
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren bölümler lisans eğitimi vermekte olup, eğitim süresi 4 

yıldır.  

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı, toplumun beslenme durumunun saptanması ve 

sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin 

geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve 

beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş 

gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve 

uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve 

organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma yürütmektir. 

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretime devam eden Hemşirelik Bölümünün 

amacı,  hemşireliğin felsefesini ve sağlık bakımı sistemi içinde hemşirenin rolünü kavrayarak, 

ülke gereksinimleri ve çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını 

koruma, geliştirme, bozulduğu durumlarda bakım gereksinimlerini karşılayacak bilgi, beceri, 

tutum ve davranış kazandırmaktır. Hemşirelik geniş bir kapsam ve yeni istihdam alanı 

çeşitliliğine sahiptir. Sağlıkta özel sektörde ve kamu kurumlarında bu program tarafından 

yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Hemşirelik, uluslararası meslek 

sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Beslenme ve Diyetetik ve benzeri diğer meslek grupları ile 

birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra; yataklı tedavi 

kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana çocuk sağlığı, toplum sağlığı gibi alanlarda ve 

özel hastanelerde bakım verici, yönetici, araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak 

hizmet vermektedirler. 

Ebelik bölümünün amacı; gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni 

doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi 

sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik 

yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmektir. Bu amaçla ebelik bölümünde öğrenim gören 

öğrencilere dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. 

Fakültemizde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması Fakültemiz bünyesinde yer alan 

bütün bölümlere yerleşen öğrencilerimizin talep etmeleri halinde bir eğitim öğretim yılını 

kapsamakta olup, öğrenci isteğe bağlı yabancı dil sınıfını okuduğu yılı takip eden yılda 

yerleştirilmiş olduğu bölüme 1.sınıftan başlar. 

Fakültemiz dersleri teorik olarak Fakültemiz binasında yürütülmekte olup, ders uygulamaları 

ise Fakültemiz laboratuvarlarında, Kastamonu merkez ilçesi içinde yer alan sağlık kurum ve 

kuruluşlarında ders öğretim elemanlarının gözetiminde yürütülmektedir. Hemşirelik ve Ebelik 

Bölümleri yaz stajları olmayıp, dönem içinde ders uygulamaları olarak yürütülmektedir.  

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 6.yarıyıl (3 yıl) sonunda öğrenciler yaz stajına (Toplum 

Sağlığında Beslenme Uygulamaları Stajı) ve 7. yarıyılda Çocuk Hastalıkları Klinik 

Uygulamaları, Toplu Beslenme Sistemlerinde Uygulamalar, Yetişkin Hastalıkları Klinik 

Uygulamaları stajlarına çıkacak olup, staj yerlerini ülkemiz sınırları içerisinde bölüm öğretim 

elemanlarının uygun gördükleri yerlerde yapabilmektedirler. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

öğrencileri staj yapacak kuruluş bulamadıkları takdirde Kastamonu ili içerisinde staja 

çıkabilmektedirler. 



Öğrencilerimiz uygulamaya çıktıkları kurumların kıyafet kurallarına uymak zorunda olup, 

kurum ve Fakültemiz Öğretim Elemanları tarafından belirlenen renklerde kıyafet (Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü için beyaz önlük, Hemşirelik Bölümü için üst beyaz, alt lacivert renkte forma 

ve Ebelik Bölümü için üst ve alt lacivert renkte forma) giymek zorundadırlar. 

Öğrencilerimiz eğitim, öğretim ve sınav faaliyetleri için herhangi bir ücret ödememekte olup, 

ihtiyaç duydukları kitap, materyal, kırtasiye malzemeleri vb. nesneleri kendileri tedarik 

etmektedirler. Laboratuvar ortamı ve uygulama yerlerinde öğrencilerin kullandıkları 

malzemeler laboratuvarlar için fakültemiz, uygulama yerleri için kurum ve kuruluşlar 

tarafından tedarik edilmektedir. Ayrıca kitap ve öğrenim materyalleri ve online akademik veri 

tabanlarına erişim için Üniversitemizin kütüphanesi hizmet vermektedir. Kütüphane binamızın 

(12.000 metrekare) içinde 15 adet tekli (bireysel) çalışma odası, 3 adet grup çalışma odası, 550 

kişilik Konferans Salonu, 150 Kişilik Konferans Salonu ve 50 kişilik Konferans salonu 

bulunmaktadır. 

Fakültemiz binası Üniversitemiz kampüsü içerisinde yer almaktadır. Fakülte binamız 19 

derslik, 12 laboratuvar (1 tanesi bölümlerin ortak kullanımına açık bulunan Bilgisayar 

laboratuvarı), 175 kişilik bir adet seminer salonu, bir adet öğrenci kantini ve akademik ve idari 

personel odalarından oluşmaktadır. Öğrencilere psikolojik rehberlik ve sağlık hizmeti, 

Kuzeykent Külliyesi Merkezi Kafeterya binasında iki ünite olarak hizmet vermektedir. 

Üniversitemizde yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs. 

mevcuttur. 

Üniversitemiz “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi”nde belirtilen kriterlere göre her 

eğitim öğretim yılı başında kontenjan dahilinde kısmi zamanlı öğrenci alımı yapılmakta olup, 

öğrencilerimiz mesai saatleri içerisinde, ders saatleri dışında Fakültemiz birimlerinde kısmi 

zamanlı öğrenci olarak çalışabilmektedir.  

 


