
Komisyonun Adı ve Üyeleri Görevleri  

Fakülte Web ve Sosyal Medya Komisyonu 
Hemşirelik Bölümü 
Arş. Gör. Buse ÇETİNKAYA 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Arş. Gör. Merve KİP  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Öğr. Gör. Ukbe ŞIRAYDER 
Fakülte Web Sorumlusu  
Doç. Dr. Zeliha KAYA ERTEN  

Fakülteye ait web sitesinin düzeni ve işleyişi ile ilgilenmek, 
- Fakültede olan her türlü akademik ve sosyal etkinliklerin fakülte web sayfasında yayımlanacak olan 
her türlü yazılı ve görsel 
bilgiyi düzenler ve yayına hazır hale getirir. 
- Fakültede olan her türlü akademik ve sosyal etkinliklerin fakülte web sayfasında yayımlanmasını 
sağlamak, 
- Fakülteye ait sosyal medya hesaplarına içerik sağlamak, 
- Fakülteye ait sosyal medya hesaplarının güncelliğini takip etmek, 
- Sosyal medyada yer alınması gereken yazılı ve görsel bilgileri düzenlemek ve yayına hazır hale 
getirmek, 
- Fakültede öğrenim gören öğrencilere ulaştırılması gereken her türlü haber ve duyuruyu hem 
fakülte sayfası, hem de fakülte 
sosyal medya hesaplarından duyurmak, 

Üniversite Tanıtım, Tercih ve Kariyer Komisyonu 
Hemşirelik Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Didem KAYA 
Arş. Gör. A.Tuğba YILDIZ 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Doç. Dr. Mustafa NİSARİ 
Arş.Gör. Merve KİP  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Büşra KEPENEK VAROL 
Arş. Gör. Özlem MENEVŞE  

- Fakültemizin tercih edilebilirliğini artırmak için bölgemizde bulunan liselere birim içinde ve de birim 
dışında tanıtım çalışmalarını 
(eğitim, stant, afiş çalışması, sunum hazırlama vb.) yürütmek, 
- Çeşitli tanıtım ve fuar organizasyonlarında fakültemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımının 
yapılmasını sağlamak, üniversitemiz 
veya okulumuz bünyesinde kariyer günleri planlamak, bu etkinlikleri organize etmek, 
- CV yazma, mülakat teknikleri, mülakat simülasyonları eğitimleri düzenleyerek öğrencilerin kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamak, 
- Fakültemiz öğrencilerini kariyer imkânları konusunda bilgilendirmek, 
- İş ve Kariyer ile ilgili panel, seminer, söyleşiler düzenleyerek kariyer yapmış kişilerle öğrencileri 
buluşturmak, öğrencilerin bilgi ve 
görgülerini artırmak, sanayicilerimizin üniversitemizdeki eğitimi yakından tanımalarını sağlayarak, 
karşılıklı işbirliğini tesis etmek. 
- Fakültemiz öğrencilerini kariyer imkânları konusunda bilgilendirmek, 
- Etkinlik, yarışma, eğlence, münazara, girişimcilik günleri, kariyer günleri gibi faaliyetler 
düzenleyerek konusunda uzman iş 
insanları ve/veya akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirmek ve paylaşım alanları yaratmak, 
- Kariyer konulu öğrenci seminerlerine kişisel gelişim uzmanlarının davet edilmesi ve öğrencilerin 
gelecek kaygısından 



kurtulmaları ve mesleklerinde fark yaratmaları için kişisel gelişimlerinin önemini kavramalarını 
sağlamak, 
- Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, iş kariyer ve yönetim kongrelerine katılmak, üniversitemizde 
benzer kongreler düzenlemektir. 
- Kayseri’deki okulların (lise) listesinin çıkartılması 
- Liselerdeki rehberlik öğretmenlerine üniversite hakkında bilgi verilmesi 
- Rehberlik öğretmenlerine üniversitemizde bilgilendirme yapılması, gezdirilmeleri ve 
Rektörlüğümüzdeki restoranda müsait 
olurlarsa Rektörümüz ve/veya bazı dekanlarımızın katılımı ile bir yemek verilmesi 
- Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası ile kampanya yapılarak Nuh Naci Yazgan Üniversitesini tercih 
edecek öğrencilere verilecek 
eğitim bursları ile Kayserili gençlerin şehir dışına gitmesinin ve beyin göçünün önüne geçilmesinin 
sağlanması 
- Kayseri liselerinde yapılacak kariyer günlerine katılım sağlamak 
- Sektörel Derneklerle mezunlarımızın CV lerinin paylaşılarak üyelere iletiminin sağlanması 
- Uluslararası kariyer yapmak isteyen öğrenciler için yurtdışı iş imkânlarının yayımlandığı site ve 
portallara üyelik imkanlarının 
araştırılması ve öğrencilerin yönlendirilmesi 
- Uluslararası kariyer yapmak isteyen öğrenciler için Work & Study programları düzenleyen 
danışmanlık firmalarından bilgi 
alınması, bu firmaların üniversitemizde tanıtım yapmalarının sağlanması 
- Ulusal ve uluslararası firma ziyaretleri tertip ederek öğrencilerin ilgilendikleri alanları tespit 
etmelerine ve firmaları tanımalarına 
yardımcı olmak. 

Fakülte Yatay-Dikey Geçiş Değerlendirme  
Komisyonu 
Doç. Dr. Zeliha KAYA ERTEN    
Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde KORKMAZ 
Dr. Öğr. Üyesi Feyzan CANKURTARAN 
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÖZSARIYILDIZ 
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem ÇAPAR 

-Fakülteye yapılan Yatay ve Dikey Geçiş başvurularının uygunluğunu değerlendirmek 



Yabancı Uyruklu Öğrenci Değerlendirme 
Komisyonu 
Prof. Dr. Hülya UÇAR 
Dr. Öğr. Üyesi Büşra KEPENEK VAROL  
Dr. Neşe KAYA  

 

Hemşirelik Bölümü Muafiyet Komisyonu  
Prof. Dr. Hülya UÇAR 
Doç.Dr. Zeliha KAYA ERTEN  
Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde KORKMAZ 

- İlgili Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesine uygun olacak şekilde; 
-Yatay/dikey geçiş yaparak öğrenimlerine devam etmek isteyen Önlisans, Lisans, Lisansüstü 
öğrencilerinin, 
-Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’nda öğrenci veya mezun iken Nuh Naci Yazgan 
Üniversitesi’ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, 
-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden, Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında 
özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Farabi Programı, Uluslararası Değişim Programları ile 
yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, 
- Yukarıda belirtilen veya benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce 
alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemlerini yürütmek 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Muafiyet 
Komisyonu 
Prof. Dr. Neriman İNANÇ 
Dr. Öğr. Üyesi Neşe KAYA 
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem ÇAPAR  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Muafiyet 
Komisyonu  
Dr. Öğr. Üyesi Büşra KEPENEK VAROL 
Dr. Öğr. Üyesi Feyzan CANKURTARAN 
Dr. Öğr. Üyesi Didem KAYA 

Fakülte Kalite Komisyonu  
Beslenme ve Diyetetik Bölümü  
Prof.Dr.Neriman İNANÇ  
Dr.Öğr. Üyesi  Eda BAŞMISIRLI  
Dr. Öğr. Üyesi Gizem AYTEKİN ŞAHİN 
Arş. Gör. Merve KİP 
Öğrenci Temsilcisi 
Hemşirelik Bölümü 
Prof. Dr. Hülya UÇAR 
Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde KORKMAZ  
Dr. Öğr. Üyesi Didem KAYA  
Arş. Gör. Buse KARABULUT 
Öğrenci Temsilcisi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  

- Dekanlığa kalite çalışmaları hakkında bilgi vermek, 
- Kalite çalışmaları kapsamında, sürekli iyileştirme koordinatörlüğü ile ilgili birim yönetimi arasında 
iletişimi sağlamak, 
- Kalite çalışmaları için birimlerinde yapılacak toplantı tarihlerini ve gündemini hizmetleri 
aksatmayacak şekilde üst yönetim ile belirlemek, 
- Kendi birimlerindeki kalite çalışmalarını ilgili birim yöneticileri ile birlikte değerlendirmek, 
raporlaştırmak ve koordinatörlüğe sunmak, 



Dr. Öğr. Üyesi Büşra KEPENEK VAROL  
Dr. Öğr. Üyesi Feyzan CANKURTARAN 
Arş. Gör Özlem MENEVŞE 
Arş. Gör İldeniz AKÇADAĞ  
Öğrenci Temsilcisi  

Fakülte Erasmus Sorumluları 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Neşe KAYA  
Hemşirelik Bölümü 
Doç. Dr. Zeliha KAYA ERTEN 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Feyzan CANKURTARAN 

- Erasmus kapsamında öğrenci haraketliliğini takip etmek, 
- Öğrencilere genel anlamda gerekli bilgileri aktarmak, 
- Üniversitemiz Uluslararası Ofisi ile çalışmaları eşgüdümlü yürütmek, 
- İlgili fakülte ve bölüm koordinatörleriyle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı 
ve Rektörlük birimleri ile iletişim içinde çalışmak, 
- Ofis çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek. 
- Ofis ile ilgili oryantasyon, kurs, eğitim, toplantı vb. katılım sağlamak, 
- Birimde yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 

Fakülte Mezuniyet Komisyonu 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Prof. Dr. Neriman İNANÇ 
Dr. Öğr. Üyesi Gizem AYTEKİN ŞAHİN 
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem ÇAPAR 
4. Sınıf Öğrenci Temsilcisi 
Hemşirelik Bölümü 
Prof. Dr. Hülya UÇAR 
Doç.Dr. Zeliha Kaya ERTEN 
Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde KORKMAZ 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Büşra KEPENEK VAROL 
Dr. Öğr. Üyesi Feyzan CANKURTARAN 
Dr. Öğr. Üyesi Didem KAYA 

- Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin not 
durum belgelerini, eğitim-öğretim planı ile karşılaştırarak kontrol amaçlı incelemek, 
- Mezun durumdaki öğrencilerin durumlarını görüşmek ve değerlendirmek, 
- Değerlendirme yapmadan önce, öğrenci işleri bürosundan otomasyon sisteminden mezun 
listelerinin, eğitim-öğretim planlarının ve kontrol amaçlı not durum belgelerinin gelmiş olmasını 
kontrol etmek, 
- Mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin transkriptlerini inceleyerek eksik kredilerinin olup olmadığını 
kontrol etmek, 
- Yönetmelikte belirtilen AKTS’yi tamamlayan öğrenciler için Mezuniyet Komisyon Kararları almak, 
- Eğitim-öğretim planına göre tüm yarıyıldaki zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz alan öğrencilerin 
mezun edilmesiyle ilgili kararlar almak, 
- Değişim programlarında olan öğrencilerin (Erasmus, Farabi ve Mevlana) mezuniyetlerinin 
belirlenmesinin, ilgili üniversitelerden not gelmesi durumunda yapılacak olması nedeniyle, 
gerektiğinde bu durumda olan öğrenciler için farklı zamanlarda toplantı yapmak ve kararlar almak, 
- Mezuniyet törenlerine katılacak öğrencilere gerekli duyuruları yapmak 
- Son sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni/törenleri’nin planlı, düzenli ve akıcı bir 
şekilde başlayıp sonlanması için sorumluluk alıp hazırlıklar yapmak 
 - Mezun öğrencilerimizin fakültemizle bağlarını sürdürecek çalışmaları yürütmek, 
 - Bu komisyon aynı zamanda fakülte içindeki diğer bölümlerin ilgili komisyonları arasında 
koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmek, 



Fakülte Sosyal Komite Sorumlusu  
Arş. Gör. Merve KİP  

- Fakülte bünyesinde, akademik yılın her döneminde çeşitli sosyal aktivitelerin yapılmasını sağlamak, 
- Fakültede yapılacak olan sosyal aktivitelerle ilgili duyuruları yapılmasını sağlamak,  
- Her akademik dönem sonunda gerçekleştirilmiş olan akademik etkinlikleri raporlamak 

 


