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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 
23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan 
Yeni Burs Sistemi uygulaması kapsamında 
ilk imzalar atıldı. Yeni sisteme göre, ha-
yırsever kişi, kurum ve kuruluşlar “Burs 
Sağlayıcı” adı altında üniversitede eğitim 
hakkı kazanmış olan, ancak maddi zorluk 
yaşayan ve/veya başarılı olan öğrencilere 
burs imkânı sağlayacak. DAÜ’nün Yeni Burs 
Sistemi’ne ilk destek veren kurumlar Özel 
Doğa Okulları Limited ve Döveç Group of 
Companies Limited oldu.

Özel Doğa Okulları Limited 2 Öğrenciye 
Burs Verdi
DAÜ ile Özel Doğa Okulları Limited 
arasında 5 Ağustos 2020 tarihinde Öğrenci 
Bursu Sözleşmesi imzalandı. İmza Tö-
reni’nde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, DAÜ’nün geliştirdiği 
burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı 
yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, 
kurum ve kuruluşların desteği ile burs 
imkanı sağlanacağını dile getirdi. İhtiyaçlı 
öğrencilerin sistem kapsamında DAÜ 

Rektörlüğü’ne başvurabileceklerini ve ku-
rulacak olan komite tarafından burs alacak 
olan öğrencilerin belirleneceğini aktaran 
Prof. Dr. Hocanın, “Böylelikle başarılı 
olan ancak mali durumları yeterli olmayan 
öğrencilerimize eğitim fırsatını sunmuş 
olacağız.” dedi. İlk protokolün Özel Doğa 
Okulları Ltd. ile imzalandığını ve bu protokol 
ile 2 öğrenciye burs imkanı doğduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Hocanın, bu hayırsever 
yaklaşımlarından ötürü Özel Doğa Okulları 
Ltd.’ye teşekkür etti. Özel Doğa Okulları 
Ltd. adına protokole imza atan Kıbrıs Doğa 
Okulları Direktörü M. Orhan Süslü de, eğitim 
kurumlarının amacının topluma hizmet etmek 
olduğunu ve bu sistem ile DAÜ öğrencilerine 
yardımcı olabilecekleri için mutlu olduklarını 
kaydetti. 

Döveç Group of Companies Limited’den 
de Eğitime Destek
Öte yandan 7 Ağustos 2020 tarihinde ise DAÜ 
ile Döveç Group of Companies Ltd. arasında 
da Öğrenci Burs Sözleşmesi imzalandı. 
COVİD-19 pandemisi nedeniyle dünyada ve 
ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara ve 
zor süreçlerde birlik ve beraberliğin önemine 
dikkat çeken Prof. Dr. Aykut Hocanın, 
özellikle bu dönemlerde toplumun duyarlı 
iş insanlarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
Prof. Dr. Hocanın, ayrıca katkılarından 
dolayı Döveç Group of Companies Ltd.’ye 
de teşekkür etti. Döveç Group of Companies 
Ltd. Şirket Direktörü Burçin Döveç de şirket 
olarak dünyanın pandemi ve ekonomik kriz 
ile boğuştuğu bu günlerde sosyal sorumluluk 
projelerine devam ettiklerini ifade etti. 
Döveç, şirket olarak birçok öğrenciye burs 
imkanı sağladıklarını, ayrıca DAÜ kampüsü 
içerisinde yer alan Alfam Öğrenci Yurtları’nda 
indirimli ya da ücretsiz konaklama imkanı 
sunarak da öğrencilere destek olduklarını 
kaydetti. Döveç “İyiliklerin ve güzelliklerin 
paylaştıkça artacağına gönülden inanıyoruz. 
Eğitim ve öğretim, geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimizin en temel hakkıdır. Bu 
düşünceyle eğitime verdiğimiz desteklere 
DAÜ ile birlikte bir yenisini daha eklemiş 
olmaktan dolayı gururluyuz.” şeklinde 
konuştu. 

DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi kapsamında 
önümüzdeki günlerde de birçok kurum ve 
kuruluş ile Öğrenci Bursu Sözleşmeleri 
imzalanmaya devam edecek.

DAÜ’DE YENİ BURS SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil 

Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Doğu Akdeniz 

Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut 

Hocanın’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı 

Necmi Karakoç, Başkan Yardımcısı Sıtkı 

Doğruer, Koordinatör Mehmet Yılmabaşar, 

Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu ve 

Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay 
tarafından gerçekleştirilen ziyarette Prof. Dr. 
Aykut Hocanın’a yeni görevinin hayırlısı 
olması temennisinde bulunuldu ve geçtiğimiz 
yıllarda DAÜ ile imzalanan “İş Birliği 
ve Yardımlaşma Protokolü” kapsamında 
yapılması planlanan projeler hakkında 
görüşüldü.

Ziyarette özellikle DAÜ Radyo/TV ve 
Radyo Vatan’ın vericilerini iyileştirme 
projesi ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı 
Başkanlığı’na bağlı Esentepe Eğitim ve 
Kabul Merkezi binalarının güçlendirilmesine 
yönelik yapılabilecek yeni projeler üzerinde 
duruldu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, 
KKTC Sivil Savunma Başkan ve Yetkililerine 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, 
iki kurumun iş birliğinin gelişerek devam 
edeceğinin altını çizdi.
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KKTC SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI’NDAN 
DAÜ’YE ZİYARET

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eczacılık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Ozan 
Gülcan, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
kontrol altına almaya yardımcı olabilecek 

yenilikçi bir çalışmada yer aldı. Doç. 
Dr. Gülcan ve Yakın Doğu Üniversitesi 
(YDÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı öğretim üyesi ve DESAM 
Enstitüsü Biyoenformatik ve Hesapsal 
Biyoloji Araştırma Grubu lideri Doç. 
Dr. Kerem Teralı ile Tıp Fakültesi Tıbbi 
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Buket 
Baddal’ın da içerisinde yer aldığı çalışma 
grubu, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 
kontrol altına alınabilmesi yönünde ak-
ciğer hücreleri gibi insandaki bazı hücre 
gruplarının yüzeyinde bulunan ve virüsün 
hücre zarına tutunmasını ve hücre içine 
girmesini kolaylaştıran “ACE2” isimli 
almacı bloke etmeye yönelik yenilikçi bir 
strateji geliştirdi.

Gerçekleşen bilimsel çalışmada, önceden 
klinik onay almış yedi binden fazla 

molekülü ileri kombine yöntemlerle sa-
nal ortamda tarayan araştırmacıların 
ACE2’nin SARS-CoV-2 ile etkileşimini 
engelleyebilecek nitelikte sekiz farklı ilaç 
bulunulduğu kaydedildi. 

Çalışmaya Ait Bulgular, Uluslararası 
İndeksli Dergide Yayımlandı
Ülkemizden çıkan ve Web of Science 
kapsamındaki Bilim Atıf Dizini’nde 
(Science Citation Index, SCI) arşivlenen ilk 
orijinal araştırma olma özelliği taşıyan bu 
çalışmaya ait bulgu ve değerlendirmelerin, 
Elsevier yayınevinin “Journal of Molecular 
Graphics and Modelling” isimli dergisin-
de yayımlandı. Yayımlanan makaleye 
“10.1016/j.jmgm.2020.107697” numaralı 
dijital belge tanımlayıcısından (Digital 
Object Identifier, DOI) ücretsiz olarak 
erişilebiliyor.

DAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. H. OZAN GÜLCAN, 
SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMADA 

YER ALDI
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DAÜ’DEN YRD. DOÇ. DR. ALİ H. CİVELEK’E 
DUYGUSAL VEDA

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 4 Ağustos 
2020 tarihinde amansız hastalığa yenik düşen 
ve hayata gözlerini yuman Eğitim Fakültesi, 
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Ali H. Civelek için anma töreni 
gerçekleştirdi. DAÜ Akademik ve yönetsel 
personelin yanı sıra öğrencilerin de yoğun 
katılımı ile 11 Ağustos 2020 Salı günü, saat 
10:00’da Eğitim Fakültesi Binası önünde 
gerçekleşen anma töreninde duygusal anlar 
yaşandı.

Bir süredir Adana’da tedavi gören Yrd. Doç. 
Dr. Ali H. Civelek yaşam mücadelesini 
kaybederek tüm sevenlerini yasa boğdu. 
Gerçekleşen anma töreninde konuşma ger-
çekleştiren DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, iyi bir eğitimci 
dostlarını kaybettiklerini, çalışkan, dürüst, 
insanlık değeri ile hep kendilerine örnek olan 
ve hayata pozitif bakan bir kalbi kaybetmenin 
hüznü içerisinde olduklarını kaydetti. DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın “Ailemizin 
bir üyesini kaybettik, tüm DAÜ ailesinin başı 
sağ olsun.” sözleri ile başladığı konuşmasında, 
Yrd. Doç. Dr. Civelek’in çok samimi, hayata 
bakış açısının hep pozitif olan bir eğitimci 
olduğunu kaydetti. Civelek’in bıraktığı güzel 
ilişkiler ve anılar ile hatırlanacağını kaydeden  
Prof. Dr. Hocanın, ailesine, sevenlerine 
ve tüm DAÜ ailesine başsağlığı dileyerek 
konuşmasını sonlandırdı. Son olarak yakın 
dostu olan DAÜ Eğitim Fakültesi, Matematik 
ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı ve 
DAÜ-SEN Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit 
Caner söz alarak duygusal bir konuşma 
gerçekleştirdi. Çok önemli bir yoldaşlarını 
kaybettiklerini dile getiren Doç. Dr. Caner, 
Yrd. Doç. Dr. Civelek’in dostluğunu, 

hocalığını, Antakyalı olmasına rağmen nasıl 
bir Kıbrıslı olduğunu anlattı. Doç. Dr. Caner 
ayrıca, sendika olarak üniversite yönetiminin 
uygun gördüğü şekilde Yrd. Doç. Dr. 
Civelek’in adını yaşatmak için maddi ve 
manevi olarak tüm desteği vereceklerini 

de sözlerine ekledi. Törende ayrıca DAÜ-
SEN tarafından, Yrd. Doç. Dr. Civelek’in 
en sevdiği tatlardan biri olan dondurma 
ikramında da bulunuldu. Duygusal anların 
yaşandığı anma töreni Doç. Dr. Caner’in 
konuşmasının ardından sona erdi. 
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Doğu Akdeniz Üniversite (DAÜ) dünya 
standartlarında verdiği eğitimi her geçen 
gün geliştirmeye devam ederek, bünyesine 
yeni programlar da eklemeye devam ediyor. 
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme 
Bölümü’nün yeni programı Muhasebe 
ve Finans Yönetimi Lisans Programı 
tüm hazırlıklarını tamamlayarak yeni öğ-
rencilerini kabul etmeye başladı.

Muhasebe ve Finans alanı dünya çapında 
popüler bir disiplin haline gelmiş olup, 
Muhasebe ve Finans alanının iş dünyasındaki 
öneminin giderek arttığı görülmektedir. 

Günümüzün rekabetçi dünyasında, Muhasebe 
ve Finans alanı iş dünyası için hayati bir 
rol oynamaktadır. Muhasebe ve Finans’ın 
öneminin ve popülaritesinin artması, yeterli 
teorik ve pratik altyapıya sahip, nitelikli ve 
bilgili mezunlara olan ihtiyacı arttırmıştır.

Eğitim dili İngilizce olan DAÜ Muhasebe ve 
Finans Yönetimi Lisans Programı, öğrencileri 
dört yıllık eğitimleri boyunca alanlarında 
uzman kişiler olarak yetiştirmeyi ve 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, 
öğrencilere meydan okuma ve ödül sağlayan 
bir kariyere hazırlanmaları için akademik 

temeller, bilgi ve yetenek sağlanması 
amaçlamaktadır. Program ayrıca, küresel 
rekabet ortamında, mevcut teorik ve teknik 
özellikleri hakkında çok net bir vizyona sahip, 
çok iyi donanımlı, bilgili ve yaratıcı mezunlar 
yetiştirme amacı taşımaktadır. Programın 
diğer amaçları arasında, öğrencilerin finansal 
tabloları hazırlaması, finansal tabloların 
analizi, denetlenmesi, mal ve hizmetlerin 
maliyetini düşürmesi, maliyetleri yönetmesi 
ve bir kuruluşun hedeflerine ulaşması için 
fonları etkin ve verimli bir şekilde yönetmesi 
yer almaktadır.

Kariyer Olanakları
Muhasebe ve Finans alanında, özel ve kamu 
kurumlarında ulusal ve uluslararası düzeyde 
çalışabilecek eğitimli, yetkili ve uzman 
personele olan ihtiyacın her zamankinden daha 
fazla olacağı görülmektedir. DAÜ Muhasebe 
ve Finans Yönetimi Programı mezunları, 
muhasebe, finansal raporlama, finansal analiz, 
maliyetleme, maliyet yönetimi, finansal 
yönetim gibi kısaca mali işler bölümlerinde 
uzmanlık gereken alanlarda ve Muhasebe ve 
Finans bölümlerinin yönetim pozisyonlarında 
kariyer yapma fırsatına sahip olacaklardır.

DAÜ’NÜN YENİ PROGRAMI  MUHASEBE VE FİNANS 
YÖNETİMİ YENİ DÖNEME HAZIR
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DAÜ YENİ REKREASYON 
LİSANS PROGRAMI İLE 

FARKINI ORTAYA KOYUYOR

DAÜ TURİZM 
FAKÜLTESİ’NDEN YENİ 

BİR PROGRAM: İNGİLİZCE 
GASTRONOMİ VE MUTFAK 

SANATLARI PROGRAMI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksek 
Okulu bünyesinde 2020 - 2021 Akademik Yılı itibarıyla eğitim-
öğretime başlayacak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı 
Rekreasyon Lisans Programı yeni öğrencilerini kabul etmeye 
başladı.

DAÜ Rekreasyon Programı 4 yıllık ve eğitim dili İngilizce 
olan bir programdır. Rekreasyon programının amacı, insanların 
yaşam kalitesini iyileştiren, bireysel ve toplumsal kalkınmaya 
katkı sağlayan, sosyal ilişkileri artıran, bireylerin deneyimlerini 
destekleyen faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi ve 
yürütülmesini öğretmektir. Rekreasyon programındaki dersler, 
sürekli büyüyen ve talep gören rekreasyon ve eğlence sektörlerinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir müfredata dayanmaktadır. 

DAÜ Rekreasyon Lisans programından mezun olacak kişiler spor 
turizmi, sağlık turizmi, konaklama işletmeleri, sosyal tesisler, 
dinlenme tesisleri, huzurevleri, tatil köyleri, sosyal hizmetler, 
çocuk rekreasyon aktiviteleri, spor ve rekreasyon aktiviteleri, 
sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri, ağırlama ve idari hizmet 
alanları, animasyon işletmeleri, turizm işletmeleri ve seyahat 
acenteleri, özel okullar, üniversiteler, özel eğitim merkezleri, spor 
tesisleri, yerel yönetimler (belediyeler), gençlik müdürlükleri 
bünyesinde, gençlik kampları ve sosyal tesisler gibi birçok alanda 
istihdam şansına sahip olmaktadır.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 
Rekreasyon Programı Hakkında Açıklamalarda Bulundu 
Rekreasyon programlarının son yıllarda gerek Türkiye (TC), gerek 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gerekse diğer ülkelerde 
en çok talep edilen eğitim programları içerisinde yer aldığını 
belirten Prof. Dr. Kılıç, mezunların sektörde oldukça yoğun bir 
talep göreceğini dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç, rekreasyonun gerek 
kamusal alanda gerekse özel sektördeki uygulamalarla hızla 
yaygınlaştığını, yeni istihdam alanları ve yeni beklentilerin ortaya 
çıkmasına neden olduğunu, bu duruma paralel olarak nitelikli 
elemana olan ihtiyacın da artmakta olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, İngilizce 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nı da bünyesine 
katarak büyümeye devam ediyor.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2014-
2015 Akademik Yılı’nda eğitime başlayan ve Türkçe dilinde 
eğitim verilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları programına ek 
olarak, İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nın 
YÖK’ten onay aldığını ve 2020-2021 Akademik Yılı’nda eğitime 
başlayacağının müjdesini verdi. 

Programın misyonunun üniversitenin misyonuna paralel olarak 
dünya standartlarında kaliteli eğitim vermek olduğunu ve buna 
bağlı olarak mezunların tüm dünyada iş bulma imkanına sahip 
düzeyde olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, Türkçe eğitim 
verilen programa yabancı uyruklu öğrenci kabul edemediklerini 
ve yeni program ile bu eksikliğin giderileceğini dile getirdi. 
Programın öne çıkan özelliğinin 3+1 sistemi olduğunu belirten 
Prof. Dr. Kılıç, bu sisteme göre 3 yıl eğitim sonrasında 1 yıl 
süreli sektörel stajı sonrasında öğrencilerin mezun olacağını ve 
mezunların büyük bir kesiminin staj yaptıkları otel mutfağı ya da 
restoran tarafından istihdam edileceğinin şaşırtıcı olmayacağını 
sözlerine ekledi. 

Programın avantajları ve öğrencilere sağlayacağı katkılara 
da değinen Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin İtalya’da ICIF’de 
(Yabancılar İçin İtalyan Mutfağı Enstitüsü), İngiltere ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde staj ve mezuniyet sonrası istihdam 
sağlanacağının müjdesini de verdi. Prof. Dr. Kılıç, programın 
diğer avantajlarıyla ilgili olarak da İngiltere’nin en saygın 
mesleki eğitim ve akreditasyon kurumlarından City & Guilds 
akreditasyonu ile WACS (Dünya Şefler Birliği) tarafından verilen 
üyelik olduğunun altını çizdi. 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar 
ve Teknoloji Yüksekokulu yüklendiği 
misyona bağlı olarak, sunduğu eğitim prog-
ramlarını zenginleştirmeye devam ediyor. 
Eğitim dili İngilizce olan Bilişim Sistemleri 
ve Teknolojileri Lisans ve Bilgi Teknolojileri 
Yüksek Lisans Programları uluslararası 
ASIIN akreditasyonu alarak mezunlarının 
tüm dünya ve özellikle Avrupa’da serbest 
dolaşımını sağlamış ve Bilişim ve Enformatik 
alanlarındaki eğitim kalitesini de EQAINE 
tarafından verilen EuroInf label alarak 
tescillemiştir. Sadece adamızda değil tüm 
bölgede bu konuda ilkleri başaran DAÜ 
BTYO, Bilişim ve Teknoloji eğitimindeki 
öncülüğüne devam ediyor.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 
eğitim dili Türkçe olan Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri (BST) Lisans Programı’na ilk 
öğrencileri kabul etmek üzere, konusunda 
uzman tecrübeli akademik ve yönetsel kadro 
tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu bölüm 
bilgi odaklı yaklaşımı ve disiplinlerarası 
eğitim altyapısıyla günümüz karmaşık iş 
ortamlarında başarıyla faaliyet gösterebilecek, 
alanlarında etkin ve yetkin çok yönlü bilişim 
profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Ders 
programları, bilişim alanındaki yenilik ve 
gelişmelere ve piyasanın ihtiyaçlarına göre 
sürekli olarak güncellenmektedir. Uluslararası 
standartlara uygun olarak geliştirilmiş olan 
müfredat, öğrencilere sektörün ve bilim 
alanının gerektirdiği tüm güncel kuramsal 
ve uygulama bilgilerini sunmaktadır. Ayrıca 

bilişim sektörünün devamlı olarak değişen 
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen alan 
seçmeli dersleri, öğrencilerimizin siber 
güvenlik, mobil uygulamalar, bilgisayar gibi 
kendi seçtikleri konularda uzmanlaşmalarına 
da olanak tanımaktadır.

Dünyamızı derinden etkileyen salgın 
hastalık COVID-19 pandemisi ve ka-
rantina süreçlerinde bilişim sistemleri 
ve teknolojilerinin önemini bir kez daha 
gördük. Günümüzde bilişim sistemleri ve 
teknolojileri hayatımızın tüm alanlarına 
nüfuz etmiştir. Türkiye’de açıklanan 1 
milyon yazılımcı istihdamı politikası, bunun 
önemini açıkça ortaya çıkarmıştır. 1 milyon 
projesi ile daha da öne çıkan bu alanda, 
ciddi bir potansiyel vardır ve uzmanlara 
göre dijital istihdam ordusu güçlü olan 
ülkeler küresel rekabette de öne çıkacaktır. 
Dijital dönüşüm önümüzdeki yıllarda tüm 
firmalar için kilit rol oynayacaktır. Büyük 
veya küçük fark etmeksizin pek çok şirket, 
çalışma sürecini çevrimiçi olacak şekilde 
dönüştürmekte. Bununla beraber hayatımıza 
giren kavramlar ve oluşumlar, doğrudan 
bilişim teknolojilerinin şu anki halini özetler. 

Sektörün bu hızda büyümesi durumunda 
bilişim sistemleri ve teknolojileri alanında 
kariyer yapmak isteyenler için önemli bir 
potansiyel olduğu açıkça görülmektedir. 
Bilişim sektöründe nitelikli ve sertifikalı 
insan kaynağına artan oranlarda bir ihtiyaç 
vardır. BST mezunları bu alanda artan talebi 

en iyi şekilde karşılayabileceklerdir. Dolayısı 
ile “yeni gelecek” olarak kabul edilen ortamda 
BST mezunları mutlaka başarılı olacaktır.

Kariyer Olanakları
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bö-
lümü mezunları bilişim sektörünün tüm 
alanlarında hizmet vermektedir. Takip 
edilen müfredatları bilişim sektöründe 
uzmanlaşmalarının yanında şirket içi 
yönetimden pazarlamaya, kişisel iletişim 
tekniklerinden muhasebe hesaplarına ka-
dar tüm alanlarda bilgi kazanma şansı da 
sunar. Çalışma alanlarına göre değişmekle 
beraber, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 
uzmanı, yazılımcı ve şirket yönetimi 
arasında köprü görevi görüp bilgi akışı ve 
anlaşma kolaylığı sağlar. BST teknolojiyi 
kullanan ve işletmelere entegre eden taraftır. 
Bu bağlamda yazılım sektörü yanında 
bankacılık, telekomünikasyon alanı, stratejik 
yönetim, finansal yönetim, veri madenciliği, 
elektronik iş yönetimi, yapay zekâ ve karar 
destek sistemleri gibi konularda kamu ve 
özel sektörde iş bulabilirler. Akademik bir 
kariyer yapmak isteyen mezunlar bilişim 
ile ilgili tüm alanlarda devam etmelerine 
olanak sağlayan kuramsal alt yapıya 
sahiptirler. Ayrıca DAÜ BTYO’nun sunmuş 
olduğu esnek müfredatımız sayesinde başka 
bilim alanlarına da geçiş yaparak, bilişim 
konusunda edinmiş oldukları uzmanlıklarını 
da kullanarak başarı sağlayabileceklerdir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri mezunları 
bilişim sektöründe ve ilgili tüm alanlarda 
çeşitli görevlerde çalışma yeterliliğine 
sahiptirler. BST bölümü mezunları web 
tasarım ve geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, 
yazılım geliştiricisi ve uyarlayıcısı, sanal 
gerçeklik uzmanı, bulut sistemleri ve mobil 
aplikasyon geliştirici, sistem tasarımcısı 
ve yöneticisi, proje yöneticisi, veri tabanı 
tasarımcısı ve yöneticisi, büyük veri uzmanı, 
güvenlik uzmanı, yazılım mühendisliği, 
bilgisayar ağı yöneticisi, sistem mimarı 
gibi birçok pozisyonda ve mevkide 
çalışabilmektedir.

Söz konusu programla ilgili detaylı bilgiye 
ulaşmak isteyenler, DAÜ Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü’ne 630 12 16 veya 630 12 17 
numaralı telefonlardan, http://www.emu.edu.
tr başlıklı web sitesinden veya registrar@
emu.edu.tr başlıklı mail adresinden ulaşabilir.

DAÜ’NÜN YENİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE 
TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
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DAÜ ÖĞRETİM ÜYESİNDEN ÇOCUKLARDA 
YENİ COVİD-19 ENFEKSİYONU HAKKINDA AÇIKLAMA

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu çocuklarda 
yeni COVİD-19 enfeksiyonu hakkında 
açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Güzoğlu 
açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

İlk olarak Çin’de tespit edilip dünyaya 
yayılan yeni Coranavirus enfeksiyonu kısa 
süre içinde hayatımızda ciddi değişikliklere 
neden oldu. SARS-CoV-2 olarak 
adlandırılan bu yeni tip korona virüsünün 
yaptığı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
olarak isimlendirdi ve pandemi ilan etti. 
Ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin 
ardından etkilerini daha çok hissettiğimiz 
virüsün neden olduğu durum, halen tüm 
hayatımızı ciddi şekilde etkilemeye devam 
etmektedir. Peki, çocuklar virüsten nasıl 
etkileniyor, virüsü taşıyorlar mı? Yakın 

zamanda Çin, Avrupa ve ABD’ den yapılan 
çalışmaların sonuçları bize virüs hakkında 
güncel bilgiler sağladı.

Çocuklar SARS-CoV-2 virüsünü 
taşırlar mı?
Çocuklar özellikle bir yandan izolasyon 
nedeni ile okulların kapanması, öte yandan 
virüsün neden olduğu hastalık açısından 
pandemiden ciddi şekilde etkilenen önemli 
bir grup. Başlangıçta virüsün çocukları 
etkilemediği düşünülse de şu anda 
çocukların da virüsü taşıdığını biliyoruz. 
Son çalışmalarda yenidoğan dönemi dahil 
tüm yaşlarda ki çocuklarda SARS-CoV-2 
virüsü tespit edilmiş. 

Çocuklar virüsü nerden alıyorlar?
Çin’deki çalışmalarda çocuklarda en-
feksiyon kaynağı genellikle ebeveynler ya 
da yakın temas ettiği diğer aile üyeleri iken 
Lancet’te yayınlanan Avrupa çalışmasında 
ise çocukların önemli bir kısmının 
virüsü aile dışından ya da bilinmeyen 
bir kaynaktan aldığını gösteriyor.  Bu 
fark muhtemelen ülkeler arasındaki 
izolasyon yöntemlerinin farklı olmasından 
kaynaklanıyor. Ülkemizde şu anda 
çocuklarımızın dışardan virüsü almaması 
için koruyucu yöntemlere dikkat etmeleri 
önemlidir.

Çocuklarda COVID-19 hastalığı nasıl 
olur? 
Çocukların çoğu hafif ya da asemptomatik 
olarak hastalığı geçirirler. Yani sessiz ta-
şıyıcılardır. Hiçbir bulgu vermeden de 
çocuklar virüsü taşıyabileceği ve toplumda 
yayabileceği için kalabalık ortamlarda 
kaçınma, sosyal mesafe ve uygun el yıkama, 
kişisel hijyen, elin ağız ve göz temasının 
önlenmesi gibi koruyucu önlemlerin 
çocuklara da anlatılması ve ebeveynleri 
buna dikkat etmesi önem taşımaktadır. 
Çocuklarda en sık karşılaşılan bulgular 
ise ateş, öksürük, burun akıntısı, burun 
tıkanıklığı, solunum zorluğu, halsizlik, 

baş ağrısı, kusma ve ishaldir. Çoğunlukla 
bulguların başlamasından 2-3 hafta sonra 
iyileşme olmaktadır.

Çocuklarda ciddi komplikasyonlar 
olmaz mı?  
Önceleri çocuklarda ciddi komp-
likasyonların olmadığı düşünülse de 
yeni çalışmalar bunun doğru olmadığını 
göstermiştir. Çocuklar genel olarak 
COVID-19’dan yetişkinlere ve özellikle 
de yaşlı hastalara oranla daha az et-
kilenmekte ancak nadiren de olsa ciddi 
solunum bulguları, oksijen, yoğun ba-
kım ve mekanik ventilasyon ihtiyacı 
olabilir. Özellikle yenidoğan döneminde 
ve kronik hastalıkları olan (astım, kalp 
hastalıkları, kanser gibi), bağışıklık sistemi 
yetersiz çalışan ya da bağışıklık sistemini 
baskılayıcı ilaçlar kullanan çocuklarda 
yoğun bakım ihtiyacı daha fazla gö-
rülmektedir. Çocuklarda yakın zamanda 
tanımlanan ciddi bir komplikasyonda bazı 
basın organlarında gizemli hastalık olarak 
da gösterilen Multisistemik İnflamatuar 
Sendromdur (MIS-C). Uzun süren ateş, 
döküntü, gözlerde kızarıklık, kusma, ishal, 
karın ağrısı, boyundaki lenf bezlerinde 
şişkinlik, dudakların şiş ve kızarık olması, 
dilin çilek şeklinde kırmızı görülmesi, el 
veya ayakların şişmesi, uyuklama gibi 
bulgularla ortaya çıkabilen bu sendrom 
kalp dahil birçok organ tutulumuna neden 
olabilir. 

Çocuklarda COVID-19 tanısı ve 
tedavisi nasıl olmaktadır?
Tanı için yetişkinlerde olduğu gibi olası 
vakalardan alınan boğaz ve burun sürüntü 
örneklerinde PCR ile testi yapılmaktadır. 
Şu anda virüse yönelik özel bir tedavi ya da 
aşı henüz olmadığı için hastaneye yatan ve 
ciddi bulguları olan çocuklarda erişkinlerle 
aynı tedaviler uygulanmaktadır. Belirtisi 
olmayan çocuklar için herhangi bir te-
daviye gerek yoktur.
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