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Fakültemiz; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının

teklifi ve Bakanlar Kurulunun 06 Temmuz 2018 tarih ve

30470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/12001

sayılı kararı ile kurulmuştur.



MİSYON
Eğitim-öğretim programını uluslararası standartlarda

uygulayarak ve araştırma imkanları sunarak, toplumun

yeterli ve dengeli beslenmesi ile sağlığının korunması,

iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin

artırılması amacıyla, evrensel düşünce ve değerlere

sahip, mesleki ve bilimsel olarak iyi yetişmiş,

sorumluluk sahibi, hoşgörülü, etik değerlere

sahip, yenilikçi, araştırmacı ve üstün nitelikli Diyetisyen

yetiştirmektir.

VİZYON
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen,

örnek ve lider bir kurum olarak, Beslenme ve Diyetetik

alanında mesleki bilgilerini her yönden kullanabilen,

donanımlı mezunları ile toplumun sağlıklı gelişimine

katkı sağlayarak araştırma, yayın ve güncel projeler

üstlenmiş, üreteceği bilgi ve beslenme ilkeleri ile

yöresel, bölgesel, ulusal ve evrensel olarak insan

sağlığına katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

ANA BİLİM DALLARI ve AKADEMİK KADRO

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık

Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümü

akademik kadromuz 1 öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Ana bilim dallarının açılması için çalışmalar devam

etmektedir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

LİSANS EĞİTİMİ

Lisans eğitimi süresi en az 4, en fazla 7 yıldır. Eğitim

programının ilk aşaması temel bilimler, tıp ve beslenme

bilimlerini içermektedir. Dersler teorik ve laboratuvar

uygulamaları olarak yürütülecektir. İkinci aşama ise

tamamen uygulamaya yönelik olup, kurum, saha ve

hastane stajları yaptırılacaktır.



✓

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

HEDEFLERİMİZ

✓ Eğitim-öğretime başlayabilmek için öğretim elemanı 

eksikliğinin giderilmesi, 

✓ Ana bilim dallarının açılması.



BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

UYGULAMA ALANLARI

✓ Tedavi yapan kurumlar (özel ve kamuya bağlı 

hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, vb.)

✓ Toplu beslenme yapılan yerler (yemek fabrikaları, 

otel, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu 

kuruluşları, vb.)

✓ Halk sağlığı hizmeti veren kurumlar (sağlık ocakları, 

ana-çocuk sağlığı merkezleri, yaşlı ve çocuk 

bakımevleri, vb.)

✓ Besin sanayi

✓ Eğitim kurumları





Adres:

KahramanmaraşSütçüİmamÜniversitesiSağlıkBilimleri  

Fakültesi, Bahçelievler Kampüsü. C Blok 46100  

Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

Telefon:

03443002601

E-posta:  

sbf@ksu.edu.tr

Web:  https://sbfbd..ksu.edu.tr
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