

Yrd. Doç. Dr. Nuray V. IBRYAMOVA

zandırmakta ve bu nedenle özel 
sektörde de istihdam edilmeleri-
ni kolaylaştırmaktadır.



ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Programın ilk yılında fakültenin 
diğer programları ile ortak prog-
ram yürütülmekte olup daha çok 
teorik bilgiye ağırlık verilmek-
tedir. Genelde dönem içinde 
ödevler, bir ara sınav ve bir final 
sınavı ile dönem değerlendir-
mesi yapılmaktadır. İkinci sınıfta 
teorik bilgi yanında projeler ya-
pılmaktadır. Her ülke vatandaşı 
öğrencinin katılması özendirilen 
gruplarda öğrenciler farklı kül-
türlerin bakış açıları ile zengin-
leştirilmiş, yabancı dilin etkin 
kullanıldığı projelerde yer alarak 
dünya ile rekabet etmeye hazır-
lanmaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Uluslararası İlişkiler Programı  
mezunları için, hem  kamu hem 
de özel sektörde, çeşitli kariyer 
olanakları bulunmaktadır. Türki-
ye ve KKTC Dışişleri teşkilatların-
da, kariyerlerini diplomat olarak 
sürdüren başarılı mezunlarımız 
bulunmaktadır. Bunların dışında, 
KKTC eski Cumhurbaşkanı Meh-
met Ali Talat, Arnavutluk eski 
Adalet Bakanı Aldo Bumci ve 

KKTC Yüksek Adalet Mahkemesi 
Üyesi Gönül Erönen bölümümüz-
den mezun olmuşlardır. Dışişleri   
bakanlıklarının   yanı sıra, birçok 
kamu kuruluşu, özel sektörde ise 
medya, iletişim ve bankacılık dal-
ları başta olmak üzere uluslarara-
sı örgütler ve sivil toplum kuruluş-
larında mezunlarımız için pek çok 
iş imkanı mevcuttur.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet SÖZEN
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Erol KAYMAK

Prof. Dr. Kudret ÖZERSAY

Prof. Dr. Yücel VURAL
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Umut BOZKURT

Yrd. Doç. Dr. Berna NUMAN
(Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Günay Aylin GÜRZEL

Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner DUBA

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKMAN 

Yrd. Doç. Dr. Nuray V. IBRYAMOVA



Mimarlık
Fakültesi

• Mimarlık (İNG)
• İç Mimarlık (İNG/TR)

Agency for Quality Assurance through 
Accreditation of Study Programs

NAAB SE (National Architectural Accrediting 
Board, Substantial Equivalency)

Mimarlık Akreditasyon Kurulu
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MİMARLIK (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Mimarlık Lisans programı, teorik 
derslere ek olarak yapılaşmış 
çevreyi tartışma, tasarlama, 
inşa etme, yaşamın mekansal 
boyutu ile ilgili tüm faaliyetleri 
içermektedir.
Sürekli olarak 
güncelleştirilmesine özen 
gösterilen esnek ders 
programı, öğrencilerin hem 
Mimarlık Fakültesi’nin diğer 
programlarından hem de 
üniversitenin bölümlerden 
seçmeli dersler alarak ufuklarını 
genişletmelerine olanak 
tanımaktadır.
Eğitim; tasarım odaklı mimari 
proje geliştirme odağında, 
kuramsal bilgi ve servis 
dersleri ile desteklenerek 
öğrencilerin araştırma, özgür 
düşünme, yaratıcılık ve karar 
oluşturma süreci çeşitli 
uygulamalarla, bir mimari ürüne 
dönüştürülmektedir.
Mimarlık Programı, MIAK 
(Mimarlık Akreditasyon Kurulu) 
tarafından  DAÜ Mimarlık 
Bölümü, Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs’ta bulunan 80’i aşkın 
mimarlık programı arasında 

ulusal akreditasyonu başarıyla 
tamamlanan 4. program, vakıf 
üniversitelerinde bulunan 
programlar arasında 6 yılla 
akredite edilen ilk program olma 
özelliğine sahiptir. Aynı zamanda 
Kuzey Kıbrıs’taki mimarlık 
programları arasında da ilk 
akredite edilmiş programdır. 
DAÜ Mimarlık Programı ayrıca, 
uluslararası diğer akreditasyon 
ve validasyonlar bağlamında, 
Amerika Birleşik Devletleri ve 
Kanada dışında dünya genelinde 
sadece 8 üniversitenin sahip 
olduğu NAAB (The National 
Architectural Accrediting Board 
International Certification) 

denkliğine sahiptir.

Kariyer Olanakları 
ve Mezunlar 
Bölümümüzden mezun 

olan öğrenciler, EAAE 
(European Association for 
Architectural Education) 
üyesi bir mimarlık 
okulundan mezun olma 
ayrıcalığını taşımaktadırlar. 
Mimarlık Bölümü mezunları 
mimarlıkla ilgili çeşitli resmi 
ve özel kuruluşlarda görev 
almakta veya serbest 
olarak çalışmaktadırlar. 
Bireysel olarak geniş bir 
yelpazeye yayılan, ilgili 
diğer meslek dallarını da 
içeren tasarım, kontrol 
ve uygulama alanlarının 
tümünde çalışma olanağı 
b u l a b i l m e k t e d i r l e r . 
Akademik hayatı seçen 
mezunlarımız DAÜ’de 
ve Türkiye’de olduğu 
kadar Amerika ve Avrupa 
ülkelerindeki çeşitli 
üniversitelerde araştırma, 
yüksek lisans ve doktora 
eğitimlerini başarıyla 
sürdürme olanağı 
bulmaktadırlar.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Beser Oktay VEHBİ

Prof. Dr. Hıfsiye PULHAN 

Prof. Dr. Kokan GRCHEV

Prof. Dr. Mukaddes POLAY (Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Naciye DORATLI

Prof. Dr. Özgür DİNÇYÜREK 

Prof. Dr. Resmiye Alpar ATUN (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Rafooneh Mokhtar Shahi SANI

Prof. Dr. Sadiye Müjdem VURAL

Prof. Dr. Şebnem Önal HOŞKARA

Prof. Dr. Yonca HÜROL

Doç. Dr. Badiossadat HASSANPOUR

Doç. Dr. Ceren BOĞAÇ

Doç. Dr. Ercan HOŞKARA

Doç. Dr. Ege Uluca TÜMER

Doç. Dr. Harun SEVİNÇ

Doç. Dr. Halil Zafer ALİBABA

Doç. Dr. Netice YILDIZ

Doç. Dr. Nevter Z. CÖMERT 
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Polat HANÇER

Doç. Dr. Türkan Ulusu URAZ

Yrd. Doç. Dr. Müge RIZA

Yrd. Doç. Dr. Nazife ÖZAY

Yrd. Doç. Dr. Öznem Şahali KOVANCI

Yrd. Doç. Dr. Pınar ULUÇAY



İÇ MİMARLIK (TR/İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
İç Mimarlık Bölümü’nde Türk-
çe ve İngilizce olmak üzere iki 
ayrı program bulunmaktadır. İki 
programı ile, Türkiye ve KKTC’de 
yer alan İç Mimarlık Bölümleri 
arasında Uluslararsı Akreditas-
yona (AQAS) sahip ilk bölüm-
dür. Bölümün lisans programları 
tüm fakülte öğrencilerinin ortak 
dersler aldığı birinci yıldan sonra 
mesleğe yönelik olarak devam 
etmektedir. İç Mimarlık tasarım 
stüdyoları programın en önemli 
parçasını oluşturmakta, bu ders-
lerde öğrenciler çeşitli işlevlere 
yönelik, farklı mekansal özel-
liklere sahip iç mekan tasarım 
süreçlerini farklılaşan kapsam 
ve kavramlarla deneyimlemekte 
bunun yanında çözüm üretmeyi 
öğrenmektedir. Kavramsal ders-
ler bu süreci desteklemek üzere 
planlanmıştır. Bilgisayar destekli 
tasarım ve sunum dersleri öğren-
cilerin görsel iletişim konularında 
güçlenmelerini sağlamaktadır. 
Seçmeli dersler ise öğrencilerin 
kendi ilgi alanları doğrultusunda 
ve ilerde iç mimar olarak çalış-
mak istedikleri alanlarda gelişim-
lerini desteklemektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
İç Mimarlık mesleğinin geniş bir 
kariyer imkanı vardır. İç Mimarlar, 
yoktan varedilen mekanların 
yanında, varolan mekanların 
yenilenmesi ya da dönüştürülmesini 
gerektiren tasarımlarda, ekip veya 
bireysel ‘tasarımcı’ olarak çalışma 
olanağı bulabilmektedirler. 
Donanımlı bir biçimde 
yetiştirdiğimiz İç Mimarlar, 
yaşamın her anı için var olan 
bilindik mekanlar yanında, 
vitrin, fuar-sergi stand, sahne-
ekran gibi geçici mekanların; 
yat-uçak-karavan gibi hareketli 
mekanların; ve mekan oluşturucu 
birtakım farklılaşmış sektörlerin 
tasarımında (mobilya, modüler 
sistemler, ince yapı gibi) 
tasarımcı, kontrolör veya 
uygulamacı olarak çalışma 
olanağına sahip olurlar.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Kağan GÜNCE

Prof. Dr. Nil Paşaoglulari ŞAHIN

Prof Dr. Özlem Olgaç TÜRKER

Prof. Dr. Uğur Ulaş DAĞLI (Dekan)

Doç. Dr. Afet ÇELIKER COŞKUN 
(Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Asu TOZAN

Doç. Dr. Ayşe Banu TEVFIKLER 
ÇAVUSOĞLU Mühendislik

Fakültesi
• Bilgisayar Mühendisliği (TR/İNG)
• Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İNG)
• Biyomedikal Mühendisliği (İNG) 

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İNG) *
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İNG) 
• Endüstri Mühendisliği (İNG)

• İnşaat Mühendisliği (İNG)
• İşletme Mühendisliği (İNG)
• Makine Mühendisliği (İNG)

• Mekatronik Mühendisliği (İNG)
• Yazılım Mühendisliği (İNG)

Doç. Dr. Guita FARIVARSADRI

Doç. Dr. Hacer BAŞARIR

Doç. Dr. Zehra ÖNGÜL (Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Ahenk YILGIN
DAMGACI
Yrd. Doç. Dr. Kamil GÜLEY (Bölüm 
Bşk. Yrd)

Dr. Seyit ERMİYAGİL



Mühendislik
Fakültesi

• Bilgisayar Mühendisliği (TR/İNG)
• Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İNG)
• Biyomedikal Mühendisliği (İNG) 

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İNG) *
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İNG) 
• Endüstri Mühendisliği (İNG)

• İnşaat Mühendisliği (İNG)
• İşletme Mühendisliği (İNG)
• Makine Mühendisliği (İNG)

• Mekatronik Mühendisliği (İNG)
• Yazılım Mühendisliği (İNG)

The Accreditation Board For 
Engineering and Technology en
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TR/İNG) Lisans Programı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Alexander CHEFRANOV

Prof. Dr. Doğu ARİFLER

Prof. Dr. Ekrem VAROĞLU

Prof. Dr. H. Işık AYBAY
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Hakan ALTINÇAY

Prof. Dr. Hasan KÖMÜRCÜGİL

Prof. Dr. Marifi GÜLER

Prof. Dr. Omar RAMADAN

Prof. Dr. Önsen TOYGAR

Prof. Dr. Zeki BAYRAM

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Bilgisayar Mühendisliği Lisans 
Programı öğrencilerine dört yıllık 
öğrenimleri süresince, güncel-
leştirilen yeni eğitim program-
larıyla, uluslararası standartlara 
uyumlu, bilgisayar yazılımı, bil-
gisayar  donanımı  ve  bilgisayar 
ağları kapsamına giren temel 
derslerin yanında öğrenimlerini 
zenginleştiren Matematik, Fizik, 
İngilizce, Ekonomi, İşletme alan-
larında çeşitli dersler ile sosyal 
bilimlerin çeşitli konularında seç-
meli dersler verilmektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Lisans eğitimi sonunda başarı-
lı olan öğrencilere “Bilgisayar 
Mühendisi” (BS) diploması veril-
mektedir. Bölüm mezunları yurt 
içi ve yurt dışında, sistem çözüm-
leyici, uygulama programcısı, bil-
gi işlem merkezlerinde yönetici 
mühendis, veri tabanı yönetmeni 
olarak çalışabilmekte, ayrıca bil-
gisayar destekli endüstriyel sis-
temlerin tasarımı ve uygulama-
sında ya da araştırma-geliştirme 
projelerinde mühendislik yapa-
bilmektedirler.

Mezunlarımız arasında üniver-
sitelerde akademik personel 
olarak (Araştırma Görevlisi, 
Öğretim Görevlisi, Yard. Doç., 
Doç., Prof.) eğitim ve öğretime 
katkıda bulunan, bilimsel çalışma 
ve araştırma yapanlar  da   önemli   
bir   oranda yer almaktadır. 
Digitürk, Turkcell, Vodafone, 
Aselsan, Havelsan, Arkas Holding 
gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi 
kuruluşlarında mezunlarımız 
yöneticilik, ve çeşitli düzeylerde 
görev yapmaktadırlar.

Doç. Dr. Adnan ACAN

Doç. Dr. Duygu Çelik ERTUĞRUL

Doç. Dr. Gürcü ÖZ

Doç. Dr. Mehmet BODUR

Doç. Dr. Muhammed SALAMAH

Doç. Dr. Yıltan BİTİRİM
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÜNVEREN

Yrd. Doç. Dr. Cem ERGUN



BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Bölümümüzün öğrencilere sun-
duğu iki program vardır. Bunlar 
Elektrik ve Elektronik Mühen-
disliği ve Bilişim Sistemleri Mü-
hendisliği programlarıdır. Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği lisans 
programı, 21. yüzyıla ismini ver-
miş olan bilişim çağına girerken 
bu sahadaki insan gücü eksikli-
ğini karşılamak amacını taşımak-
tadır. Elektronik ve Bilgisayar 
Mühendisliği programları sırası 
ile Elektronik Mühendisliği ve 
bilgisayar donanımı ile yazılı-

mı üzerine uzmanlaşma sağla-
maktadırlar. Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği programı, bilginin 
elde edilmesi, saklanması, iletil-
mesi, modellenmesi, işlenmesi, 
ve kullanımına ait temel ve ileri 
kuramlar ile bunların uygula-
malarına ait mühendislik dalını 
kapsar. Bu nedenle, dünyadaki 
örnekleri gibi bu program, Elekt-
ronik Mühendisliği temeline da-
yanan güçlü bir temel bilimler 
ve matematik bilgisi üzerine inşa 
edilen sinyal ve sistem kuramı ve 
uygulamaları, çoklu ortam, elekt-
ronik, iletişim ve bilgisayar alan-
larına odaklanır.

Kariyer Olanakları ve
Mezunlar 
Mezunlar, bilgi teknolojilerinin 
uygulandığı, tasarlandığı ve 
geliştirildiği kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile bu teknolojilerin   
kullanıldığı   sistemler ve 
uygulamalarının planlanma, 
uygulanma, yürütülme 
ve idaresinde istihdam 
edilebileceklerdir. Yine aynı 
alanlarda özel olarak çalışmak 
isteyenler bilişim sistemleri 
hakkında danışmanlık ve mesleki 
mühendislik hizmetlerini yerine 
getirebileceklerdir. 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Aykut HOCANIN (Rektör)

Prof. Dr. Erhan İNCE

Prof. Dr. Hasan AMCA

Prof. Dr. Hasan DEMİREL 
(Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZKARAMANLI 
(Dekan)   
Prof. Dr. Mustafa Kemal 
UYGUROĞLU
Prof. Dr. Osman KÜKRER
Prof. Dr. Şener UYSAL
Prof. Dr. Runyi YU
Doç. Dr. Rasime UYGUROĞLU
(Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Reza SIRJANI
(Bölüm Bşk. Yrd.)   

Yrd. Doç. Dr. Davut SOLYALI 
(Dekan Yrd.)  

Yrd. Doç. Dr. Hassan ABOU RAJAB

Yrd. Doç. Dr. Shahla AZIZI
ALIKAMAR

Piyasada halen Bilgi Teknolojileri 
(IT) sektörü en süratle gelişen 
sektör olup, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği mezunları bu 
ve yan sektörlerde tercih 
edileceklerdir.



BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Biyomedikal Mühendisliği, mü-
hendislik prensiplerini biyoloji 
ve sağlık hizmetleri alanlarına 
uygulayan çok disiplinli bir prog-
ramdır.
Bu program Elektrik ve Elektro-
nik Mühendisliği, Biyoloji Bilimle-
ri, Matematik, Fizik ve Kimya Bö-
lümleri ile Sağlık Bilimleri ve Tıp 
Fakültesi ile koordineli olarak ge-
liştirilmektedir. Biyomedikal Mü-
hendisliği, mühendislik, doğal ve 
tıbbi bilimler arasında iş birliği 
için ortak bir platform sağlayan 
son teknoloji disiplinler arası 
bir programdır. Bu bağlamda, 
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve 
Makine Mühendisleri, insanlığın 
daha sağlıklı bir geleceği için 
fizyoterapistler, biyologlar, tıp 
doktorları ve eczacılarla iş birliği 
yapmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Yaşlanan nüfus ve diyabet ve 
obezite gibi hastalıklarla birlikte, 
toplumumuz her gün sağlık ve 
esenlik konusunda yeni sorun-
larla karşı karşıyadır. Biyomedikal 

Mühendisliği çözüm geliştirme-
de çok önemli bir rol oynamakta-
dır. Biyomedikal mühendislerinin 
dünyamızda bir fark yaratmaları 
ve aşağıdakiler dahil olmak üzere 
çok çeşitli uygulama alanlarında 
çalışabilmeleri için sayısız fırsat 
bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları ile İlgili 
Fırsatlar
-Biyomedikal veri analizi.
-Biyomedikal görüntü analizi ve 
örüntü tanıma.
-Tıbbi cihaz ürün tasarımı, üreti-
mi, testi ve yönetimi.
-Hastalıkların ve biyolojik sistem-
lerin simülasyonu ve modellen-
mesi.
-Sağlık düzenlemeleri.
-Spor ekipmanlarının tasarımı ve 
mühendisliği ve testi.
-Tıbbi cihazlarda ve enstrüman-
tasyonda araştırma ve geliştirme.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Aykut HOCANIN (Rektör)

Prof. Dr. Erhan İNCE

Prof. Dr. Hasan AMCA

Prof. Dr. Hasan DEMİREL 
(Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZKARAMANLI 
(Dekan)   

Prof. Dr. Mustafa Kemal 
UYGUROĞLU
Prof. Dr. Osman KÜKRER
Prof. Dr. Şener UYSAL
Prof. Dr. Runyi YU
Doç. Dr. Rasime UYGUROĞLU
(Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Reza SIRJANI
(Bölüm Bşk. Yrd.)   

Yrd. Doç. Dr. Davut SOLYALI 
(Dekan Yrd.)  

Yrd. Doç. Dr. Hassan ABOU RAJAB

Yrd. Doç. Dr. Shahla AZIZI
ALIKAMAR



ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Bölümümüzün öğrencilere sun-
duğu iki program vardır. Bunlar 
Elektrik ve Elektronik Mühendis-
liği ve Bilişim Sistemleri Mühen-
disliği programlarıdır. Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği lisans 
programımız, ABET (Mühendislik 
ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) 
tarafından akredite edilmiş olan 
programımızdır. 
Lisans eğitimi almakta olan öğren-
cilerimiz, günümüz gereksinim ve 
beklentilerine göre düzenlenmiş 
olan Haberleşme ve İşaret İşleme, 
Güç ve Kontrol Sistemleri, Enteg-
re Devreler, Bilgisayar Donanımı 
ve Yazılımı ile Bilişim Mühendisliği 
gibi alanlarda uzmanlaşma olana-
ğına sahip olabilmektedirler.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Sanayi ve akademi dünyasının 
gereksinim duyduğu kuramsal 
bilgiye sahip, en son teknolojiyi 
kullanabilen, çok iyi derecede ya-
bancı dil ve bilgisayar kullanabilen, 
dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, 
bilimsel araştırma yapabilecek 
düzeyde lisans programlarından 
mezun olan öğrenciler, ülkelerin-

Akademik Kadro
Prof. Dr. Aykut HOCANIN (Rektör)

Prof. Dr. Erhan İNCE

Prof. Dr. Hasan AMCA

Prof. Dr. Hasan DEMİREL 
(Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZKARAMANLI 
(Dekan)   
Prof. Dr. Mustafa Kemal 
UYGUROĞLU
Prof. Dr. Osman KÜKRER

Prof. Dr. Şener UYSAL
Prof. Dr. Runyi YU
Doç. Dr. Rasime UYGUROĞLU
(Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Reza SIRJANI
(Bölüm Bşk. Yrd.)   

Yrd. Doç. Dr. Davut SOLYALI 
(Dekan Yrd.)  

Yrd. Doç. Dr. Hassan ABOU RAJAB

Yrd. Doç. Dr. Shahla AZIZI
ALIKAMAR

de kolaylıkla iş bulabilmektedirler. 
Buna ek olarak, gerek akademik 
kariyer yapmak, gerekse belli ko-
nularda daha da uzmanlaşmak 
isteyen mezunlarımız eğitimlerini 
lisansüstü düzeyde bölümümüzde 
veya dünyaca tanınmış üniversite-
lerde rahatlıkla sürdürebilmekte-
dirler.



ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Elektronik ve Haberleşme Mü-
hendisliği programı, elektronik, 
haberleşme, bilgisayar, genel mü-
hendislik, fizik, matematik, kimya 
gibi bilimlerden oluşan bir mü-
hendislik alanıdır. Özellikle hızla 
gelişen elektronik ve haberleşme 
endüstrisinde daha özel alanlara 
yoğunlaşmış Elektronik ve Haber-
leşme Mühendisliği alanının kendi 
özgün yapısı, ders, laboratuvar ve 
diğer uygulama alanlarında konu-
ya özel örneklemeler ve projeler 
yardımıyla mühendisler yetişti-
rilmesi, mezunların iş hayatında 
başarı şanslarını da artıracaktır. 
ABET gibi en üst düzey akreditas-
yon kurumlarının kriterlerine uy-
gun olarak hazırlanan bu program 
uluslararası mühendislik alanının 
beklentilerini karşılamak üzere ta-
sarlanmıştır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Elektronik ve Haberleşme Mühen-
disleri, elektronik ve haberleşme 
teknolojileriyle uğraşan veya yo-
ğun bir şekilde özellikli elektronik 
ve haberleşme cihazları kullanan
üniversiteler, hastaneler,

mobil ve sabit haberleşme hizmet 
sağlayıcıları, internet hizmet sağla-
yıcıları, limanlar, ulaşım sektörü,
sanayi ve üretim sektörü gibi 
alanlarda istihdam edilebilirler.
İşletmelerde bakım-onarım birim-
leri gelişen teknolojinin çalışma 
ortamlarına aktarılmasında, cihaz 
seçimi, teknik şartname hazırlama 
ve değerlendirme, son kullanıcı 
eğitimi otomasyon sisteminin ku-
rulması, geliştirilmesi, çalıştırılma-
sı, güvenlik sistemleri kurulması ve 
geliştirilmesi süreçlerinde mühen-
dis olarak görev alabilirler.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Aykut HOCANIN (Rektör)

Prof. Dr. Erhan İNCE

Prof. Dr. Hasan AMCA

Prof. Dr. Hasan DEMİREL 
(Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZKARAMANLI 
(Dekan)   
Prof. Dr. Mustafa Kemal 
UYGUROĞLU
Prof. Dr. Osman KÜKRER
Prof. Dr. Şener UYSAL
Prof. Dr. Runyi YU

Doç. Dr. Rasime UYGUROĞLU
(Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Reza SIRJANI
(Bölüm Bşk. Yrd.)   

Yrd. Doç. Dr. Davut SOLYALI 
(Dekan Yrd.)  

Yrd. Doç. Dr. Hassan ABOU RAJAB

Yrd. Doç. Dr. Shahla AZIZI
ALIKAMAR



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNG) Lisans Programı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Bela VİZVARİ

Prof. Dr. Orhan KORHAN 
(Dekan Yrd.)   
Doç. Dr. Adham MAKKIE
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Doç. Dr. Gökhan İZBIRAK
(Bölüm Bşk.)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Endüstri Mühendisliği programı 
dünyanın en saygın değerlendir-
me kurumu olan ABET (Mühen-
dislikve Teknoloji Akreditasyon 
Kurulu) tarafından akredite edil-
miştir. Bu sayede mezunlarımız 
dünyanın herhangi bir ülkesinde 
iş ya da master/doktora başvu-
rularında büyük avantaja sahip 
olmaktadırlar.
Makine Mühendisliği ve İşletme 
Bölümleri ile birlikte geliştirdi-
ğimiz Çift Anadal Programları 
(Double Major   Programs)   sa-
yesinde genel not ortalaması 
3.00’ın üzerinde olan öğrencile-
rimize Çift Anadal Programların-
dan birine kayıt yaptırabilme ve 
Endüstri Mühendisliğine ek ola-
rak Makine Mühendisliği ya da 
İşletme diplomalarını alabilme 
olanağını sunmaktayız.
Mezunlarla iletişim ağımız saye-
sinde hem mezunlarımız kendi 
aralarında mesleksel paylaşımlar 
yapabilmekte hem de müfreda-
tımız hakkında bizlere 
geri bildirimde bulu-
nabilmektedirler.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Öğrencilerimiz henüz mezun ol-
madan tanınmış firmalarla sözleş-
me imzalamakta ve kısa sürede 
yönetici pozisyonuna gelmek-
tedirler. Microsoft (UK), Google 
(USA), Toyota, Mercedes Benz,
Honda, Ford, Renault, TOFAŞ, 
Hyundai, Pirelli, Bridgestone, 
Ernst&Young, Deloitte, Da-
none (UK), Reckitt Benckiser 
(UK), PEPSI, Coca Cola, Qatar 
Airways, THY, Pegasus, Atlasjet, 
SunExpress Airlines, Henkel, 
Unilever, Shell, BP, Arçelik, Bos-
ch-Siemens, UPS (USA), DHL, 
Samsung, Dell, Philips & Mor-
ris, Procter&Gamble, Roketsan, 
TAİ, Acıbadem-Medicana Sağlık 
Grupları, İstanbul Göz Hastanesi, 
TAV, Limak, Rönesans Holding, 
Ceva Logistics, Türk Telekom,
Turkcell, Vodafone, Koç-Sabancı- 
Eczacıbaşı- Alarko-Yıldız Holding,-
Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar 
bulunmaktadır

Doç. Dr. Hüseyin GÜDEN

Doç. Dr. Sahand DANESHVAR

Yrd. Doç. Dr. Ali Berk BAŞTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Emine ATASOYLU

Dr. Faramarz KHOSRAVİ

Mahmut KUNTER



İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Programın ilk yılında öğrenciler 
mühendislik eğitiminde gerek-
li olan Fizik, Kimya, Matematik 
ve İngilizce derslerini, İnşaat 
Mühendisliği Çizimi ve İnşaat 
Mühendisliğine giriş dersini al-
maktadırlar. İkinci sınıfta inşaat 
mühendisliğinin temelini oluştu-
ran dersler yoğunluktadır. Üçün-
cü  ve son sınıfta inşaat mühen-
disliğinin farklı anabilim dallarına 
ait dersler bulunmaktadır.
Öğrenci ilgi duyduğu ve kendi-
sini daha da geliştirmek istediği 
alan ile ilgili teknik seçmeli ders-
ler de alabilmektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Eğitim dili İngilizce olan prog-
ram, mezunlarımıza yalnızca ken-
di ülkelerinde değil, tüm dünyada 
çalışma ve lisansüstü program-
lara devam edebilme olanağını 
sağlamaktadır. İnşaat mühendis-
liği eğitimi öğrencilerine farklı 
alanlarda çalışabilmeleri için 
gerekli bilgi, beceri ve deneyimi 
vermektedir.
Mezunlarımızın bir bölümü de-

Lisans Programı

ğişik ülkelerde seçkin üniversite-
lerde lisansüstü eğitime devam 
ederken diğer bölümü de seçkin 
firmalarda kendi alanlarında gö-
rev almış bulunmaktadırlar.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Khaled MARAR

Prof. Dr. Mahmood HOSSEİNİ

Prof. Dr. Mustafa ERGİL

Prof. Dr. Özgür EREN

Prof. Dr. Serhan ŞENSOY 
(Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Umut TÜRKER (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Zalihe SEZAİ

Doç. Dr. Giray ÖZAY

Doç. Dr. Mehmet Cemal GENEŞ

Doç. Dr. Mürüde ÇELİKAĞ

Doç. Dr. Tülin AKÇAOĞLU

Doç. Dr. Eriş UYGAR
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Doç. Dr. Mehmet M. KUNT

Doç. Dr. Tolga ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Umut YILDIRIM



İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Endüstri Mühendisliği Bölümü 
öğrencilere iki adet lisans prog-
ramı olanağı sunmaktadır. Dün-
yanın en saygın mühendislik ak-
reditasyon kurumu   olan   ABD   
merkezli ABET (Mühendislik ve 
Teknoloji Akreditasyon Kurulu) 
tarafından akreditasyonu bulu-
nan Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü bünyesinde 2011 yılında 
eğitime başlamış olan İşletme 
Mühendisliği programının lisans 
müfredatı, ilk iki yılda öğrenci-
lerin mühendislik eğitiminde 
gerekli olan Fizik, Kimya, Ma-
tematik ve İngilizce dersleriyle, 
İşletme Mühendisliğine giriş ve 
temel İşletme derslerini kapsaya-
cak şekilde tasarlanmıştır.
Üçüncü ve dördüncü yıllardaki 
dersler ise öğrencilere analitik 
düşünme, gözlem ve tasarım 
yapabilme becerilerini kazandı-
racak mühendislik modelleme, 
yönetim ve işletme derslerinin 
dengeli bir karışımından oluş-
maktadır.

Lisans Programı

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
İşletme Mühendisliği Programı 
mezunları; insan, makine, 
malzeme, sermaye, bilgi ve 
teknolojik süreçleri içeren 
bütünleşik ve karmaşık sistemleri 
tasarlarlar, geliştirirler ve 
yönetirler. Böylesine geniş 
alanda bilgi ve becerilerle 
donatılmış mezunlar imalattan 
telekomünikasyon, bankacılıktan 
sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar 
her alanda çalışıp yöneticilik ve 
danışmanlık yapabilirler.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Bela VIZVARI

Prof. Dr. Orhan KORHAN 
(Dekan Yrd.)   
Doç. Dr. Adham MAKKIE
(Bölüm Bşk. Yrd.)
Doç. Dr. Gökhan İZBIRAK 
(Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Hüseyin GÜDEN

Doç. Dr. Sahand DANESHVAR

Yrd. Doç. Dr. Ali Berk BAŞTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Emine ATASOYLU

Dr. Faramarz KHOSRAVİ

Mahmut KUNTER



MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Makine Mühendisliği, 

öğrencilerine dört yıllık lisans 
programı olanağı sunmaktadır. 
Lisans programı süresince 
öğrencilerin aldıkları mühendislik 
derslerinden yola çıkılarak, 
kendi tasarım ve üretimlerini 
gerçekleştirebilecekleri bir 
eğitim sistemi takip edilmektedir.
Makine  Mühendisliği   Lisans 
Programı, mezunlara profesyonel 
mühendislik uygulamalarına 
veya yüksek lisans eğitimine 
hazırlanma fırsatı vermektedir. 
Lisans eğitiminin ayrılmaz bir 
parçası olan  staj programı, 
öğrencilerin endüstride fiilen 
çalışmalarına ve mühendislik 
bilgilerini pekiştirmelerine büyük 
katkı sağlamaktadır. Endüstriyel 
ihtiyaçlara ve mühendislik 
problemlerine çözüm aramak, 
var olan bilim ve teknolojinin 
takip edilerek, bilime 
katkıda bulunmak da Makine 
Mühendisliği programlarının 
temel ilkelerindendir.

Lisans Programı

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Makine Mühendisleri, özel ve 
kamu  sektörlerinde  geniş bir 
çalışma alanına sahiptir.
Yapılan araştırmalar sonucunda, 
mezunlarımızın büyük bir 
bölümünün idari konumda 
çalıştıkları tespit edilmiştir.
Mezunlarımız, Makine 
Mühendisliği ile ilgili alanlarda 
aldıkları görevlerin yanında 
işletme, finans alanlarında ve 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Hasan HACIŞEVKİ
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Uğur ATİKOL

danışmanlık hizmetlerinde de 
görev almaktadır. Mezunlarımızın 
bir bölümü değişik ülkelerde 
seçkin üniversitelerde lisansüstü 
eğitime devam ederken diğer 
bölümü de seçkin firmalarda 
kendi alanlarında görev almış 
bulunmaktadırlar.

Doç. Dr. Murat ÖZDENEFE 
(Bölüm Bşk. Yrd.)   

Doç. Dr. Qasım ZEESHAN

 Yrd. Doç. Dr. Babak SAFAEİ

Yrd. Doç. Dr. Devrim AYDIN
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Omid SHOOKEFE

Yrd. Doç. Dr. Mohammed ASMAEL

Öğr. Gör. Cafer KIZILÖRS



MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Mekatronik Mühendisliği 

Programını yürüten Makine 
Mühendisliği ve Elektrik 
& Elektronik Mühendisliği 
programları  ABET   (Mühendislik 
ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) 
tarafından   uluslararası    denklik 
alan iki programdır. Mekatronik 
Mühendisliği programı 
mezunları, Matematik, Fen ve 
Mühendislik bilgilerini uygulama 
becerisine, deney tasarlayıp 
yürütebilme ve sonuçları analiz 
edip yorumlama becerisine 
sahip mühendisler olacaklardır.
Mezunlarımız, sistem, eleman 
ve prosesi, istenilen ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde tasarlama 
becerisine, çok disiplinli 
takım çalışması yürütebilme, 
mühendislik problemlerini 
belirleme, formüle  etme  ve  
çözme  becerisine de sahip 
olacaklardır. Mekatronik 
Mühendislerinin aldıkları 
eğitim onların, mesleki ve 
etik sorumlulukları kavrayan, 
yaşam boyu öğrenme ihtiyacını 
kavramış ve bu yeteneği 
kazanmış mühendisler 
olmalarını sağlamaktadır. 

Lisans Programı

Modern Mühendislik aygıtlarını 
kullanabilme becerisine 
sahip, araştırmacı ve yaratıcı 
mühendisler yetiştirmek de 
eğitimin bir parçasıdır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mezunların  endüstride  çok   

geniş iş olanakları vardır. 
Mekatronik mühendisi olarak  
çalışabilecekleri gibi birçok 
iş alanlarında çalışmaları 
mümkündür. Bunun yanında, 
ileri teknolojinin kullanıldığı, her 
türlü makine ve alet tasarımı 
ve üretiminde, biomedikal  ve  
tıp  alanlarında, enerji üretimi, 
madencilik, ve tarım alanlarında 
bile kolaylıkla iş bulma imkanına 
sahiptir.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Aykut HOCANIN (Rektör)

Prof. Dr. Erhan İNCE

Prof. Dr. Hasan AMCA

Prof. Dr. Hasan DEMİREL
(Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Hasan HACIŞEVKİ
(Mak. Müh. Bölüm Bşk.)
Prof. Dr. Hüseyin ÖZKARAMANLI
(Dekan)

Prof. Dr. Mustafa K. UYGUROĞLU

Prof. Dr. Osman KÜKRER

Prof. Dr. Runyi YU

Prof. Dr. Şener UYSAL

Prof. Dr. Uğur ATİKOL

Doç. Dr. Murat ÖZDENEFE
(Mak. Müh. Bölüm Bşk. Yrd.) 

Doç. Dr. Reza SIRJANI
(Elek. Müh. Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Qasım ZEESHAN

Doç. Dr. Rasime UYGUROĞLU
(Bölüm Bşk.)

 Yrd. Doç. Dr. Babak SAFAEİ

Yrd. Doç. Dr. Davut SOLYALI 
(Dekan Yrd.)  
Yrd. Doç. Dr. Devrim AYDIN
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Abou RAJAB

Yrd. Doç. Dr. Mohammed ASMAEL

Yrd. Doç. Dr. Omid SHOOKEFE

Öğr. Gör. Cafer KIZILÖRS



YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Yazılım Mühendisliği Lisans 
Programında temel derslere ek 
olarak, modern toplumun gerek-
sinimlerinden olan, geniş kap-
samlı yazılımlar üretebilmek için 
gerekli bilgisayar yazılımı dersle-
rine ağırlık verilmektedir. Yazılım 
Mühendisliği mezunları aldıkları  
kaliteli   eğitimle   üretimin her 
safhasında yazılım çözümleri üre-
tebilme becerisine sahip olurlar.
Bu programda mezuniyet yılın-
daki öğrenciler, seçtikleri teknik 
derslere ek olarak mezuniyet 
projesi hazırlamaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Yazılım Mühendisliği programı 
mezunları, Türkiye’de ve diğer 
ülkelerde aranan bir mesleğin 
mensupları olarak ve yazılım 
projesi sürecinin tüm aşamaları 
hakkındaki değerli bilgileri ile, 
özellikle büyük yazılım projeleri 
yürüten kurum ve kuruluşlarda 
ilk olarak takım lideri ya da pro-
je yöneticisi yardımcısı ve daha 
sonra proje yöneticisi olarak gö-
rev almaktadırlar.

Lisans Programı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Alexander CHEFRANOV

Prof. Dr. Doğu ARİFLER

Prof. Dr. Ekrem VAROĞLU

Prof. Dr. H. Işık AYBAY
(Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Hakan ALTINÇAY

Prof. Dr. Hasan KÖMÜRCÜGİL

Prof. Dr. Marifi GÜLER

Prof. Dr. Omar RAMADAN

Prof. Dr. Önsen TOYGAR

Prof. Dr. Zeki BAYRAM

Doç. Dr. Adnan ACAN

Doç. Dr. Duygu Çelik ERTUĞRUL

Doç. Dr. Gürcü ÖZ

Doç. Dr. Mehmet BODUR

Doç. Dr. Muhammed SALAMAH

Doç. Dr. Yıltan BİTİRİM
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÜNVEREN

Yrd. Doç. Dr. Cem ERGUN



Sağlık
Bilimleri
Fakültesi

• Beslenme ve Diyetetik (TR/İNG)
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (TR/İNG)
• Hemşirelik (TR/İNG) 

• Egzersiz ve Spor Bilimleri (TR)
• Sağlık Yönetimi (TR)
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BESLENME ve DİYETETİK (TR/İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Beslenme ve Diyetetik bölümü, 
dört yıllık eğitim veren bir 
programdır. 
Eğitim dili “Türkçe” ve “İngilizce” 
olarak iki ayrı programda 
yürütülmektedir. Teorik derslerin 
yanında pratik uygulama 
dersleri yer almaktadır. Son 
sınıfta öğrenciler hastanelerde 
staj yaparak, beslenme ve 
diyetetik alanında temel bilgi ve 
becerisini artıracak kazanımlar 
sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Diyetisyen, Beslenme ve Di-

yetetik  dalında en az dört 
yıl yüksek öğrenim görerek 
Beslenme ve Diyetetik Lisans 
Diploması ile Diyetisyen unvanı 
alarak diyetisyenlik mesleğini 
yapmaya ve uygulamaya hak 
kazanan sağlık profesyonelidir. 
Lisans eğitiminin ardından 
diyetisyenler yüksek lisans 
ve doktora programlarını 
tamamlayarak Uzman Diyetisyen 
ve Doktor Diyetisyen unvanlarını 
alabilirler. 

Lisans Programı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Emine YILDIZ
Doç. Dr. Ceren GEZER
(Bölüm Bşk.)
Doç. Dr. Seray KABARAN
(Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Müjgan ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Sema ERGE

Beslenme ve Diyetetik 
bölümünden mezun olarak 
diyetisyen unvanı kazanan kişiler, 
hastalık ve sağlık durumlarında 
bireyler için beslenme biliminin 
ilkeleri doğrultusunda beslenme 
plânlarının yapılması, hastaya 
ve hastalığa özel beslenme 
tedavilerinin geliştirilmesi 
ve düzenlenmesi, beslenme 
tedavilerinin uygun şekilde 
hazırlanmasının denetimi, 
uygun olmayan beslenme 
alışkanlıklarının uygun olanlarla 
değiştirilmesi, tedaviye alınan 
bireylerin eğitimi ve izlenmesi 
konularında uygulamalar 
yapmaktadır. Diyetisyenler 
yataklı ve/veya ayaktan tedavi 
kurumlarında, kamu ve özel 
hastanelerde bebek, çocuk, 
yetişkin, kadın doğum, diyaliz 
ünitesi, kardiyoloji veya onkoloji 
servislerinde hastalığa ve 
bireye özgü beslenme ve diyet 
tedavilerinin hazırlanmasını 
planlayıp, uygulanmalarını 
sağlamaktadırlar. 
Ayrıca kreşler, yaşlı bakım 
evleri ve hastanelerde menü 
planlama ve denetleme alanında 
çalışmaktadırlar. Bunun yanında 
sağlık bakanlığı, sağlık ocakları, 
tarım ve köyişleri bakanlığına 

bağlı birimlerde, toplum sağlığı 
hizmeti veren çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda, sağlığın korunması 
ve geliştirilmesine yönelik 
yapılan uygulamalarda görev 
alabilmektedirler.

Yrd. Doç. Fatma Hülya EREN 
Yrd. Doç. Dr. Gözde OKBURAN
(Böl. Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Nezire İNCE

Yrd. Doç. Dr. Tevhide ZIVER

Dr. Dyt. Asiye Yeter BAŞARAN

Öğr. Gör. Burcu BARBAROS
(İng. Prog. Koor.)
Öğr. Gör. Eliz ARTER
Öğr. Gör. Fatma Hülya EREN

Öğr. Gör. Merve YURT

Öğr. Gör. Sılay DAL



FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON (TR/İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü’nün misyonu; erdem-
li, bilgili, çağdaş, etik değerle-
re bağlı, yapıcı, yaratıcı, insan 
haklarına saygılı, yaşam boyu 
öğrenme, öğretme ve iletişim 
becerilerine sahip, mesleki ve 
bilimsel alanda yetkin fizyotera-
pist ve bilim adamı yetiştirmek, 
multidisipliner çalışmalar yürüt-
mek, fizyoterapi rehabilitasyon 
hizmetini, kanıta dayalı bilimi ve 
ileri teknolojiyi toplum yararına 
sunmak, Türkiye ve KKTC’nin ev-
rensel ve kültürel değerlere say-
gılı profesyonel bilim ve meslek 
adamı ihtiyacının karşılanmasına 
katkıda bulunmaktır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon da-
lında en az dört yıl yüksek öğre-
nim görerek Fizyoterapist unvanı 
alarak Fizyoterapistlik mesleğini 
yapmaya ve uygulamaya hak ka-
zanan kişidir. 
Lisans eğitiminin ardından Fizyo-
terapi ve Rehabilitasyon yüksek 
lisans ve doktora programlarını 

Lisans Programı

tamamlayarak Uzman Fizyotera-
pist ve Doktor Fizyoterapist ün-
vanlarını alabilirler.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Emine Handan TÜZÜN

Prof. Dr. İnci YÜKSEL

Prof. Dr. Mitat KOZ

Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ (Dekan)

Doç. Dr. Berkiye KIRMIZIGİL
(Bölüm Bşk.)

Doç. Dr. Ender ANGIN

Doç. Dr. Gözde İYİGÜN
(İng. Prog. Koor.)
Yrd. Doç. Dr. Sevim ÖKSÜZ
(Bölüm Bşk. Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Yasin YURT

Yrd. Doç. Dr. Zehra GÜÇHAN
TOPCU

Yrd. Doç Ünal DEĞER

Dr. Özde DEPRELİ

Öğr. Gör. İlker YATAR



HEMŞİRELİK (TR/İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Ulusal ve uluslararası ortamlarda 
uluslararası ortamlarda çağdaş 
hemşirelik hizmetlerini verecek 
nitelikte hemşire insan gücü ye-
tiştirmeyi hedefleyen bölümü-
müz, öğrencilerine çeşitli eğitim 
fırsatları sunmaktadır. Öğrencile-
rimizin öğrenim yaşantılarını zen-
ginleştirmek amacıyla, üniversi-
temiz ile Dokuz Eylül ve Marmara 
Üniversitesi arasında akademik iş 
birliği protokolü yapılmıştır.
Bunun yanında Türkiye’deki di-
ğer seçkin üniversitelerin akade-
mik ve mesleki alanda uzmanlaş-
mış, deneyimli eğitimcilerinden 
ders ve staj konularında pro-
fesyonel destek alınmaktadır. 
Ayrıca, öğrencilerimize mesleki 
uygulama alanına yönelik geniş 
olanaklar sağlamak için birçok 
seçkin sağlık kurumu ile iş birliği 
anlaşması yapılmıştır. Üniversite-
mizde, öğrenciler, mesleğe ha-
zırlanırken uluslararası ölçütlerde 
katılımcı bir anlayışla sosyal ve 
kültürel etkinliklerin içinde yer 
alarak kendilerini ifade etme ola-
nağı bulmaktadırlar.

Lisans Programı

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Hemşirelik lisans programını ta-
mamlayanlara “Hemşire” unva-
nı verilir. Hemşireler, özel veya 
resmi hizmet veren hastanelerin 
yanı sıra, temel sağlık hizmetleri 
kapsamında verilen hasta bakımı 
hizmetlerinde de etkin rolü olan 
sağlık profesyonelleridir. Mezun-
larımız hem kamu kurumlarında 
hem de özel sektörde istihdam 
olanağına sahiptir. Mezunları-
mız tedavi edici hizmet yürüten 
sağlık kuruluşlarında servis hem-
şiresi, servis başhemşiresi, has-
tane başhemşiresi / hemşirelik 
hizmetleri müdürü olarak görev 
alabilirler. Ayrıca, lisansüstü eği-
tim yapmak isteyen mezunlarımız 
hem yurt içinde hem de yurt dı-
şında bilim uzmanlığı ve doktora 
eğitimlerini alarak üniversiteler-
deki hemşirelik bölümlerinde 
öğretim elemanı olarak görev 
yapabilirler.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Gülümser KUBLAY

Prof. Dr. Hatice BEBİŞ

Prof. Dr. Sevinç TAŞTAN
(Bölüm Baş.)

Doç. Dr. Gülten Sucu DAĞ
(Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Halise ÇOŞKUN
(İng. Prog. Koor.)

Yrd. Doç. Dr. Handan SEZGİN

Yrd. Doç. Dr. Rojjin  MAMUK 
(Bölüm Bşk.Yrd)

Doç. Dr. Hülya Fırat KILIÇ

Dr. Arzu ABİÇ

Öğr. Gör. Dilek KARAOĞLAN

Öğr. Gör. Gülcan Dürüst SAKALLI

Öğr. Gör. Gülsen M. Altan 
DENİZER

Öğr. Gör. Meltem ALTINIŞIK

Öğr. Gör. Seda CEVHEROĞLU

Öğr. Gör. Selda BAL

Öğr. Gör. Serpil ÇAĞLIYAN

Öğr. Gör. Sinem DAĞ



EGZERSİZ ve SPOR BİLİMLERİ (TR) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Üniversitemizde 2010 yılında ku-

rulan ve ilk öğrencileriyle eğitim/
öğretim çalışmalarına başlayan 
Spor Bilimleri Programı’ nın süre-
si 4 yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir. 
Amacı; sağlık ile spor arasındaki 
etkileşim ile sporun ve fiziksel ak-
tivitenin bilimsel temellerine yö-
nelik bilgilerle donatılmış, spo-
run psikolojik ve sosyal yönünü, 
fitness, zindelik ve rekreasyon 
eğitimini almış ve ayrıca üstün 
mesleki ve ahlaki standartlara 
sahip, araştırmacı, sorumluluk 
sahibi, ulusal ve uluslararası alan-
da bilimsel ve sportif başarıları 
gerçekleştirecek, toplumun psi-
kososyal yapısına katkıda bulu-
nabilecek nitelikte lider spor bi-
limcileri yetiştirmektir.
Fiziksel aktivitenin, egzersizin ve 
sporun bilimsel temelleri ile ilgili 
detaylı bilgilerin öğrencilere ak-
tarılacağı lisans programını
tamamlayacak olan öğrenciler 
sporun biyolojik yönleri ve spor 
tıbbı konularını, sporun psikosos-
yal yönünü, sporun uygulamalı 
yönlerini, spor eğitimi ve sporun 
yönetsel ve organizasyon yanla-
rını içeren dersler almış nitelikli 

ve profesyonel antrenör ve spor 
yöneticileri KKTC, Türkiye ve yurt 
dışında spor alanında topluma 
kaliteli hizmetler verebilecektir. 

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Programdan mezun olacak olan 

öğrenciler ‘Spor Bilimcisi, Antre-
nör, Spor Uzmanı, Spor Yönetici-
si, Spor Animatörü’ gibi çalışma 
alanlarında farklı unvanlar alabi-
leceklerdir.
Ayrıca;
• Turizm sektöründe yer alan tu-
ristik işletmelerde rekreasyon yö-
neticisi ve organizatörü,
• Özel fitness merkezlerinde fit-
ness uzmanı ve lideri,
• Üniversitelerde akademisyen,
• Spor eleştirmeni,
• Spor Yazarı, 
• Antrenörlük gibi unvanlara sa-
hip olabilirler.

Bunun dışında;
• Bireyin bütünsel ve optimal ge-
lişimine katkıda bulunacak birey-
sel fiziksel uygunluk programları-
nı planlamak ve uygulamak,
• Yöneticilik becerileri ile egzer-
siz, psikoloji, beslenme ile ilgili 

bilgilerini birleştirerek, fitness 
merkez yöneticiliği veya fitness 
programı planlanmasında yöne-
tici olarak çalışmak,
• Bireylerin fiziksel uygunluk dü-
zeylerini belirlemek ve bu düzeyi 
artıracak programları planlamak 
ve uygulamak,
• Toplum sağlığı için çalışmalar-
da bulunmak, özel sağlık kulüp-
lerine, fitness merkezlerine ve 
gençlik kamplarına fitness prog-
ramları sağlamak gibi görevleri 
de yerine getirebilirler.

Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Jeffry Chauchat 
(Koordinatör)

Dr. Umut ALBAYRAK

Öğr. Gör. Ömer YALÇINER

Öğr. Gör. Umut NALBANT

Okt. Ahmet ÖZYAŞAR

Okt. Kemal OKTA

Okt. Şenel İNCE

Okt. Yetkin ÖNGÜN

Okt. Zübeyde BİLGEN ARIK



SAĞLIK YÖNETİMİ (TR)

Program Hakkında 
Genel Bilgi
Sağlık Yönetimi Programı’ 

nın amacı; sağlık kurum ve 
kuruluşlarına uzman elemanlar 
ile orta ve üst düzey yöneticiler 
yetiştirmek, sağlık yönetimi 
alanında ülke yararına ve ülke 
koşullarına uygun eğitim ve 
araştırma yapmaktır. 
Fakültede sunulan programlar, 
öğrencilere, yöneticiliğin temel 
ilke, kural ve uygulamalarını, 
ekonomik prensiplerini, aynı 
zamanda analitik düşünce 
ve ekip çalışması becerilerini 
öğretmektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
İdari bilimlerden farklı 

olarak sağlık alanına özel; 
sağlık sigortacılığı, sağlık 
ekonomisi, sağlık hukuku, 
sağlık hizmetlerinde kalite, 
sağlık hizmetlerinde pazarlama, 
sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta 
iletişim, sağlık hizmetlerinde 
insan kaynakları yönetimi gibi bir 
çok uzmanlık alanını kapsayan 
hizmetlerin organizasyonu, 
yönetimi konusunda geniş 

Lisans Programı

Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Levent EKER

Öğr. Gör. Erkan MALKOÇ

Öğr. Gör. Sinan ÖZYAVAŞ
(Bölüm Koordinatörü)

kapsamlı eğitim programlarını 
içeren Sağlık Yönetimi 
Bölümü’nün mezunlarına, YÖK 
Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 
tarihli kararı uyarınca ‘‘Sağlık 
Yöneticisi’’ unvanı verilmektedir.







Tıp
Fakültesi

• Tıp (İNG)
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TIP (İNG)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Eğitim dili İngilizce’dir. 6 yıllık tıp 
eğitimi programının Doğu Ak-
deniz Üniversitesi Kampüsü’nde 
yürütülen ilk üç yılında, temel 
ve klinik bilimlere ait teorik ve 
laboratuvar derslerinin yanı sıra, 
Klinik Uygulamaya Giriş (KUG) 
dersleri yer almaktadır. Mar-
mara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde yürütülen son üç 
yılda ise, klinik odaklı teorik ve 
uygulamalı eğitim verilmektedir. 
Öğrencilerimiz eğitimlerinin son 
yılını alanlarında uzman öğretim 
üyelerinin gözetiminde, hasta 
başında yürütülen stajlarla ta-
mamlamaktadırlar.
Programımız; iletişim, ilk yardım 
ve muayene becerilerinin edi-
nildiği, etik ve profesyonel de-
ğerlerin tartışıldığı, tıpta insan 
bilimlerini ele alan ve kanıta da-
yalı tıp uygulamalarının yapıldığı 
öğrenci merkezli ve uygulamalı 
bir programdır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Diploma Denklik: Fakültemizin 
eğitim programı; Marmara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi ile paralel 

Lisans Programı

şekilde sürdürülecek, eğitim so-
nunda diploma ortak olarak ve-
rilecektir. Bu nedenle; mezunları-
mız denklik için herhangi bir fark 
dersi vermeksizin, KKTC’nin yanı 
sıra Türkiye Cumhuriyeti’nde de 
pratisyen hekimlik yapabilecek-
lerdir.
Kariyer olanakları: Mezunlarımız, 
dünyanın her yerinde hekimlik 
yapabilirler. Fakültemiz; Dünya 
Tıp Okulları Rehberi’nde (Wor-
ld Directory of Medical Schools 
- WDOMS) bulunmaktadır, ve 
Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Ko-
misyonu (Education Commission 
for Foreign Medical Graduates 
– ECFMG) sertifikasyonuna sa-
hiptir. Ayrıca, mezunlarımız tıp-
ta uzmanlık eğitimlerine devam 
edebilir ya da bilim insanı olabil-
mek için doktora programlarına 
katılabilirler.

Akademik Kadro
Prof.Dr. Nahide GÖKÇORA (Dekan ) 

Prof.Dr. Ethem GELİR ( Dekan Yrd.) 

Prof.Dr. Aymelek YALIN

Doç.Dr. Amber EKER

Doç.Dr. Mümtaz GÜRAN

Doç.Dr. Nilüfer GÜZOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Bülent SEZGİN

Yrd.Doç.Dr. Ergül M. ALTUNDAĞ

Yrd.Doç.Dr. Halil Eren SAKALLI

Yrd.Doç.Dr. Masoud AFSHANİ

Yrd.Doç.Dr. Nimet İlke AKÇAY

Dr. Berfu Ç. ÖNGÜN

Uzm. Hatice EFEKAN



Bilgisayar 
ve Teknoloji
Yüksekokulu

• Bilişim Sistemleri ve 
   Teknolojileri (İNG/ TR)
• Bilgisayar Programcılığı (TR)

• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (TR)*
• Elektrik ve Elektronik Teknolojisi (TR)*
• Harita ve Kadastro (TR)*

• İnşaat Teknolojisi (TR)
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (TR)*
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TR)*

* KKTC vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmektedir.
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BİLİŞİM SİSTEMLERİ ve TEKNOLOJİLERİ (İNG/TR) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Birinci yıl dersleri, öğrencilerin 
İngilizce dilini geliştirmelerine 
ve Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri alanında ihtiyaç 
duyacakları matematik, işletme 
ve programlama konularındaki 
altyapıyı  edinmelerine   olanak 
sağlayan derslerdir. 
İkinci ve üçüncü yıllarda 
uygulama ağırlıklı bilgisayar 
ağları, işletim sistemleri, internet 
programcılığı, veritabanı ve 
sistem analiz ve tasarımı, yazılım 
mühendisliği gibi derslerin  yanı  
sıra  sosyal  ve doğal bilimler gibi 
konuları içeren çeşitli seçmeli 
dersler verilmektedir.
Dördüncü yıldaki yoğun alan 
seçmeli dersleri, öğrencilere ilgi 
duydukları alanlarda kendilerini 
geliştirme ve uzmanlaşma fırsatı 
vermektedir. 
İki dönemlik bir süreye yayılmış 
olan mezuniyet projesi dersi ise 
öğrencilerin 4 yıllık bir eğitim 
süresince kazandıkları bilgi ve 
becerilerini takım çalışması 
yöntemiyle profesyonel bir 
uygulamada kullanmalarına 
olanak sağlamaktadır.

Kariyer Olanakları
ve Mezunlar 
Mezunlarımız, Bilişim Sistemleri 
ve Teknolojileri sektöründe 
ve ilgili tüm alanlarda çeşitli 
görevlerde çalışma yeterliliğine 
sahiptirler. Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri değişik dallarında, 
Bilgisayar Mühendisliği veya 
İşletme alanında yüksek lisans 
eğitimi yapma şansına sahiptirler.
Mezunlarımızın çalışma 
alanlarından bazıları şunlardır:
• Web Tasarlama / Programlama  
• Web Yönetimi
• Veri Tabanı Tasarımı / Yönetimi
• Yazılım Mühendisliği
• Bilgisayar Ağları Kurumu /
   Yönetimi
• Bilgisayar Öğretmenliği
• Bilgisayar Programcılığı
• Sistem Denetimi
• Proje Ekip Yönetimi
• Sistem Mimarlığı
• Sistem Analizi / Tasarımı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet RİZANER

Prof. Dr. Ali Hakan ULUSOY

Prof. Dr. Mustafa İLKAN

Doç. Dr. Nazife DİMİLİLER (Müdür)

Yrd. Doç. Dr. Emre ÖZEN(Müdür Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Hasan OYLUM

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü BAYRAMOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mustafa T. BABAGİL

Dr. Akile ODAY GİLOL (Prg. Koor.)

Dr. Cem YAĞLI

Dr. Sima KAÇMAZ

Öğr. Gör. Atalay TALAYKURT

Öğr. Gör. Birol ÖZKAYA

Öğr. Gör. Cihan ÜNAL

Öğr. Gör. Esen ERTUNGA

Öğr. Gör. Halide SARIÇİZMELİ

Öğr. Gör. Ibrahim ADESHOLA

Öğr. Gör. Pınar KUMYALILI

Öğr. Gör. Raygan KANSOY

Öğr. Gör. Şebnem ÇOBAN

Öğr. Gör. Şensev Payan İLKAN

Öğr. Gör. Vasfiye TUNABOYLU

Öğr. Gör. Yeşim KAPSIL ÇIRAK

Öğr. Gör. Zafer YUCA

Uzm. Ogechi Nwadinobi 
OBAEGBULAM



BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Birinci yıl dersleri, öğrencilerin 
ağırlıklı olarak bilgisayar 
programcılığı alanında ihtiyaç 
duyacakları matematik, bilgisayar 
donanım/yazılım konularındaki 
altyapıyı öğrenmelerine olanak 
sağlayan derslerdir.
Birinci yılın sonunda öğren-
cilerimiz bilgi teknolojilerinin 
uygulandığı iş yerlerinde 
mezuniyet öncesi iş tecrübesi 
kazanmak amacıyla yaz stajı 
yapacak seviyeye ulaşırlar. 
İkinci yılda ise bilgisayar ağları, 
internet programlama, nesneye 
yönelik programlama, veri tabanı 
programlama / yönetimi gibi 
dersler alarak ve üçüncü yılda 
ise ilk dönem 5 ders alıp sonraki 
dönem ise piyasada çalışarak 
bilgi teknolojileri konusunda 
bilgi ve becerilerini geliştirip bir 
dönem projesi hazırlarlar.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Okulumuzun 4 yıllık Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri (BST) 
programına devam etme olanağı 
sağlanmaktadır. Mezunlarımızın 
bilgisayar ve bilgi teknolojileri 
sektöründe çalışabilecekleri 

alanların bazıları şunlardır:
• Bilgisayar programcılığı
• Web tasarlama / programlama
• Bilgisayar kurma ve bakımı
• Masaüstü yayıncılık
• Bilgisayar ağları bakımı
• Küçük çapta sistem  
   geliştirme ve uygulama
• Küçük çapta veri tabanı   
   geliştirme.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ahmet RİZANER 
Prof. Dr. Ali Hakan ULUSOY

Doç. Dr. Nazife DİMİLİLER (Müdür)

Yrd. Doç. Dr. Emre ÖZEN(Müdür Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Hasan OYLUM

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü 
BAYRAMOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mustafa T. BABAGİL

Dr. Akile ODAY GİLOL (Prg. Koor.)

Dr. Cem YAĞLI

Öğr. Gör. Atalay TALAYKURT

Öğr. Gör. Birol ÖZKAYA 

Öğr. Gör. Cihan ÜNAL

Öğr. Gör. Esen ERTUNGA

Öğr. Gör. Halide SARIÇİZMELİ

Öğr. Gör. Pınar KUMYALILI

Öğr. Gör. Raygan KANSOY

Öğr. Gör. Şebnem ÇOBAN

Öğr. Gör. Şensev PAYAN İLKAN

Öğr. Gör. Yeşim Kapsıl ÇIRAK

Öğr. Gör. Zafer YUCA



BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (TR)* Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Birinci yıl büyük ölçüde meslek 
içerisinde bulunan alanları ta-
nıma ve bu alanları sahalarında 
inceleme imkanları bulan, te-
mel elektrik, elektronik, sayısal 
elektronik ve biyolojik işaret-
lerin  oluşumu, EEG, EMG ve 
EKG işaretlerinin ölçülmesi ile 
bilgisayar uygulama becerileri-
ni iyileştirmeye yönelik dersler 
içermektedir. İkinci yılda öğren-
ciler, kuramsal ve uygulamalı alt 
yapıya yönelik geliştirilmiş tıbbi 
enstrümantasyon, biyomedikal 
sistemlerde arıza, tıbbi görüntü-
leme sistemleri ve son dönemde 
bulunan tıbbi uygulama ile özel 
veya kamuya ait hastahanelerde-
ki uygulamaları ile okuldaki de-
neyimlerini birleştirerek hayata 
geçirme fırsatı bulmaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 
programından mezun olan öğ-
rencilerimizin bazı istihdam alan-
ları şunlardır:
• Kamu veya özel hastahaneler-
de laboratuvarlarda veya tıbbi 
cihaz ticareti yapan veya servis 
veren şirketlerde teknisyenlik;

Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Alper DOĞANALP

Öğr. Gör. Ahmet KÖYLÜOĞLU

Öğr. Gör. Ali MURAT (Prg. Koor.)

Öğr. Gör. Mesut YAKUP

Öğr. Gör. Hasan ÖZÇELİKHAN

• Bilgisayar montaj, bakım ve 
onarım hizmetleri;
• Devlet veya özel sektörde tek-
nisyenlik;
• Devlet veya özel okullarda la-
boratuvar teknik öğretmenliği;
• Mikroişlemci uygulamaları.



ELEKTRİK ve ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (TR)* Ön Lisans Programı

Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Alper DOĞANALP 
Öğr. Gör. Ahmet KÖYLÜOĞLU 

Öğr. Gör. Ali MURAT (Prg. Koor.)

Öğr. Gör. Mesut YAKUP

Öğr. Gör. Hasan ÖZÇELİKHAN

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Birinci yıl büyük ölçüde mes-
lek içerisinde bulunan alanları 
tanıma ve bu alanları sahalarında 
inceleme imkanları bulan, temel 
elektrik, elektronik ve sayısal 
elektronik ile bilgisayar uygu-
lama becerilerini iyileştirmeye 
yönelik dersler içermektedir.
İkinci yılda öğrenciler kuramsal 
ve uygulamalı altyapıya yönelik 
mikroişlemcilerin mimarisini, 
programlamasını ve uygulama-
larını, bir ev ve/veya sanayide 
elektrik alanlarındaki tesisat 
tasarımı, elektronik alanı ile ilgili 
dersleri alır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Elektronik Teknolojisi progra-
mından mezun olan öğrencile-
rimiz için bazı istihdam alanları 
şunlardır:
• Bina ve sanayi elektrik tesisat-
larının projelendirilmesi, 
• Tesisat uygulamaları ve kont-
rolörlüğü;
• Elektrik makineleri ve ev aletle-
rinin bakım ve onarım hizmetleri;
• Bilgisayar montaj, bakım ve 
onarım hizmetleri;
• Devlet veya özel sektörde 
teknisyenlik;
• Devlet veya özel okullarda 
laboratuvar teknik öğretmenliği;
• Mikroişlemci uygulamaları;
• Elektronik devre tasarım ve 
üretimi;
• Motor kumanda ve sarım işleri.



HARİTA ve KADASTRO (TR)* Ön Lisans Programı

Program Hakkında 
Genel Bilgi
Harita ve Kadastro programının 
müfredatı uygulama prensipleri 
üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, 
eğitimin %40’ı teorik, %60’ı ise 
verilen konuların uygulamaları-
na yöneliktir. Uygulama konuları 
tapu ölçümlerinde kullanılan ve 

Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Ece ÇELİK (Prg. Koor.)

Öğr. Gör. Ahmet Burak KEŞKEK

Öğr. Gör. Mehmet ŞEMİ

Öğr. Gör. Mustafa TUNA

Öğr. Gör. Ramadan İYİKAL

Öğr. Gör. Selcan AKYEL

Öğr. Gör. Şener ÇAĞNAN

tatbik edilen aktiviteler olduğun-
dan, öğrencilerin mesleki konu-
lara daha yakın olmasını ve mo-
tivasyonunu kazanmasını sağlar.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Harita ve Kadastro programın-
dan mezun olan öğrenciler, in-
şaat sektörünün ihtiyaç duydu-

ğu kalifiye, profesyonel, disiplini 
olan, çalışma ortamında karşılıklı 
saygıya dayanan, yabancı dil ola-
rak İngilizce’yi mesleğinde kulla-
nabilen ve kalite kontrolü yapabi-
len ara eleman gücünü oluşturan 
kişilerdir. Bazı istihdam alanları 
şunlardır:
• Tapu teknik elemanı;
• Arazi ölçüm elemanı.



İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (TR) Ön Lisans Programı

Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Ece ÇELİK (Prg. Koor.)

Öğr. Gör. Ahmet Burak KEŞKEK

Öğr. Gör. Mehmet ŞEMİ

Öğr. Gör. Mustafa TUNA

Öğr. Gör. Ramadan İYİKAL

Öğr. Gör. Selcan AKYEL

Öğr. Gör. Şener ÇAĞNAN

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
İnşaat Teknolojisi ön lisans 
programından mezun olan 
öğrencilerin bazı istihdam 
alanları şunlardır:
• Şantiye yöneticiliği;
• Yapı teknisyenliği bürosu açma;
• Klasik proje ve Auto CAD ile   
   proje çizimi;

Program Hakkında     
Genel Bilgi
İnşaat Teknolojisi ön lisans prog-
ramının müfredatı uygulama 
prensipleri üzerine kurulmuştur. 
Bu nedenle, eğitimin %40’ı te-
orik, %60’ı ise verilen konuların 
uygulamalarına yöneliktir. Uygu-
lama konuları inşaat sektöründe 
kullanılan ve tatbik edilen akti-
viteler olduğundan öğrencile-
rin mesleki konulara daha yakın 
olmasını ve motivasyonunu ka-
zanmasını sağlar. Programda, 
öğrencilerin verilen projeleri, 
‘‘İnşaat Teknisyeni’’ olarak me-
zun olurken yapabileceği ve ha-
yatını idame ettirebilecek konu-
ları kendisinin seçmesine özen 
gösterilir.

• Arazi ölçüm ve haritaların   

   hazırlanması;

• Bina metraj ve keşif 

   raporlarının hazırlanması;

• Devlet, özel okullar ve inşaat 

   sektöründe yapı laboratuvarı 

   teknisyenliği;

• Yol yapımı ve parselasyon 

   teknik hizmetleri.



Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Ayhan TECEL(Prg. Koor.)

Dr. Emel ÇAPKINER TOSUN

Dr. Güzide ATAİ

Öğr. Gör. Ebru KAPTAN

Öğr. Gör. Gürhan GÜLER

Öğr. Gör. Kezban ARAT

Öğr. Gör. Özlem GÖRKAN EVRE

MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI (TR)* Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları programı 2 
yıllık olup, amacı muhasebe 
ve vergi konusunda hizmet 
veren, muhasebe veya 
müşavirlik bürolarının ve 
ticari firmaların muhasebe ve 
finans bölümlerinin ihtiyacını 
karşılayacak elemanları  
yetiştirmektir. Birinci yılda, 
muhasebe alanındaki temel 
bilgileri kavrayabilme, 
muhasebenin fonksiyonlarını 
ve önemini kavrayabilme, 
mesleği ile ilgili mevzuatı 
takip edilebilme, muhasebe 
kayıtlarını oluşturabilme 
becerisi, finansal yapıyı analiz 
etme ve karar verme sürecinde 
finansal değerleri kullanabilme 
becerisi kazandırılmaya 
çalışılmaktadır.
İkinci yılda ise muhasebe 
belgelerini tanıyabilme, 
finansal tablolardan bilânço 
ve gelir tablosu  düzenleme 
ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, 
bilgisayar ortamında finansal 
tabloları düzenleyebilme, 

muhasebe ile ilgili paket 
programları kullanabilme 
amacını taşımaktadır.
Ayrıca, vergi hukukunun hukuk 
sistemi içerisindeki yerini, 
kaynakların uygulanmasını 
kavrayabilme, vergiye ilişkin 
temel kavramları, vergilendirme 
sürecini nasıl olabileceği 
konularını öğretmektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Bugün piyasalarımızda muhase-
beyi bilgisayar ortamında tutmak 
artık gereksinim haline gelmiştir. 
Bu nedenden dolayı muhasebe 
işlemlerini bilgisayar ortamında 
yapan kalifiye elemanlar iş dün-
yası tarafından talep edilmekte-
dir.



Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Nilgün SUPHİ

Öğr. Gör. Banu LAMA (Prg. Koor.)

TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK (TR)* Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik programının dersleri 
bilgisayar, büro yönetimi, tıbbi 
dokümantasyon, İngilizce, 
Türkçe, sağlık işletmeciliği, 
araştırma yöntemleri ve tıp 
dersleri olarak sekiz kategoriye 
ayrılmaktadır.
Birinci yıl, birinci dönemde 
büro yönetimi mesleği, tıbbi 
dokümantasyon ve tıp ile ilgili 
temel dersler verilmektedir. 
Teorik bilgilerin yoğun olduğu 
bu dönemde büro yönetimi ve 
bilgisayar derslerinde pratik 
uygulama yapılmaktadır.
Birinci yılın ikinci döneminde bir 
önceki dönemde alınan derslerin 
üzerine devam ederek, konuların   
daha   derini   işlenmekte ve 
sağlık ile ilgili işletme dersleri 
eklenmektedir. Bu dönemde 
derslerde uygulamaya daha da 
fazla önem verilmektedir.
İkinci yıl, birinci yılda işlenen 
mesleki derslerin üzerine inşa 
edilmeye devam ederken, 
öğrenciler araştırma teknikleri 
ve biyoistatistik ile ilgili 
derslerini üçüncü dönemde 
görmektedirler.

Üç dönemi tamamlayan
öğrenciler bilgilerini pekiştirmek 
ve beceriye döndürmek için son
dönemin tümünü staj yaparak 
geçirmektedirler.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Bu   programın mezunları; doktor 
ve hasta arasındaki köprüyü hasta 
psikolojisinden anlayarak ve hasta 
memnuniyeti getirecek şekilde 
sağlayabilecek, ön büro, dosya 
hazırlama, arşivleme ve randevu 
alma işlemlerini yerine
getirebilecek, doktor ve hastane 
yöneticilerin toplantılarını 
profesyonelce hazırlayabilecek ve 
tutanak, hasta raporlarını ve tıpla 
ilgili her türlü dokümantasyonlarını 
profesyonelce yazabilecek, doktor 
ve hastane/sağlık kuruluşları 
yöneticilerinin sağ kolu olarak 
yüklerini azaltabileceklerdir.
Mezunlarımız sağlık sektöründeki 
kamu ve özel sektör kurum 
ve kuruluşlarında istihdam 
edilebileceklerdir.



Turizm 
Fakültesi

• Turizm İşletmeciliği (İNG)
• Gastronomi ve Mutfak Sanatları (TR/İNG) 

• Rekreasyon (İNG)
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TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNG) Lisans Programı

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ali ÖZTÜREN 
(Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Habib ALIPOUR

Prof. Dr. Hasan KILIÇ (Dekan)

Prof. Dr. Osman M. KARATEPE

Prof. Dr. Turgay AVCI

Doç. Dr. Mine HAKTANIR

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDURAN

Yrd. Doç. Dr. Cahit EZEL 

Yrd. Doç. Dr. M. Güven ARDAHAN
(Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Hamed
REZAPOURAGHDAM

Yrd. Doç. Dr. İlkay YORGANCI
Yrd. Doç. Dr. Rüçhan KAYAMAN

Öğr. Gör. Hülya ÖZKAYA

Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZBAŞAR

Öğr. Gör. Münevver GÜREL

Öğr. Gör. Necati A. ÖZKAN

Öğr. Gör. Nejla ÇANCI

Uzm. Şef Pınar BARUT

Uzm. Koral KARAMANOĞLU

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Eğitim dili İngilizce’dir. Ayrıca 
öğrencilerimiz, sektöre özgü 
kavramları öğrenmek ve İngilizce 
dil bilgilerini geliştirebilmek 
amacıyla programların tümünde 
eğitimlerinin ilk 2 yılında 
İngilizce dersleri almaktadırlar. 
İngilizce dışında, turizm 
sektörü için son derece önemli 
olan ikinci bir yabancı dil 
programlarımıza dahil edilmiştir. 
Akdeniz çanağındaki ülkelerin 
turizm potansiyeli dikkate 
alınarak öğrencilerimize 
Almanca, Fransızca ya da Rusça 
dillerinden birisini seçerek 
kendilerini geliştirmeleri teşvik 
edilmektedir. Seçmeli dersleri 
aracılığıyla üçüncü bir dili de 
öğrenme şansına sahiptirler. 
Derslerimizde ülkemizin seçkin 
otellerinde ve kurumlarında 
uygulama imkanları da 
sunulmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mezunlarımız turizm sektörünün 
farklı alanlarında iş bulma 
imkanına sahiptirler. Ulaştırma 
şirketlerinde, özellikle hava 
yolları (kabin memurluğu, 

yer hostesliği) ve deniz 
işletmelerinde (kruvaziyer 
gemilerde), uluslararası zincir 
otellerde, tur operatörleri 
ve acentelerde çalışabilirler. 
Öğrencilerimiz, öğrenimleri 
sırasında 5 veya 4 yıldızlı 
konaklama seyahat ve ulaştırma 
işletmeleriyle restoranlarda 
gerçekleştirecekleri stajları 
ile, işletmeleri yerinde tanıma 
fırsatı bulmaktadırlar. Arzu eden 
öğrencilerimiz için, yurt dışındaki 
konaklama işletmelerinde staj 
yapma olanağı mevcuttur. 
Üniversitemize ait Deniz Kulübü 
Tesisleri de öğrencilerimizin staj 
yapabileceği işletmeler arasında 
yer almaktadır. Yüksekokulumuz 
ve fakültemizden stajyer kabul 
eden işletmeler arasında; Hilton, 
Sheraton, Swissotel, Marriott, 
Kempinski, Radisson, Holiday 
Inn, Four Seasons, Accor 
Hotels, Limak Hotels, Salamis 
Bay Conti Resort, Merit Hotels, 
Kaya Hotels, Noah’s Ark, Arkın 
Group Hotels gibi konaklama 
işletmeleriyle Türk Hava Yolları, 
Atlas Global, Pegasus, ETS Tur, 
Puzzle Travel gibi havayolu ve 
ulaştırma işletmeleri, Michelin 
yıldızlı restoranlar (Tom’s 
Kitchen, Piccolo Lago, Dolce 

Stil Novo alla Reggia, Spago) 
ve “İncili” restoranlar (Mikla, 
Alancha, Lacivert, Nicole, 
Sunset, Neolokal) bulunmakta 
ve mezun öğrencilerimiz staj 
yaptıkları bu işletmelerden iş 
teklifleri almaktadırlar. 
Mezunlarımız aynı zamanda, 
akademik kariyerlerine 
fakültemizin yüksek lisans 
programına katılarak devam 
edebilmektedirler.



GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI (TR/İNG) Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Programımız; bölgemizde 
ve dünyada önde gelen 
otel işletmelerinin ihtiyaç 
duyduğu, dünya mutfakları 
ve yerel mutfaklar konusunda 
donanımlı şef aşçılar adayları 
yetiştirmektedir.
Programımızın eğitim dili Türkçe 
olmakla beraber, teorik ve 
pratik dersler öğrencilerimize 
deneyimli ve sektör tecrübesi 
olan kadrolar tarafından 
verilmektedir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mezunlarımız turizm sektörünün 
yiyecek ve içecek alt sektöründe 
iş bulma imkanına sahip 
olmaktadırlar. Öğrencilerimiz, 
öğrenimleri sırasında 5 
veya 4 yıldızlı konaklama 
işletmeleriyle restoranlarda 
gerçekleştirecekleri sektör 
stajları ile, işletmeleri yerinde 
tanıma fırsatı bulmaktadırlar.
Arzu eden öğrencilerimiz 
için, yurt dışındaki konaklama 
işletmelerinde staj yapma 
olanağı mevcuttur. 

Üniversitemize ait Deniz Kulübü 
Tesisleri de öğrencilerimizin staj 
yapabileceği işletmeler arasında 
yer almaktadır.
Yüksekokulumuzdan stajyer 
kabul eden işletmeler arasında; 
Hilton, Sheraton, Swissotel, 
Marriott, Kempinski, Radisson, 
Holiday Inn, Four Seasons, 
Accor Hotels, Limak Hotels, 
Salamis Bay Conti Resort, 
Merit Otelleri, Kaya Hotels, 
Golden Tulip, Noah’s Ark, Arkın 
Group Hotels gibi konaklama 
işletmeleri, Michelin yılıdızlı 
restoranlar (Tom’s Kitchen, 
Piccolo Lago, Dolce Stil Novo 
alla Reggia, Spago) ve “İncili” 
restoranlar (Mikla, Alancha, 
Lacivert, Nicole, Sunset, 
Neolokal) bulunmakta ve mezun 
öğrencilerimiz staj yaptıkları 
bu işletmelerden iş teklifleri 
almaktadırlar.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ali ÖZTÜREN 
(Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Habib ALIPOUR

Prof. Dr. Hasan KILIÇ (Dekan)

Prof. Dr. Osman M. KARATEPE

Prof. Dr. Turgay AVCI

Doç. Dr. Mine HAKTANIR

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDURAN

Yrd. Doç. Dr. Cahit EZEL 

Yrd. Doç. Dr. M. Güven ARDAHAN
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Hamed
REZAPOURAGHDAM

Yrd. Doç. Dr. İlkay YORGANCI
Yrd. Doç. Dr. Rüçhan KAYAMAN

Öğr. Gör. Hülya ÖZKAYA

Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZBAŞAR

Öğr. Gör. Münevver GÜREL

Öğr. Gör. Necati A. ÖZKAN

Öğr. Gör. Nejla ÇANCI

Uzm. Şef Pınar BARUT

Uzm. Koral KARAMANOĞLU



REKREASYON (İNG) Lisans Programı

Program Hakkında 
Genel Bilgi
Rekreasyon programları, son 
yıllarda, tüm dünyada en çok 
talep edilen eğitim programları 
içerisinde yer almaktadır. 
Mezunların sektörde oldukça 
yoğun bir talep göreceği 
varsayılmaktadır. Programlarımız, 
sektörün günümüz 
gereksinimlerinin karşılanmasının 
yanı sıra gelişimine de uygun 
olarak düzenlenmiş olup, 
öğrencileri yaratıcı ve yenilikçi 
fikirler üretmeye yönlendirirken, 
geleceğe hazırlamayı 
hedeflemektedir. Uygulama ile 
desteklenen eğitim programının 
sağlayacağı avantajla öğrenciler, 
mezuniyet sonrasında turizm 
sektörünün oldukça geniş kariyer 
seçeneklerinden tercih yapma 
olanağına sahip olacaklardır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar
Mezunlarımız rekreasyon 
ve turizm sektörünün farklı 
alanlarında iş bulma imkanına 
sahiptirler. Mezunlarımız, 
rekreasyon, eğlence ve spor 
endüstrisinin herhangi bir 
sektöründe kariyerlerine 
başlayabilirler. Olası işverenler 
arasında eğlence merkezleri, 

sağlık ve spor kulüpleri, turizm 
işletmeleri, spor bakanlıkları, 
turizm bakanlıkları, spor turizmi 
tesisleri, sağlık turizmi tesisleri, 
konaklama işletmeleri, sosyal 
tesisler, dinlenme tesisleri, 
huzurevleri, tatil köyleri, sosyal 
hizmet ve tesisler, çocuk 
rekreasyon tesisleri, spor ve 
rekreasyon tesisleri, sosyo-
kültürel rekreasyon tesisleri, 
misafirperverlik ve idari hizmet 
alanları, animasyon işletmeleri, 
özel okullar, üniversiteler, özel 
eğitim merkezleri, spor tesisleri, 
yerel yönetimler (belediyeler), 
kayak merkezleri, sahil tesisleri, 
kumarhaneler, yaz kampları, 
turizm büroları, tur operatörleri, 
ticari rekreasyon işletmeleri, milli 
parklar, eğlence parkları, gençlik 
müdürlükleri ve gençlik kampları 
gösterilebilir. Mezunlarımız aynı 
zamanda, akademik kariyerlerine 
fakültemizin lisansüstü 
programlarına katılarak devam 
edebilmektedirler.
Rekreasyon lisans programının 
temel amaçları şunlardır:
• Rekreasyon, dinlence ve spor 
yönetiminde yüksek kaliteli 
eğitim ve öğretim sağlamak.
• Yönetim yeterliliğini 
geliştirirken toplumumuzda 
rekreasyon, dinlence ve spor 

• İnsanları, çevrelerinin farkına 
varma ve zararlı etkilere neden 
olmadan kullanacak şekilde 
eğitmek gibi zorluklarla başa 
çıkmak ve rekreasyon zamanının 
olumlu kullanımı yoluyla yaşamı 
iyileştirmek.

Turizm 
ve Otelcilik

Yüksekokulu
• Turizm ve Otel İşletmeciliği (İNG)
• Aşçılık (TR)

• Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri (İNG)
• Pastacılık ve Ekmekçilik (TR)

hakkında geniş bir anlayış 
geliştirerek rekreasyon, dinlence 
ve spor yönetimi alanında 
profesyoneller yetiştirmek.
• Toplumda hem kamu hem de 
özel sektörünün gerektirdiği 
şekilde yetkin ve etik açıdan 
sorumlu profesyoneller yetiştirmek.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ali ÖZTÜREN 
(Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Habib ALIPOUR

Prof. Dr. Hasan KILIÇ (Dekan)

Prof. Dr. Osman M. KARATEPE

Prof. Dr. Turgay AVCI

Doç. Dr. Mine HAKTANIR

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDURAN

Yrd. Doç. Dr. Cahit EZEL 

Yrd. Doç. Dr. M. Güven ARDAHAN
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Hamed
REZAPOURAGHDAM

Yrd. Doç. Dr. İlkay YORGANCI
Yrd. Doç. Dr. Rüçhan KAYAMAN

Öğr. Gör. Hülya ÖZKAYA

Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZBAŞAR

Öğr. Gör. Münevver GÜREL

Öğr. Gör. Necati A. ÖZKAN

Öğr. Gör. Nejla ÇANCI

Uzm. Şef Pınar BARUT

Uzm. Koral KARAMANOĞLU



Turizm 
ve Otelcilik

Yüksekokulu
• Turizm ve Otel İşletmeciliği (İNG)
• Aşçılık (TR)

• Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri (İNG)
• Pastacılık ve Ekmekçilik (TR)
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TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İNG) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Eğitim dili İngilizce’dir. Ayrıca 
öğrencilerimiz, sektöre özgü 
kavramları öğrenmek ve İngilizce 
dil bilgilerini geliştirebilmek 
amacıyla programların tümünde 
eğitimleri süresince İngilizce 
dersleri almaktadırlar. İngilizce 
dışında, turizm sektörü için son 
derece önemli olan ikinci bir 
yabancı dil programlarımıza dahil 
edilmiştir. Akdeniz çanağındaki 
ülkelerin turizm potansiyeli göz 
önüne alınarak öğrencilerimize 
Almanca, Fransızca ya da Rusça 
dillerinden birisini seçerek 
kendilerini geliştirmeleri teşvik 
edilmektedir. Seçmeli dersleri 
aracılığıyla üçüncü bir dili de 
öğrenme şansına sahiptirler. 
Derslerimizde ülkemizin seçkin 
otellerinde ve kurumlarında 
uygulama imkanları da 
sunulmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mezunlarımız turizm sektörünün 
farklı alanlarında iş bulma 
imkanına sahip olmaktadırlar. 
Ulaştırma şirketlerinde 
özellikle hava yolları (kabin 
memurluğu, yer hostesliği) ve 
deniz işletmelerinde (kruvaziyer 

gemilerde), uluslararası zincir 
otellerde, tur operatörleri 
ve acentelerde çalışabilirler. 
Öğrencilerimiz, öğrenimleri 
sırasında 5 veya 4 yıldızlı 
konaklama, seyahat ve ulaştırma 
işletmeleriyle restoranlarda 
gerçekleştirecekleri sektör stajları 
ile, işletmeleri yerinde tanıma 
fırsatı bulmaktadırlar. Arzu eden 
öğrencilerimiz için, yurt dışındaki 
konaklama işletmelerinde staj 
yapma olanağı mevcuttur. 
Üniversitemize ait Deniz Kulübü 
Tesisleri de öğrencilerimizin 
staj yapabileceği işletmeler 
arasında yer almaktadır. 
Yüksekokulumuzdan stajyer 
kabul eden işletmeler arasında; 
Hilton, Sheraton, Swissotel, 
Marriott, Kempinski, Radisson, 
Holiday Inn, Four Seasons, 
Accor Hotels, Limak Hotels, 
Salamis Bay Conti Resort, Merit 
Hotels, Dedeman, Kaya Hotels, 
Noahs Ark, Arkın Group Hotels 
gibi konaklama işletmeleriyle 
Türk Hava Yolları, Atlas Global, 
Pegasus, ETS Tur, Puzzle Travel 
gibi havayolu ve ulaştırma 
işletmeleri, Michelin yılıdızlı 
restoranlar (Tom’s Kitchen, 
Piccolo Lago, Dolce Stil Novo 
alla Reggia, Spago) ve “İncili” 
restoranlar (Mikla, Alancha, 

Lacivert, Nicole, Sunset, 
Neolokal) bulunmakta ve mezun 
öğrencilerimiz staj yaptıkları 
bu işletmelerden iş teklifleri 
almaktadırlar. Mezunlarımız 

aynı zamanda, akademik 
kariyerlerine fakültemizin lisans 
programına katılarak devam 
edebilmektedirler.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ali ÖZTÜREN 
(Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Habib ALIPOUR

Prof. Dr. Hasan KILIÇ (Dekan)

Prof. Dr. Osman M. KARATEPE

Prof. Dr. Turgay AVCI

Doç. Dr. Mine HAKTANIR

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDURAN

Yrd. Doç. Dr. Cahit EZEL 

Yrd. Doç. Dr. M. Güven ARDAHAN
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Hamed
REZAPOURAGHDAM

Yrd. Doç. Dr. İlkay YORGANCI
Yrd. Doç. Dr. Rüçhan KAYAMAN

Öğr. Gör. Hülya ÖZKAYA

Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZBAŞAR

Öğr. Gör. Münevver GÜREL

Öğr. Gör. Necati A. ÖZKAN

Öğr. Gör. Nejla ÇANCI

Uzm. Şef Pınar BARUT

Uzm. Koral KARAMANOĞLU



AŞÇILIK (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Eğitim dili Türkçe’dir. 
Öğrencilere İngilizce seçmeli 
olarak verilmektedir Derslerde 
mutfak sanatları ve kültürüne 
yönelik teorik alt yapının yanı 
sıra ülkemizin seçkin otellerinde 
ve kurumlarında uygulama 
imkanları da sunulmaktadır. 
Akademik kadromuzda seçkin 
akademisyenler ve sektörün 
önde gelen isimleri yer 
almaktadır. Derslerin yanı sıra 
öğrencilerimiz çeşitli konularda 
seminer ve çalıştaylar vasıtasıyla 
sektörle eş zamanlı olarak bilgi 
ve beceri kazanmaktadırlar.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mezunlarımız turizm sektörünün 
yiyecek ve içecek alt sektöründe 
iş bulma imkanına sahip 
olmaktadırlar. Öğrencilerimiz, 
öğrenimleri sırasında 5 
veya 4 yıldızlı konaklama 
işletmeleriyle restoranlarda 
gerçekleştirecekleri sektör stajları 
ile işletmeleri yerinde tanıma 
fırsatı bulmaktadırlar. Arzu eden 
öğrencilerimiz için, yurt dışındaki 
konaklama işletmelerinde staj 
yapma olanağı mevcuttur.

Üniversitemize ait Deniz Kulübü 
Tesisleri de öğrencilerimizin 
staj yapabileceği işletmeler 
arasında yer almaktadır. 
Yüksekokulumuzdan stajyer 
kabul eden işletmeler arasında; 
Hilton, Sheraton, Swissotel, 
Marriott, Kempinski, Radisson, 
Holiday Inn, Four Seasons, Accor 
Hotels, Limak Hotels, Salamis 
Bay Conti Resort, Merit Otelleri, 
Dedeman, Kaya Hotels, Golden 
Tulip, Noah’s Ark, Arkın Group 
Hotels gibi konaklama işletmeleri, 
Michelin yılıdızlı restoranlar 
(Tom’s Kitchen, Piccolo Lago, 
Dolce Stil Novo alla Reggia, 
Spago) ve “İncili” restoranlar 
(Mikla, Alancha, Lacivert, Nicole, 
Sunset, Neolokal) bulunmakta 
ve mezun öğrencilerimiz staj 
yaptıkları bu işletmelerden iş 
teklifleri almaktadırlar.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ali ÖZTÜREN 
(Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Habib ALIPOUR

Prof. Dr. Hasan KILIÇ (Dekan)

Prof. Dr. Osman M. KARATEPE

Prof. Dr. Turgay AVCI

Doç. Dr. Mine HAKTANIR

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDURAN

Yrd. Doç. Dr. Cahit EZEL 

Yrd. Doç. Dr. M. Güven ARDAHAN
(Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Hamed
REZAPOURAGHDAM

Yrd. Doç. Dr. İlkay YORGANCI
Yrd. Doç. Dr. Rüçhan KAYAMAN

Öğr. Gör. Hülya ÖZKAYA

Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZBAŞAR

Öğr. Gör. Münevver GÜREL

Öğr. Gör. Necati A. ÖZKAN

Öğr. Gör. Nejla ÇANCI

Uzm. Şef Pınar BARUT

Uzm. Koral KARAMANOĞLU



SİVİL HAVACILIK  ve KABİN HİZMETLERİ (İNG) Ön Lisans Programı

Program Hakkında 
Genel Bilgi
Hava ulaşımı günümüzün 
küreselleşen dünyasında ulaşım 
ihtiyacının karşılanmasında çok 
önemli roller üstlenmektedir. 
Toplumumuzun ve ekonomimizin 
hayati bir sektörüdür. 
Havacılık sektörü hızla gelişirken, 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli 
personel sayısı da artmaktadır.
Yolcu ilişkileri, acil durum 
kuralları, ilk yardım, iletişim 
becerileri ve yabancı dilde 
donanımlı kabin görevlileri 
ihtiyacı da bu gelişim 
doğrultusunda artmaktadır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar
Dünyanın en büyük havayolu 
topluluğu olan Star Alliance 
üyesi Türk Hava Yolları ile yapılan 
anlaşma ile öğrencilerimizin 
eğitim seviyeleri en üst düzeye 
çıkarılacak ve bu seviye 
sertifikalanacaktır. Üniversitemiz 
sivil havacılık sektörü ile ilişkili 
birçok kamu ve özel kurum 
(Örneğin; KKTC Sivil Havacılık 
Dairesi, Ercan Devlet Havalimanı, 

Ercan Havalimanı Meydan 
İşletmesi, Türk Hava Yolları, 
Pegasus Hava Yolları, Atlasglobal, 
Lufthansa Hava Yolları vs.) 
ile iş birliği yapmaktadır. Bu 
çerçevede yapılan ortak projeler 
ve çeşitli çalışmalar sayesinde 
öğrencilerimiz eğitim, staj ve 
istihdam imkanlarına sahip 
olmaktadırlar. Avrupa, Amerika, 
Orta Doğu ve Asya’da yer alan 
diğer eğitim kurumları ile yapılan 
eğitim anlaşmaları aracılığı 
ile öğrencilerimizin yurt dışı 
deneyimleri de sağlanmaktadır. 
Bununla birlikte, iki yıllık sivil 
havacılık kabin hizmetleri 
programından mezun 
olan ğrencilerimiz, turizm 
işletmeciliği ile ilişkili lisans, 
yüksek lisans ve doktora 
yaparak kariyerlerinde ilerleme 
fırsatlarını da yakalamaktadırlar. 
Uluslararası akreditasyonlarımız 
eğitim kalitemizin göstergeleri 
niteliğinde olup, mezunlarımızın 
sektörün en çok tercih edilen 
kişileri olmasını sağlamaktadır. 
Gelişen havacılık sektörü yeni 
yapılan havalimanları, filosu 
genişleyen hava yolları ve hava 

ulaşımının kullanılmasındaki 
artışla birlikte sektör içinde 
çok çeşitli istihdam olanağı 
sağlayabilmektedir. Mezunlarımız 
hava yollarında; Kabin Memuru, 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ali ÖZTÜREN 
(Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Habib ALIPOUR

Prof. Dr. Hasan KILIÇ (Dekan)

Prof. Dr. Osman M. KARATEPE

Prof. Dr. Turgay AVCI

Doç. Dr. Mine HAKTANIR

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDURAN

Yrd. Doç. Dr. Cahit EZEL 

Yrd. Doç. Dr. M. Güven ARDAHAN
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Hamed
REZAPOURAGHDAM

Yrd. Doç. Dr. İlkay YORGANCI
Yrd. Doç. Dr. Rüçhan KAYAMAN

Öğr. Gör. Hülya ÖZKAYA

Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZBAŞAR

Öğr. Gör. Münevver GÜREL

Öğr. Gör. Necati A. ÖZKAN

Öğr. Gör. Nejla ÇANCI

Uzm. Şef Pınar BARUT

Uzm. Koral KARAMANOĞLU

Kabin Amiri, Eğitmen Kabin 
Amiri, Kontrol Kabin Amiri, Kabin 
Eğitim Müdürü, Kabin Hizmetleri 
Müdürü, Yolcu Hizmetleri 
Memuru olarak çalışabilmektedir.



PASTACILIK ve EKMEKÇİLİK (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında 
Genel Bilgi
Pastacılık ve Ekmekçilik Ön 
Lisans Programı öğrencilere 
iki yıllık öğrenimleri süresince, 
tüm dünyada yeni trend olan 
pastacılık sektörünün yanı sıra, 
klasikten modern pastacılığa ve 
artizan ekmek yapımına kadar 
farklı alanlarda kariyer yapmaya 
uygun eğitim sağlar.
Ülkemizde bir ilk olan program 
zengin bir ders yelpazesinde 
uluslararası standartlara uygun 
temel pastacılık ve ekmekçilik 
derslerinin yanı sıra seçmeli 
derslerle de öğrencileri sektöre 
hazırlar.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar
Pastacılık ve Ekmekçilik Ön 
Lisans Programı eğitimini 
başarıyla tamamlayan 
öğrenciler, “Pastacılık ve 
Ekmekçilik Teknikeri” ünvanı 
alırlar.
Mezunlar, sektörün aradığı 
niteliklere sahip olacağından 
konaklama işletmeleri (otel, 
motel, tatil köyü ve benzeri), 

restoran, café, pastane ve fırın 

ve unlu mamuller işletmeleri gibi 

işletmeler tarafından öncelikli 

olarak tercih edilecektir.

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ali ÖZTÜREN 
(Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Habib ALIPOUR

Prof. Dr. Hasan KILIÇ (Dekan)

Prof. Dr. Osman M. KARATEPE

Prof. Dr. Turgay AVCI

Doç. Dr. Mine HAKTANIR

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDURAN

Yrd. Doç. Dr. Cahit EZEL 

Yrd. Doç. Dr. M. Güven ARDAHAN
(Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Hamed
REZAPOURAGHDAM

Yrd. Doç. Dr. İlkay YORGANCI
Yrd. Doç. Dr. Rüçhan KAYAMAN

Öğr. Gör. Hülya ÖZKAYA

Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZBAŞAR

Öğr. Gör. Münevver GÜREL

Öğr. Gör. Necati A. ÖZKAN

Öğr. Gör. Nejla ÇANCI

Uzm. Şef Pınar BARUT

Uzm. Koral KARAMANOĞLU





Sağlık
Hizmetleri
Yüksekokulu

• Ağız ve Diş Sağlığı (TR)
• Ameliyathane Hizmetleri (TR)
• Anestezi (TR)
• Diyaliz (TR)
 

• Fizyoterapi (TR)
• İlk ve Acil Yardım (TR)
• Ortopedik Protez ve Ortez (TR)
 

• Radyoterapi (TR)
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (TR)

sb
f.

em
u

.e
d

u
.t

r



Akademik Kadro
Dr. Alev İNAN

Dr. Bahar SOYDAN

Dr. Kemal TAŞÇI

Dr. Sultan ERENKÖYLÜ

Dr. Tuğşan KANSOY

Dr. Zühtü BAYSEN

Öğr. Gör. Arzu ABİÇ (Bölüm Koor.)

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın 
misyonu; nitelikli, yetkin, çağdaş, 
mesleki bilgisinin gerektirdiği 
kurallara bağlı kalarak, ağız ve 
diş sağlığı bilincinin geliştiril-
mesi için gerekli temel bilgilerin 
hastaya aktarılmasının yanı sıra 
diş hekimi gözetiminde, koru-
yucu diş hekimliği uygulamaları 
yapmaya yetkili, ağız boşluğu ve 
çene rahatsızlıklarının tedavisi 
esnasında diş hekimine yardım-
cı olan ve diğer sağlık personeli 
ile koordinasyon sağlayabilecek 
teknik elemanlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Ağız ve Diş Sağlığı Programı’ndan 
mezun olacak olan öğrencileri-
miz, kazandıkları niteliklerle, hem 
özel sektörün hem de kamu sek-
törünün öncelikli olarak aradığı 
kişiler arasında yer alabilecektir.
Bilim ve teknolojiye dayalı yak-
laşım ve yöntemlerle, mesleki 
ilke ve standartlarıyla ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanınan ve 

tercih edilen bir eğitim vermeyi 
amaçlayan bu bölümden mezun 
olacak nitelikli insan gücü Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 
Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve di-
ğer ülkelerin ihtiyacına cevap 
verecektir. Meslek elemanlarının 
istihdam alanları artan teknoloji 
ile birlikte giderek yaygınlaşmak-
tadır.



Akademik Kadro
Dr. Ayşegül BARIŞ

Dr. Mehmet İNAN

Öğr. Gör. Gizem Düzenli 
(Program Koordinatörü)

Öğr. Gör. Serpil ÇAĞLIYAN

AMELİYATHANE HİZMETLERİ (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Çalışma alanının insan sağlığı 
olduğu göz önünde bulundu-
rularak, sağlık alanındaki tüm 
sorunları öngörebilen, araştıran, 
bilgi üreten, bilgi ve iletişim be-
cerilerini kullanabilen, gelişen 
teknolojiyi sahada uygulayabi-
lecek teknik donanımda, bilgiyi 
sentezleme becerisine sahip, 
göz ve el koordinasyonunu ra-
hat kullanabilen, bütün ameliyat 
ekiplerinde doğrudan yer alabi-
lecek, cerrahı ameliyat sırasında 
asiste edebilecek ve diğer sağ-
lık personelleri ile koordinasyon 
sağlayabilecek nitelikli teknik 
elemanlarına ihtiyaç duyulmak-
tadır. Bu nedenle Ameliyathane 
Hizmetleri Programı günümüz-
deki teknolojik gelişim, küresel-
leşme ve artan rekabet ortamına 
uygun olarak hazırlanmıştır. Ame-
liyathane teknikerliğinin eğitimi, ön 
lisans düzeyinde iki yıldır. İlk yıl 
teorik dersler, ikinci yıl uygula-
malı eğitim ağırlık taşımaktadır. 
Programdan mezun olacak öğ-
renciler “Ameliyathane Teknike-

ri” unvanı alacaktır. Bu programı 
tamamlayacak öğrenciler, iste-
dikleri takdirde Yüksek Öğretim 
Kurulu’nun (YÖK) uygun gördü-
ğü üst programlara da geçiş ya-
pabileceklerdir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Hızla gelişen tıbbi teknoloji, her 
alanda olduğu gibi ameliyatha-
ne hizmetlerinde de belirgin bir 
şekilde kendini hissettirmekte-
dir. Bu baş döndürücü gelişme-
ler yanında, TC ve KKTC’de ara 
eleman olarak tanımlanan sağlık 
personeli (Ameliyathane Tekni-
keri) ihtiyacı da aynı şekilde ar-
tarak devam etmekte ve özellikle 
kamu sektöründe ameliyathane 
teknisyeni / teknikeri istihdamı, 
taleplerin/ihtiyacın çok gerisinde 
kalmaktadır.



ANESTEZİ (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Anestezi Programı’nın amacı, 
ameliyatlarda anestezi işlemle-
rinde hekime yardımcı olacak 
sağlık elemanı yetiştirmektedir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’n-
de (KKTC) açılan ilk anestezi bö-
lümü olması, KKTC’de ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nde (TC) anestezi 
teknikerine olan ihtiyacı karşı-
laması bakımından önemlidir. 
Hızla gelişen tıbbi teknoloji, her 
alanda olduğu gibi anestezide 
de belirgin bir şekilde kendini 
göstermektedir.Anestezi ön li-
sans programını tamamlayacak 
olan öğrenciler Anatomi, Fiz-
yoloji, Farmakoloji,Özel Tedavi 
Yöntemleri ve Anesteziyoloji gibi 
meslek derslerini almış nitelik-
li, profesyonel, çağdaş bilgi ve 
beceri ile donanmış, araştırma, 
sorun çözme yeteneği gelişmiş, 
kültürel birikime ve iletişime sa-
hip, teknolojik araç ve gereçleri 
kullanabilen, insan sağlığına ve 
etik değerlere önem veren, anes-
tezi teknikerleri olarak, KKTC, TC 
ve diğer ülkelerde sağlık alanın-
da topluma kaliteli hizmetler ve-
rebilecektir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mezunlar, tüm resmi ve özel 

hastanelerin ameliyathane 
birimlerinde görev alabilirler. 
Günümüzde KKTC ve 
TC’de bulunan hastanelerin 
ameliyathane bölümü 
bulunmaktadır.
Bu nedenle hastanelerde 
eğitilmiş eleman ihtiyacı da gün 
geçtikçe artmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal
sigorta hastaneleri, üniversite 
hastanelerinde, anestezi 
teknikerlerine ihtiyaç 
duyulmakta, ayrıca kamu 
kurumları dışında özel hastane 
ve poliklinikler bu program 
mezunları için ciddi bir istihdam 
alternatifi oluşturmaktadır.

Akademik Kadro
Öğr. Gör. Dilek KARAOĞLAN

Öğr. Gör. Kerem YILDIZ

Öğr. Gör. Selda Bal 
(Program Koordinatörü) 



DİYALİZ (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Diyaliz ön lisans programını ta-
mamlayacak olan öğrenciler 
Anatomi, Fizyoloji, Nefroloji, Di-
yaliz, Patoloji gibi meslek dersleri 
almış nitelikli, profesyonel, çağ-
daş bilgi ve beceri ile donanmış, 
araştırma, sorun çözme yeteneği 
gelişmiş, kültürel birikime ve ile-
tişime sahip, el-göz koordinasyo-
nu gelişmiş, ekip çalışmasına yat-
kın, teknolojik araç ve gereçleri 
kullanabilen, insan sağlığına ve 
etik değerlere önem veren, diya-
liz teknikeri profesyonelleri ola-
rak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde 
sağlık alanında topluma kaliteli 
hizmetler verebilecektir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Mezunlar, tüm resmi ve özel has-
tanelerin diyaliz birimlerinde gö-
rev alabilirler. Günümüzde KKTC 
ve TC’de bulunan hastanelerin 
diyaliz bölümü bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra özel diyaliz mer-
kezlerinin sayısı da gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu nedenle hasta-

nelerde ve özel diyaliz merkezle-
rinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da 
gün geçtikçe artmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum 
ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal 
sigorta hastaneleri, üniversite 
hastanelerinde, diyaliz tekniker-
lerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca 

kamu kurumları dışında özel has-
tane ve poliklinikler bu program 
mezunları için ciddi bir istihdam 
alternatifi oluşturmaktadır.

Akademik Kadro
Doç. Dr. Hakan KAPTANOĞULLARI

Dr. Arif ALBAYRAK

Dr. Ersoy BEZİRGAN

Dr. Nigar YÜCETÜRK

Dr. Tarık AÇIKALIN

Okt. Ayşe KAHRAMAN

Okt. Nuriye GÜNEY

Öğr. Gör. Meltem ALTINIŞIK
(Program Koor.)



Akademik Kadro
Dr. Ayşegül BARIŞ

Dr. Mehmet İNAN

Öğr. Gör. Ünal Aras Değer 
(Program Koordinatörü)

FİZYOTERAPİ (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü’nün misyonu; erdemli, 
bilgili, çağdaş, etik değerlere 
bağlı, yapıcı, yaratıcı, insan 
haklarına saygılı, yaşam boyu 
öğrenme, öğretme ve iletişim 
becerilerine sahip, mesleki 
ve bilimsel alanda yetkin 
fizyoterapist ve bilim adamı 
yetiştirmek, multidisipliner 
çalışmalar yürütmek, fizyoterapi 
rehabilitasyon hizmetini, kanıta 
dayalı bilimi ve ileri teknolojiyi 
toplum yararına sunmak, Türkiye 
ve KKTC’nin evrensel ve kültürel 
değerlere saygılı profesyonel 
bilim ve meslek adamı ihtiyacının 
karşılanmasına katkıda 
bulunmaktır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nı 
tamamlayanlara ön lisans 
diploması ile birlikte Fizyoterapi 
Teknikeri unvanı verilir. Mezunlar, 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu 
ve özel yataklı / yataksız sağlık 
kurum ve kuruluşlarında ve 
rehabilitasyon merkezlerinde, 
üniversitelere bağlı yataklı/

yataksız sağlık kurum ve 
kuruluşlarında, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon klinikleri ve özel dal 
merkezlerinde, huzur evlerinde, 
kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık 
turizmine yönelik otellerde görev 
yapabilmektedirler.
Ülkemizde ve dünyada beklenen 
yaşam süresinin artışına paralel 
olarak toplumlar giderek 
yaşlanmaktadırlar. Gerek 
yaşlanma gerekse trafik ve 
endüstriyel kazaların artışı, 
fizik tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetlerine olan ihtiyacı 
artırmaktadır. 
Ülkemizde ve Türkiye Cumhu-
riyeti’nde, rehabilitasyon ekibinin 
en önemli elemanlarından biri 
olan fizyoterapistlerin sayıca 
az oluşu, yeterli ve kaliteli 
hizmet sunumunda sorunlara 
neden olmaktadır. Bu nedenle 
eksikliği yoğun olarak hissedilen 
yardımcı sağlık teknikerine olan 
ihtiyaç artmakta ve bu program 
mezunları için ciddi bir istihdam 
alternatifi oluşturmaktadır.



İLK ve  ACİL YARDIM (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
İlk ve Acil Yardım, güncel 
bilgi ve çağdaş teknolojiler 
ışığında, yenilikçi, girişimci, 
vizyon ve sorumluluk sahibi, 
ahlaki değerlere ve küresel bilgi 
düzeyine sahip, kendini sürekli 
geliştiren, bilgi üreten ve üretilen 
bilgiyi uygulamaya geçirebilen 
öğrenciler yetiştirebilmek için 
üniversitemiz ile Dokuz Eylül 
Üniversitesi arasında akademik 
iş birliği protokolü yapılmıştır. 
Bunun yanında Türkiye’deki diğer 
seçkin üniversitelerin akademik 
ve mesleki alanda uzmanlaşmış, 
deneyimli eğitimcilerinden ders 
ve staj konularında profesyonel 
destek alınmaktadır. Öğrencilere 
meslekleri ile ilgili yıl içi 
uygulamalarının yanında yaz 
stajları da yaptırılmaktadır. 
Öğrencilere staj yapabilme 
konusunda geniş olanaklar 
sağlamak için birçok seçkin sağlık 
kurumu ile iş birliği anlaşması 
yapılmıştır.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Bilim ve teknolojiye dayalı 
yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki 
ilke ve standartlarıyla, ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanınan ve 
tercih edilen bir eğitim vermeyi 
amaçlayan bu bölümden mezun 
olacak nitelikli insan gücü KKTC, 
TC ve diğer ülkelerin ihtiyacına 
cevap verecektir. Bu bölümden 
mezun olan öğrenciler; 
devlet ve özel hastanelerin 
acil servisleri, acil yardım ve 
kurtarma ambulansları, itfaiye 
ambulansları,özel kuruluşlarda ilk 
yardım elemanı olarak istihdam 
edilecektirler.

Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Gülten SUCU DAĞ 
(Dekan Yrd.)

Öğr. Gör. Emine TEMİZKAN

Öğr. Gör. Gülcan DÜRÜST 
SAKALLI (Program Koor.)

Öğr. Gör. Tarık BALCI



ORTOPEDİK PROTEZ ve ORTEZ (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında
Genel Bilgi
Programın amacı çeşitli nedenlerle 
uzuvlarını kaybeden kişilere söz 
konusu uzvun ve işlevlerinin yerini 
tutabilecek protezler ile kas-iskelet 
ve sinir sistemini ilgilendiren 
patolojilerde ağrıyı azaltıcı, 
fonksiyonu artırıcı, düzeltici ve 
destekleyici amaçlarla dayanıklı, 
estetik ve fonksiyonel ortez 
uygulamalarında klinik karar verme 
sürecine katkı koyan, tasarım, 
yapım ve uygulama konusunda 
yetkin protez ortez teknikerleri 
yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak 
sürekli gelişim ve değişim gösteren 
bu alanda, dünya ile rekabet halinde 
bilimsel tekniklerle faaliyet gösteren 
protez ortez teknikerlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Mezunlar protez-
ortez atölyesi bulunan devlet ve 
özel hastanelerde, üniversitelerde 
ve özel protez ortez atölyelerinde 
çalışabilirler. Ayrıca meslek 
elemanlarının kendi işyerini açma 
şansı da bulunmaktadır.

Akademik Kadro
Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt 
(Program Koordinatörü)

Öğr.Gör. Ünal Aras DEĞER

Okutman Özde DEPRELİ



RADYOTERAPİ (TR) Ön Lisans Programı

Akademik Kadro
Dr. Fuat Türköz ÇİNER

Öğr. Gör. Gizem DÜZENLİ

Öğr. Gör. Nezire İNCE 
(Program Koor.)

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Radyoterapi ön lisans programı-
nı tamamlayacak olan öğrenciler 
Anatomi, Fizyoloji, Radyoterapi 
tekniği gibi meslek derslerini 
almış nitelikli, profesyonel, çağ-
daş bilgi ve beceri ile donanmış, 
araştırma, sorun çözme yeteneği 
gelişmiş, kültürel birikime ve ile-
tişime sahip, teknolojik araç ve 
gereçleri kullanabilen, insan sağ-
lığına ve etik değerlere önem ve-
ren, radyoterapi teknikerleri ola-
rak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde 
sağlık alanında topluma kaliteli 
hizmetler verebileceklerdir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Radyoterapistler, radyoterapi 
uzmanları ve/veya radyasyon 
fizikçisi ile birlikte bir ekip halin-
de hazırlık ve tedavi hizmetlerini 
gerçekleştirmektedirler. 
Radyoterapi teknikerleri resmi 
ve özel hastanelerin onkoloji kli-
niklerinde, özel teşhis merkezle-
rinde, Sağlık Bakanlığı’nın yataklı 
ve yataksız tedavi kurumları ile 

koruyucu sağlık hizmetleri veren 
kuruluşlarında, üniversite ve çe-
şitli kuruluşlara bağlı hastaneler-
de, özel klinik ve polikliniklerde 
görev alabilmektedirler. Meslek 
elemanlarının istihdam alanları 

artan teknoloji ile birlikte gide-
rek yaygınlaşmaktadır.



TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (TR) Ön Lisans Programı

Program Hakkında     
Genel Bilgi
Bu programda temel olarak 
hastalıkların teşhis ve tedavisi 
için hastayı tetkike uygun ola-
rak hazırlayıp, pozisyonlayarak 
konvansiyonel ve dijital röntgen, 
floroskopi, bilgisayarlı tomog-
rafi, mamografi, gama kamera, 
PET-CT ve ultrasonografi gibi 
tıbbi görüntüleme cihazları ile 
kaliteli görüntü elde edebilme, 
film ve görüntüleri kullanıma ha-
zır hale getirebilme, radyoterapi 
teknikleri, cihaz ve ekipmanların 
kontrol ve bakımını yapabilme 
bilgi ve becerisine sahip nitelikli 
radyoloji teknikeri yetiştirilmesi 
hedeflenmiştir.

Kariyer Olanakları ve 
Mezunlar 
Tıbbi görüntüleme teknikleri 
programını tamamlayanlara ön 
lisans diploması ile birlikte Sağ-
lık Teknikeri (Radyoloji) unvanı 
verilir. Mezunlar devlet, özel has-
taneler ve görüntüleme merkez-
leri ile muayenehanelerde hekim 
tarafından belirlenen şekilde 

film çekebilir, ışın tedavisi gören 
hastaların cihazlarını hazırlayıp, 
uygulayabilirler. Bugün gerek 
KKTC’de gerekse TC’de sağlık 
sektörünün öneminin artmasına 
paralel olarak, açılan hastane ve 
özel görüntüleme merkezi sayısı 
da artmaktadır. Bu nedenle has-
tanelerde ve özel görüntüleme 
merkezlerinde eğitilmiş eleman 
ihtiyacı da artmakta ve bu prog-
ram mezunları için ciddi bir istih-
dam alternatifi oluşturmaktadır.

Akademik Kadro
Öğr. Gör. Erkan Malkoç
(Program Koordinatörü)

Rad. Tek. Adem ABİÇ

Rad. Tek. Besime ERBÜTLÜ

Rad. Tek. Yasin BOZKURT







Yabancı Diller ve
İngilizce Hazırlık

Okulu
• Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

fl
ep

s.
em

u
.e

d
u

.t
r



Program Hakkında Bilgi
Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu’nda (YDİHO) 
sınıf içi ders etkinliklerine ek 
olarak, öğrenciler bireysel 
çalışma merkezlerinde multi-
medya araçlarını kullanabilir 
ve merkezlerde bulunan 
eğitim danışmanlarından 
akademik konularda destek 
alabilirler. Ayrıca öğrencilerin 
katılabilecekleri okul gazetesi 
tasarlama, dans faaliyetleri gibi 

YABANCI DİLLER ve İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU

ders dışı öğrenci faaliyetleri 
ve hayvanları koruma, geri 
dönüşüm gibi çeşitli sosyal 
sorumluluk proje çalışmaları 
da mevcuttur. Yabancı Diller 
ve İngilizce Hazırlık Okulu 
bünyesinde üç ana program 
yer almaktadır: İngilizce Hazırlık 
Okulu, Türkçe Hazırlık Okulu 
ve Yabancı Diller Birimi. Tüm 
programlar ve verilen eğitim 
hizmetleri donanımlı ve tecrübeli 
bir eğitmen kadrosu tarafından 
sunulmaktadır. 

Hazırlık Okulu bünyesinde 
İngilizce ve Türkçe Hazırlık 
programları yürütülmektedir. 
İngilizce Hazırlık Okulu, 
üniversitemizin İngilizce eğitim 
veren akademik programlarında 
okumaya hak kazanmış ve 
hiç İngilizce bilmeyen veya 
İngilizcesi yeterli olmayan 
öğrencilere hizmet veren bir 
birimdir. 
Öğrenciler dönemlik 
olarak düzenlenen eğitim 
programlarına yeterlilik 

sınavında gösterdikleri başarıya 
göre yerleştirilmektedirler. 
Türkçe Hazırlık Okulu, 
üniversitemizin Türkçe eğitim 
veren akademik programlarında 
okumaya hak kazanmış yabancı 
uyruklu öğrencilere Türkçe 
öğrenimlerine yönelik hizmet 
veren bir birimdir. 
Yabancı Diller Birimi ise 
üniversitemizin fakülte ve 
yüksekokullarındaki seçmeli ve 
zorunlu yabancı dil dersleriyle 
ilgili hizmet veren birimdir.
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