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Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 1265’i lisans, 170’i lisansüstü olmak üzere toplam 1435 öğrenci 

bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve 

Diyetetik, Hemşirelik, Spor Bilimleri, Sağlık Yönetimi lisans bölümleri eğitim vermektedir. 

Bunlara ek olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans ve doktora programları, 

Beslenme ve Diyetetik yüksek lisans ve doktora programları, ayrıca Hemşirelik yüksek lisans 

programı yürütülmektedir.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Misyonu: 

 Sağlık Bilimleri Fakültesi misyonu; evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, 

paylaşımcı ve özgün değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak; mesleki açıdan 

yetkin, toplumsal değerlere saygılı, kanıta dayalı bilimsel ilkelerin doğrultusunda insan 

sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesiyle ilgili alanlarda çalışacak profesyonel 

meslek adamı yetiştirmektir. Bilimsel verilerin önderliğinde ve etik kuralların benimsendiği, 

çevreye saygılı, sağlık hizmeti sunan, nitelikli, üst düzey mesleki donanıma sahip, ülke 

gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirerek 

topluma katkıda bulunmaktır. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Vizyonu: 

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin vizyonu; bilimsellikten ödün vermeyen, kaliteli eğitimin 

sağladığı olanakları kullanabilen, uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilen, tercih edilen bir 

konuma gelmektir.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kısa Gelişim Planı ve Gelişim Stratejileri: 

Sağlık Bilimleri Fakültesi üstlenmiş olduğu misyonu doğrultusunda vizyonunda belirlediği 

hedeflere ulaşmak üzere kısa vadeli gelişim planını lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürerek 

Sağlık Bilimleri alanında eğitimin güçlendirilmesine odaklanmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki 

stratejik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak planlarını belirlemiştir.  

 

 



STRATEJİK AMAÇ 1: LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTEYİ 

ARTIRMAK 

Sağlık Bilimleri Fakültesi bu stratejik amacına ulaşmak üzere hedefleri belirlemiştir. Hedefler, 

Sağlık Bilimleri eğitiminin hem teorik hem de uygulama eğitimi boyutlarını kapsamaktadır.  

HEDEF-1.1.   2018 YILINA KADAR KAPASİTE VE DONANIM AÇISINDAN İHTİYACA 

CEVAP VEREBİLEN, TEKNOLOJİK OLANAKLARIN KULLANILDIĞI, GÜNCEL VE 

GELİŞMİŞ YENİ LABORATUVARLARIN HAZIRLANMASI 

 

       Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Beslenme İlkeleri Laboratuvarı, Antropometri 

Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı, Elektroterapi Laboratuvarı gibi teknolojik altyapısını 

tamamlamış laboratuvarlar bulunmaktadır. Bunların yanında, hem Ulusal Çekirdek Eğitim 

Programları hem de uluslararası akreditasyonlar için eksik laboratuvar ihtiyaçlarının ivedilikle 

tamamlanması gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalar başlatılmış olup günümüz 

teknolojik gelişmelerine uyumlu, artan öğrenci sayımıza cevap verebilecek kapasitede yeni 

laboratuvarlar planlanmıştır.  

       Bu konuda Hemşirelik Beceri Geliştirme Laboratuvarı, KKTC’de hemşirelik 

öğrencilerinin klinik uygulamaları için uygun alan temini açısından yaşanılan sorunlar göz 

önüne alınarak günümüz teknolojisinin sunduğu gelişmiş simülatörleri de kapsayacak biçimde 

planlanmıştır.  

       Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne ait besin kimyası laboratuvarı bulunmamaktadır. Besin 

kimyası laboratuvar ihtiyacını ise Eczacılık Fakültesi’nden karşılamaktadır, Eczacılık 

Fakültesi’nin yoğun programı nedeniyle laboratuvarlar sadece dönem süresince 1 kez ve hafta 

sonları kullanılabilmektedir. Bu durum da öğrenci eğitimi açısından olumsuzluklara neden 

olmaktadır. Bu nedenle hem Türkçe programın devamı hem de İngilizce programın öğrenci 

sayısının artacağı göz önünde bulundurularak Beslenme ve Diyetetik eğitiminde önemli yer 

tutan besin kimyası dersinin uygulamalarının aktif şekilde yürütülebilmesi için besin kimyası 

laboratuvarına en kısa sürede ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için günümüz 

teknolojik gelişmelerine uyumlu taleplerine yönelik listeler hazırlanmıştır.  

     

 



      Spor Bilimleri Bölümü, Lala Mustafa Paşa gibi bir spor kompleksine sahip olduğumuzdan 

ve pratik uygulamalarımızı işbirliği içerisinde sürdürebilmektedir. Bununla birlikte temel 

dersleri içerisinde yer alan yüzme için bir spor tesisi bulunmamaktadır. Yaptığımız çalışmalar 

sonucunda adada başkent Lefkoşa haricinde Üniversitemizin yer aldığı Mağusa şehri de dahil 

olmak üzere hoteller haricinde toplumun yararlanabileceği herhangi bir kapalı olimpik veya 

yarı olimpik yüzme havuzu bulunmamaktadır.  Bu nedenle Spor Bilimleri Bölümü tarafından 

aktif olarak kullanılacak bir kapalı yüzme havuzuna ait proje geliştirilmiştir.  

     Bunlara ek olarak Fakültemiz’de yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora programlarında 

nitelikli tez projelerinin yürütülebilmesi için araştırma laboratuvarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hazırlanan ve bütçe çalışması da sunulan yeni teknolojik cihazların laboratuvar altyapısında 

yer alması en öncelikli hedeflerimizdendir. Araştırma laboratuvarının kurulması ile birlikte 

uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanan yayınların sayısında da artış sağlanabilecektir. 

 

HEDEF-1.2.  ÖĞRETİM ELEMANI SAYISININ VE NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI 

 

     Sağlık Bilimleri eğitimi, teorik ve uygulama olmak üzere iki ana eksende yürütülmektedir. 

Uygulama eğitiminin önemli bir kısmı ise gerçek klinik ortamlarda yapılmaktadır. 

Fakültemizde tam-zamanlı öğretim elemanı sayısı yetersiz olup birçok ders farklı 

üniversitelerden davet edilen uçan hocaları ile yürütülmektedir. Eğitimin etkinliği ve 

öğrencilerin öğretim elemanlarına her an ulaşma ihtiyacı göz önünde bulundurularak eksik 

öğretim elemanı sayısının giderilmesi gerekmektedir.  

     Bu hedef ile ilişkili olarak klinik eğitim sırasında öğrencinin hata yapma riskinin yüksek 

olması nedeniyle hemşirelik laboratuvar/klinik uygulama eğitimi için öğrenci/öğretim elemanı 

oranının uluslararası standardı belirlenmiştir ve bu standarda göre oranın genel kliniklerde 7-8 

öğrenci/öğretim elemanı, yoğun bakın üniteleri gibi kritik bakım ortamlarında ise 1-2 

öğrenci/öğretim elemanı olması önerilmektedir. Hemşirelik eğitiminin özellik arz eden bu yönü 

göz önüne alınarak öğretim elemanı sayımızın uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca, öğretim elemanlarının niteliğinin, araştırma ve yayın sayısının 

artırılması için kongre, eğitim gibi bilimsel faaliyetlere katılımları teşvik edilmektedir.  

     

 



       Beslenme ve Diyetetik Bölümü İngilizce Programı ise 2016-17 Güz Dönemi’nde yeni 

öğrenci alımın başlamış olup şu anda 37 öğrencisi bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü İngilizce Programı’nın öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Öğrenci 

sayısının artması ile birlikte yeni öğretim elemanı ihtiyacı ortaya çıkacaktır, bu nedenle 

İngilizce dilinde eğitim verebilen öğretim elemanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü ile benzer olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü İngilizce Programı 

da 2016-17 Güz Dönemi’nde yeni öğrenci alımına başlamış olup şu anda 75 öğrencisi 

bulunmaktadır. İngilizce programın açılması ile birlikte yeni öğretim elemanı ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır, bu nedenle İngilizce dilinde eğitim verebilen öğretim elemanlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu konuda gerekli girişimler yapılmaya başlanmıştır.  

     Sağlık Yönetimi Bölümü’nde 90 lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Öğrenci sayısının 

gelecek dönemlerde kademeli olarak artırılması ve sınıf ortalamasının 40 öğrenci seviyesine 

çıkartılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, öğretim üyesi sayısı artırılarak, ortak yüksek 

lisans programı açılması planlanmaktadır. Bu çerçevede, öğrenci sayısının artırılması bu 

hedeflere ulaşılmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. 

 

HEDEF-1.3.   FAKÜLTEMİZDE BULUNAN LİSANS PROGRAMLARININ ULUSAL VE 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMESİ 

 

      Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alan tüm bölümler için Ulusal Çekirdek Eğitim 

Programları geliştirilmiştir. Bu programlara uyum sağlayan bölümlerin ulusal akreditasyonu 

gerçekleşebilecektir. Bu nedenle Ulusal Çekirdek Eğitim Programları’na göre tüm bölümlerin 

müfredatlarının güncellenmesi gereklidir. 

        Hem ulusal hem de uluslararası akreditasyonların alınabilmesi için öncelikle Hedef-1 ve 

Hedef-2’de yer alan konuların tamamlanması gereklidir. Böylece fakültede yer alan tüm 

programların akreditasyonu gerçekleştirilebilecektir. Böylelikle gelecek dönemlerde 

programların öğrenci sayısının artırılması yerine programların kalitesinin ön plana çıkarılması 

mümkün olabilecektir.  

 

 



HEDEF-1.4. FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMA ALANLARININ 

ARTIRILMASI, STAJ PROTOKOLLERİNİN ARTIRILMASI  

 

 Fakültemizde eğitim alan öğrenciler KKTC ve Türkiye’de bulunan çok sayıda devlet 

hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastanelerde staj yapma imkanına sahiptir. Fakültemiz 

öğrenci sayısının artışı göz önünde bulundurularak öğrencilere sağlanan staj imkanlarının ve 

klinik uygulama alanlarının arttırılması gerekmektedir. 

 Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde her yıl 

yaklaşık 100’er öğrenci yaz döneminde klinik uygulama stajlarına çıkmaktadır. Şu anda klinik 

uygulamaya yönelik staj protokolleri yetersiz olup öğrencilere staj yeri bulunabilmesi için 

öğrenci bazında bireysel yazışma yapılmaktadır. Bu da hem iş yükünü arttırmakta hem de 

öğrencilerin benzer nitelikli hastanelerde staj yapmasını engellemektedir. Bu nedenle özellikle 

Türkiye’de bulunan üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleri ile iş birliği protokollerinin 

yenilenmesi ve farklı kurumlar ile yeni iş birliği protokollerinin yapılması hedeflenmektedir. 

Böylelikle öğrencilere benzer nitelikte hastanelerde eşit düzeylerde staj imkanı 

sağlanabilecektir. 

 Buna ek olarak İngilizce programlarda yer alan öğrenci sayısının artacak olması 

nedeniyle de yurt dışında bulunan hastanelerle de işbirliği protokollerinin yapılması ve ingilizce 

dilinde staj imkanı sunabilecek hastanelerde öğrencilerin staj imkanına sahip olması da 

ingilizce programın devamı açısından oldukça önemlidir. 

 Hemşirelik Bölümü öğrencilerine yönelik de devlet hastaneleri ile işbirliğinin artırılması 

ve daha fazla sayıda hastanede staj imkanının sağlanması gereklidir. Hemşirelik klinik 

eğitiminde öğrencinin hata yapma riskinin yüksek olması nedeniyle hemşirelik hizmetlerinin 

yeterli olduğu uygun hastaneler ile işbirliği protokollerinin sağlanması gereklidir. 

 Sağlık Yönetimi Bölümü’nde her yıl yaklaşık 20 öğrenci 8. akademik döneminde 

hastane stajlarına çıkmaktadır. Bunun yanında yine her yaz 15-20 öğrenci kendi belirledikleri 

hastane ve sağlık kuruluşlarında gönüllü olarak staj yapmaktadır. Stajlarda belli bir standardın 

yakalanabilmesi ancak nitelikli hastanelerde staj yapılmasıyla mümkün olabilecektir. Bu 

nedenle özellikle Türkiye’de bulunan üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve kurumsal 

marka haline gelmiş özel hastaneler ile işbirliği protokollerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Sağlık sektöründe alternatif çalışma alanlarını da işbirliği protokollerine dahil ederek 



mezuniyet sonrasında öğrencilerimize kariyer olanakları sağlamak mümkün olabilecektir. 

Özellikle ilaç firmaları, sağlık sigorta şirketleri ve sağlık turizmine yönelik faaliyet gösteren 

kuruluşların yöneticileriyle öğrencilerimizi buluşturacak seminer ve sohbetlerin düzenlenmesi, 

bu alanlarla mezunlarımızın yakınlaşmasını sağlayacaktır.  

 

HEDEF-1.5. FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN BİLİMSEL AKTİVİTE 

SAYISININ ARTIRILMASI 

 

 Öğrencilere yönelik bilimsel seminer ve sohbetlerin sayısının arttırılması ayrıca sağlık 

alanında ulusal kongrelerin üniversitemizde düzenlenmesi planlanmaktadır. Böylelikle 

öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmak mümkün olacaktır. Ayrıca bu gibi 

seminer ve kongreler ile bölümümüzün kalitesinin de arttırılması mümkün olacaktır.  

 

 

STRATEJİK AMAÇ 2: LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GELİŞTİRİLMEK VE KALİTESİNİ 

ARTIRMAK 

 

HEDEF-2.1. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA YÜRÜTÜLEN TEZLER/ARAŞTIRMALARI 

İÇİN OLANAKLARI ARTIRMAK 

 

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik Bölümü yüksek 

lisans ve doktora programlarında nitelikli tez çalışmalarının yürütülebilmesi için araştırma 

laboratuvarlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Stratejik amaç 1’de yer alan Hedef-1’in 

gerçekleştirilmesiyle mevcut laboratuvarın araştırma olanaklarını artırabilmek için araştırma 

fonlarından yaralanmak ve kapsamlı projeler hazırlamak mümkün olacaktır. Şu anda yürütülen 

tezler sadece tarama niteliğinde ya da araştırmacıların bireysel olarak karşılayacağı bütçeler 

çerçevesinde ilerlemektedir. Ne yazık ki hem projeler için bütçe bulunamaması hem de 

araştırma laboratuvarı eksikliği nedeniyle yürütülen tezlerin uluslararası nitelikli yayınlara 



dönüştürülmesi çok mümkün değildir. Araştırma olanaklarının artırılması ile birlikte 

uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanan yayınların sayısında artış sağlanabilecektir. 

 

HEDEF-2.2. HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMININ AÇILMASI 

 

 KKTC’de halen YÖK onaylı Hemşirelik Doktora Programı mevcut değildir ancak 

yaklaşık 10 yıldır KKTC’deki diğer üniversiteler tarafından Hemşirelik Yüksek Lisans 

programları yürütülmektedir. Bunun yanı sıra henüz ikinci akademik yılında olmasına rağmen 

DAÜ Hemşirelik Yüksek Lisans programında halen kayıtlı 53 öğrenci vardır. Dolayısıyla YÖK 

onaylı DAÜ Hemşirelik Doktora Programının açılması öncelikli hedefimizdir ve program 

önerisi hazırlık çalışmamız devam etmektedir.  

 

HEDEF-2.3.  SPOR BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AÇILMASI 

 

Bölüm KKTC’de YÖK onaylı tek Spor Bilimleri Bölümü olması yanı sıra Türkiye 

Cumhuriyeti’nde de sayılı programa sahip bir alandır. Bununla birlikte dünya örnekleri 

incelendiğinde Spor Bilimleri birçok ülkede yaygın ve yoğun talep gören bir branştır. Yaşanılan 

modern çağ standartlarında sağlıklı bireylerin topluma kazandırılması içinde önem arz 

etmektedir. İlaveten mezun öğrencilerimizden ve dışarıdan aldığımız yoğun taleplerde yüksek 

lisans programımızın açılması yönündedir. Dolayısıyla YÖK onaylı, Ankara Üniversitesi Spor 

Bilimleri Bölümü ile DAÜ Spor Bilimleri Bölümü iş birliğinde Yüksek Lisans Programının 

açılması öncelikli hedefimizdir ve program önerisi hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

HEDEF-2.4.  SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AÇILMASI 

             Mezun öğrencilerimizden ve dışarıdan aldığımız yoğun taleplere göre Sağlık Yönetimi 

Bölümü Yüksek Lisans programının açılması planlanmaktadır. Dolayısıyla YÖK onaylı, 

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü ile DAÜ Sağlık Yönetimi Bölümü işbirliğinde 

Yüksek Lisans Programının açılması hedeflerimiz arasındadır ve program önerisi hazırlık 

çalışmalarımız devam etmektedir.  


