
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 
 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

YETİŞKİN, ÇOCUK KLİNİK BESLENME UYGULAMALARI, TOPLUM SAĞLIĞI 

BESLENMESİ, TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE 

SEÇMELİ BESLENME UYGULAMALARININ USUL VE ESASLARI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç 

 

MADDE 1- Bu usul ve esaslar Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4.üncü sınıf uygulama derslerinin işleyişi ile ilgili usul ve 

esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

 

Dayanak 

 

Madde 2. Bu usul ve esaslar, Nuh Naci Yazgan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği’nin 21. Maddesi 1 ve 4. Fıkraları uyarınca ve YÖK 

Ulusal Beslenme ve Diyetetik Çekirdek Eğitim Programına göre hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

 

Madde 3: Bu usul ve esaslar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin yapacakları Beslenme ve Diyetetik Uygulama 

derslerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, amaç, kural ve 

yöntemleri kapsar.  

 

Madde 4: Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları dersleri, öğrencilerin bilgi ve becerilerini 

uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte olan, yetişkin hastanesi, çocuk hastanesi, yiyecek-

içecek yönetimi alanında çalışan kurumlar, alanında danışmanlık merkezleri vb gibi eğitim 

alanına uygun kurumlarda yapılır. 

 

Madde 5: Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları, BES 437-Toplu Beslenme Sistemleri 

Uygulamaları I ve BES 438-Toplu Beslenme Sistemleri Uygulamaları II, BES 433-Klinik 

Çocuk Beslenme Uygulamaları I ve BES 435 Klinik Çocuk Beslenme Uygulamaları II, BES 



435 Klinik Yetişkin Beslenme Uygulamaları I ve BES 436 Klinik Yetişkin Beslenme 

Uygulamaları II, BES 450-Toplum Sağlığı Beslenmesi Uygulamaları ve BES 440 Seçmeli 

Beslenme Uygulamalarından oluşur. 

  

Madde 6: Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları, ders programının 7. ve 8. yarıyıllarında 

zorunlu ders statüsündedir. Ders programının 7. yarıyılında Beslenme ve Diyetetik 

Uygulamaları alan, ancak 8. yarıyılda Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları alamayan 

öğrenciler yaz okulunda bu eğitimleri alabilirler. Ders programının 7. yarıyılında Beslenme ve 

Diyetetik Uygulamalarını alamayan, ancak 8. Yarıyılda alabilen öğrenciler ise; 7. yarıyıl 

Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarını yaz okulu ya da takip eden güz yarıyılında alırlar. 

 

6.1. Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının süresi, her yarıyıl için en az 448 saat olmak 

üzere 14/15 hafta olarak uygulanır. Kurumun çalışma saatleri esas alınır ve kurumun çalışma 

ilke ve esaslarına uyulur. 

 

6.2. Öğrenci çalıştığı kurumun diyetisyenine ve dersin ilgili öğretim elemanına karşı 

sorumludur. 

 

6.3. Öğrenci, kişisel hijyenine ve kıyafetlerine dikkat etmeli ve uygulama yapılan kurum 

özelliklerinin gerektirdiği şartlar da dikkate alınarak beyaz önlük giymelidir. 

 

6.4. Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının kesintisiz olarak bitirilmesi zorunludur. Bu 

eğitimin süresince, zorunlu olmadıkça mazeret izni ve/veya rapor kullanılamaz. Kullanılan 

rapor ve mazeret izni gün sayısı kadar ek uygulama telafisi zorunludur. Mazeret izni 

kullanmak zorunda kalanlar ise, mazeretini sorumlu öğretim elemanı ve staj yaptığı kurumun 

diyetisyenine bildirmekle yükümlüdür. 

 

6.5. Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda 

bulunacak Üniversite veya yurt içi/dışı burs, proje, uygulama, araştırma gibi imkânların 

doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile izin verilebilir. 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

 

UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 

 

Madde 7: Beslenme ve Diyetetik Uygulama yerleri, dersin öğretim elemanı tarafından 

belirlenerek, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı onayı ile Bölüm Kurulu tarafından 

planlanarak ilan edilir. 

 

7.1. Öğrenci, Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının Seçmeli Ders Uygulamaları 

kapsamında ilişkin kurumunu, 7. yarıyıl başlamadan belirler ve Bölüme bildirir. Bölüm 

Başkanlığı tarafından kurum uygun gördüğü takdirde; hazırlanan resmi yazı öğrenci 

tarafından başvurduğu kuruma iletilir. 

 

7.3. Seçmeli Beslenme Uygulamaları; sorumlu diyetisyeni olan, öğrencinin ilgi alanına göre 

seçtiği, Kayseri İli veya Kayseri dışındaki hastane ve/veya kurumlarda yapılabilir. 

 

Madde 8: Beslenme ve Diyetetik Uygulama yerleri kesinleşen öğrenciler için, Beslenme ve 

Diyetetik Uygulamaları değerlendirme formu, dersin sorumlu öğretim elemanı/öğretim üyesi 

tarafından alınır ve kurumun sorumlusuna iletilir. 

 

Madde 9. Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları ders sorumlu öğretim elemanı/öğretim üyesi 

değerlendirme formlarının uygulama süresince yetkili diyetisyen/amirlerce eksiksiz 

doldurulması ve uygulama bitiminde tekrar kendilerine iletilmesini takip ederler.  

 

Madde 10. Hastanede yapılan Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları süresince vaka takdimleri 

ve/veya seminer sunumları yapılır. Vaka içeriği ve sayısı sorumlu diyetisyen ve/veya öğretim 

üye/elemanları tarafından belirlenir. Diğer kurumlarda (hastane haricindeki) yapılan 

uygulamalarda ise, öğrenci sorumlu diyetisyen ve/veya öğretim üye/elemanları tarafından 

belirlenen konu/konuları hazırlar. 

 

Madde 11. Öğrencinin uygulama esnasında karşılaştıkları sorunlar öncelikle ilgili uygulama 

danışmanına ve sorumlu diyetisyene, gerekli görüldüğü takdirde ise Beslenme ve Diyetetik 

Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Çalışma saatleri esnasında karşılaşılan sorunlar ve zorluklar o 

bölümün sorumlu diyetisyenleri ve/veya danışmanlarına danışılarak ve onlarla işbirliği 



yapılarak çözümlenir, öğrenci bu sorunları kendi başına hastane veya kurumda çalışan diğer 

meslek grupları ile çözümleme çabasına giremez. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BESLENME VE DİYETETİK UYGULAMALARININ  

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Madde 12:  Öğrenciler hazırlayacakları ödev/vaka/seminer/sunum raporlarını, uygulamanın 

bitimini takip eden haftada ders sorumlusu öğretim elemanı/üyesine teslim ederler. 

 

Madde 13. Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları formu ders sorumlusu öğretim 

elemanı/üyesine tarafından değerlendirildikten sonra, başarı notu verilir.  

 

Madde 14. Kurumun öğrenciyi değerlendirme notu; kurumun sorumlu diyetisyeni ve/veya 

diyetisyenleri tarafından davranışlar, dış görünüm, iletişim becerileri, iş performansı ve bilgi 

düzeyi vb. dikkate alınarak verdiği notlardan oluşur. 

 

Madde 15. Final sınavı notu; yarıyıl sonunda yapılacak genel beslenme ve uygulama 

konularından oluşan sınav ile belirlenir. 

 

Madde 16. Vaka, ödev, seminer veya raporlarının sorumlu öğretim elemanına zamanında 

tesliminden öğrenciler sorumludur. Zamanında teslim edilmeyen belgeler dikkate alınmaz. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

SON HÜKÜMLER 

 

Madde 17. Öğrenciler uygulamayla ilgili görüşlerini her yarıyıl sonunda değerlendirme 

formları aracılığıyla ilgili öğretim elemanı/üyesine sunarlar. 

 

 

 

 

 



YÜRÜRLÜK 

 

Madde 18. Bu usul ve esaslar yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere Nuh Naci Yazgan 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer. 

 

YÜRÜTME 

 

Madde 19. Bu usul ve esasların hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi adına Dekan yürütür. 


