
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ KOMİTE/KOMİSYONLARI 

Etkinlik, Mezunlar ve Kariyer Komitesi (EMKK) 

Misyon: Bu komitenin amacı, UKÜ SBF BDB’nde eğitim-öğretim gören öğrenciler, mezunlar 

ve alanda çalışan diğer meslektaşlara yönelik bilimsel bilgiler ışığında güncel konuların ele 

alındığı esempozyum, toplantı, panel, kongre vb. düzenlemek, 

BDB mezunlarının, mezuniyet sonrası kariyer gelişimlerini takip etmek, onlardan 

bölümümüzden aldıkları eğitimle ilgili geri dönüşler almak, yaşam boyu öğrenmeyi 

desteklemek, 

UKÜ SBF BDB’nde eğitim-öğretim gören öğrencileri ve mezunların kariyer gelişim 

planlamalarına yardımcı olmaktır.  

Vizyon: UKÜ SBF BDB’nde eğitim-öğretim gören öğrenciler, mezunlar sürekli iletişim 

halinde olarak onların ihtiyaçlarına yönelik ve alanda çalışan diğer meslektaşlarında dahil 

olabileceği güncel konuların ele alındığı etkinlikler planlamak, onların kariyer gelişimlerini 

destekleyerek sonuçları raporlandırarak, BDB Başkanlığı’na iletilmesi ve BDB’nün gelişimini 

sağlamak. 

Kapsam: 

 Kariyer günü etkinlikleri düzenlemek, 

 Sempozyum, panel, kongre vb. düzenlemek, 

 Mezun öğrenciler ile iletişim içerisinde olmak, 

 Öğrenci ve mezunların kariyet gelişimlerini desteklemek, 

 Mezunların alandaki çalışmalarını takip etmek, 

Komite Üyeleri: 

 Prof. Dr. Seyit Mehmet MERCANLIGİL (Komite Başkanı) 

 Okt. Seliz BAĞCILAR (Raportör – Üye) 

 Arş. Gör. Fatma Nur TAŞKIN (Üye) 

 Öğrenci Temsilcisi (Üye) 

 

 

 

 

 



Kalite, Staj, Muafiyet ve Müfredat Komisyonu (KSMMK) 

Misyon: UKÜ SBF BDB’nde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri 

kapsayan kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması, iç ve dış 

değerlendirme süreciyle kalite geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesi, onaylanması ve 

kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamak amacıyla kurulan kalite çalışmalarına ilişkin 

esasları düzenlemek, 

BDB müfredatı kapsamında yer alan zorunlu stajlarda veya ders gereği yapılan zorunlu 

stajlarda uyulması gereken genel esas ve usulleri belirlemek, 

Öğrenim gören öğrencilerin muafiyet işlemlerine ilişkin esaslar ile uluslararası kıbrıs 

üniversitesine bir yükseköğretim kurumundan yatay/dikey geçiş başvurusunda bulunan ve 

diğer üniversitenin herhangi bir programından mezun olanların mezun oldukları programda 

aldıkları derslerin muafiyeti ve intibaklarına ilişkin esasları düzenlemek, 

Eğitim-öğretim müfredatlarının değişen koşullara, ihtiyaçlara ve iç ve dış taleplere göre 

güncellenmesi için genel ilke ve çerçeveleri belirlemek üzere müfredat güncellemektir. 

Vizyon: BDB’nün geliştirilmesi için kalite çalışmalarının planlanarak yürütülmesi ve 

denetlenmesi, alınan geri dönütlere yönelik aksiyon planlarının yapılması,  

Öğrencilerin müfredat kapsamında yer alan staj uygulamalarının (BESD400, BESD401 ve 

BESD402) dönemlik olarak planlanması, öğrencilerin staj değerlendirmelerinin 

raporlandırılması, 

Alanda çalışacak olan öğrencilerimizin gelişimlerini sağlamak üzere dış paydaşlardan gelen 

geri dönütler ve alan ihtiyaçlarına göre BDB müfredatının düzenlenmesi,  

Dikey ve yatay geçişlerde, bölüm müfredatına ders içeriklerine, ulusal kredi ve AKTS’lerine 

uygun olacak şekilde ders eşleştirmelerinin yapılması, öğrencinin muaf olabileceği derslerin 

belirlenerek, 

BDB Başkanlığı’na iletilmesi ve BDB’nün gelişimini sağlamak. 

Kapsam: 

 Bölüm kalite çalışmaları kapsamında, EMKK ile iş birliği içerisinde öğrenci ve mezun 

değerlendirmelerinin planlanması ve yürütülmesi, 

 Bölüm öğrencilerinin staja çıkabilme durumlarının belirlenebilmesi için her akademik 

yılın bahar dönemi sonunda müfredat değerlendirilmelerinin yapılması,  

 Öğrencilerin staj işlemlerinin yapılması (Öğrencilere staj belgelerinin hazırlanarak 

teslimi, staj sigorta işlemlerinin başlatılması, ilgili belgelerin öğrencilere iletilmesi, 

stajda kullanacakları staj defterleri ve diğer değerlendirme formlarının paylaşılması) 



 Ek I.1.28’de muafiyet değerlendirme şemasında bulunan adımlar izlenerek; dikey ve 

yatay geçiş muafiyet değerlendirilmelerinin BDB Dikey Yatay Geçiş Yönergesi (Ek 

I.3.5) ve UKÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi (Ek I.6.6) uyarınca yapılması, 

 BDB müfredatının alanda çalışacak olan öğrencilerimizin gelişimlerini sağlamak üzere 

dış paydaşlardan gelen geri dönütler ve alan ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, 

Komisyon Üyeleri: 

 Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU (Komisyon Başkanı) 

 Yrd. Doç. Dr. Nazife HÜRER (Üye)  

 Arş. Gör. Rojina Deniz AYGÜL (Raportör – Üye) 

 Öğrenci Temsilcisi (Üye) 

 


