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  GİRİŞ 
     Programın güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin tanınması, hedeflerin gerçekleştirme 

oranlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla; 2019 

yılından itibaren kalite güvence sisteminin önemli bir ayağı olan Bölüm Öz Değerlendirme 

Raporu hazırlanmaktadır (ÖDR). Bölüm Öz Değerlendirme Raporu; Dekanlık Makamının 

28.01.2022 tarih ve E-15075107-100-6390 sayılı yazısına istinaden YÖKAK Kurum İç 

Değerlendirme Raporu 3.0 (KİDR 3.0) doğrultusunda hazırlanmıştır. 19.01.2022 tarihli Bölüm 

Kurulunda KİDR 3.0’ın Prof. Dr. Neriman İNANÇ tarafından hazırlanmasına, tüm öğretim 

elemanlarının gerekli desteği vermesine, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eda 

BAŞMISIRLI tarafından kontrol edilmesine, misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerin 2022 

yılında SABAK başvurusu için hazırlanmış olan ÖDR’den alınmasına ve web sayfasının 

güncellenmesi konusunda Arş. Gör. Merve KİP görevlendirilmesine karar verilmiştir. Rapor 

bölüm hakkında genel bilgiler, liderlik, yönetim, kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve 

toplumsal katkı başlıkları altında hazırlanmıştır.  

1. İletişim Bilgileri 

Web adresi: https://bdb.nny.edu.tr/ 

Birimin Bologna Kataloğu Adresi: https://obs.nny.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx  

Adres: Kuzey Çevreyolu Ertuğrul Gazi Mah. Nuh Naci Yazgan Yerleşkesi 

Kocasinan/KAYSERİ  

Telefon: 0 (352) 324 00 00/5001  

Birim Yöneticisinin Adı Soyadı: Prof. Dr. Neriman İNANÇ  

Adresi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

E-postası: nerimaninanc@gmail.com, ninanc@nny.edu.tr 

Raporu Hazırlayan Kişinin İletişim Bilgileri 

Adı Soyadı: Prof. Dr. Neriman İNANÇ  

Adresi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 E-postası: nerimaninanc@gmail.com, ninanc@nny.edu.tr 

2. Tarihsel Gelişimi 

  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kayseri’de bulunan tüm Üniversiteler içinde Vakıf 

Üniversitesi olarak ilk kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, YÖK Başkanlığı’nın 

17/10/2012 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile açılmıştır. 2013-2014 eğitim-

öğretim yılında lisans, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimi 

başlatılmıştır. Bölüm; 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde lisans yerleştirme sınavından MF-

3 puan türünde 324,59840-437,02618 aralığında puan alan 45 öğrenci ile eğitime başlamış ve 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” 

unvanı verilerek diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan ilk 45 mezununu 

https://bdb.nny.edu.tr/
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vermiş ve bugüne kadar mezun sayımız 300’e ulaşmıştır.  2021 Ocak ayı itibari ile bölümüzdeki 

lisans öğrenci sayısı 254, yüksek lisans öğrenci sayısı 32’dir. Lisans programımıza 2021 yılında 

9 kişi yatay geçiş, 6 kişi dikey geçiş ve 5 kişi çift ana dal programı ile toplamda 20 öğrenci 

gelmiştir. Alanında üç öğretim üyesi ile açılmış olan programda yıllar içerisinde iyileşme 

yapılarak, halen 3 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi olmak 

üzere toplam 10 öğretim elemanı ile eğitime devam edilmektedir. Öğretim üyeleri tek kişilik 

ofislerde, araştırma görevlileri ise bir ya da dört kişilik ofislerde çalışmaktadır. Öğrencilerin 

kişisel dolaplarının bulunduğu giyinme salonları ve alanlar bulunmaktadır. Öğretim elemanı 

başına düşen ortalama çalışma alanı 20 m2’dir. Bölüm laboratuvarlarında YÖK tarafından 

istenen cihaz ve malzemelerin tamamı temin edilmiştir. 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

  Misyon: Tüm paydaşların katılımını sağlayarak şeffaf, demokratik bir yapıda hizmet anlayışı 

ile ulusal ve uluslararası standartlarda öğrenci odaklı eğitim faaliyetlerini yürüterek; Atatürk 

İlke ve İnkılaplarına bağlı, evrensel ve etik değerleri önemseyen, ulusal ve uluslararası alanlarda 

yayın ve projeler geliştiren, topluma yenilikçi fikirler sunarak artı değer katan, bilgi, beceri ve 

yetkinliği güçlü diyetisyenler yetiştirmektir (https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=464). 

   Vizyon: Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları olan, yaptığı 

bilimsel çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri ile eğitim- öğretim ve bilimsel araştırma 

faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüten, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu 

olmak, toplumun sağlıklı gelişimine katkı verecek, öğrenci, öğretim elemanları ile eğitim 

programı oluşturma, bilimsel araştırma ve yayın yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan 

ve tercih edilen bir program olmaktır (https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=465). 

  Temel Değerler: Vakıf ruhuna sahip olmak, öğrenci odaklı kaliteli eğitim-öğretim hizmeti 

vermek ve süreçleri sürekli iyileştirmek, ulusal ve uluslararası kalite standartlarını korumak, 

liyakat, şeffaflık ve katılımcılığı önemsemek, farklılıklara saygılı olmak, ifade özgürlüğünü 

önemsemek, etik değerleri korumak, paydaş memnuniyetini sağlamaktır . 

(https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=466). 

Tablo 1. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2021 Yılında Gerçekleşen Hedefleri   

Hedefler Güncel Durumumuz 

Hedef 1: 2023 yılına kadar her yıl en az 1 

yeni araştırma projesi üretmektir. 

 Altı BAP projesi başlatılmış sadece bir proje 

sonuçlandırılmıştır. 

Hedef 2: Uluslararası dizinlerde taranan 

yayın sayısını artırmaktır.  

 

 İki SCI yayın olmak üzere altı uluslararası 

dizinlerde taranan yayın yapılmıştır. 

 

Hedef 3: Uluslararası dizinlerde taranan 

yayınlara yapılan atıf sayısını 2023 yılına 

kadar %2 artırmaktır.  

 2021 yılında WOS atıf sayısı 31’dir. 

Hedef 4: Öğretim elemanları arasında 

2023 yılına kadar her yıl en az 1 sosyal 

etkinlik düzenlemektir.  

 

 Dr. Öğr. Üyesi kutlama yemekleri  

gerçekleştirilmiştir. 

 

Hedef 5: Bölüm tanıtımına yönelik yılda 

en az 1 faaliyet düzenlemektir. 

 Küçükçalık Anadolu Lisesi ve Atlas 

Koleji’ne eğitim verilmiştir. 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=464
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Hedef 6: Sağlıkta sürekli eğitim programı 

çerçevesinde 2023 yılına kadar yılda en az 

1 bilimsel etkinlik düzenlemektir.  

 Covid -19 pandemisi nedeniyle hedefe 

ulaşılamamıştır.  

 

Hedef 7: Eğitim öğretim programlarının 

akreditasyon çalışmalarını başlatmaktır. 

 Akreditasyon çalışmalarına başlanmış, 2022 

yılında başvuru yapılmıştır. 

Hedef 8: İhtiyaç duyan personele iç 

paydaşlarla iletişime geçilerek yılda en az 

bir defa gerekli eğitim imkânı (bilgisayar, 

yabancı dil, iletişim becerileri, stres 

yönetimi gibi) sağlamaktır. 

 Bu tür etkinlikler Üniversite tarafından 

yapılmış, akademik ve idari personelin 

katılımı sağlanmıştır. 

 

 

A.1.Liderlik Ve Kalite  

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

 

Şekil 1: Bölümün organizasyon şeması 

Bölümün yönetimi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile tanımlanan yasal mevzuat 

çerçevesinde, bölüm başkanı ve bölüm başkan yardımcısı, kurul ve komisyonlarının yetki ve 

sorumlulukları ile sağlanmaktadır. Karar alma süreçlerinde başta Fakülte Yönetim Kurulu ve 



Fakülte Kurulu olmak üzere çeşitli kurul ve komisyonlar aktif olarak görev almaktadır. Bölüm 

komisyonları ve kurulları Bölüm Kurul kararları doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulu onayı 

ile belirlenmekte ve Rektörlük Makamına bildirilmektedir. Fakülte yönetiminde hesap verme 

sorumluluğunun sağlanabilmesi için, yönetimin her aşama ve birimindeki faaliyet ve işlemlerde 

şeffaflık ilkesi benimsenmektedir. Şeffaflık kapsamında gizlilik düzeyindekiler dışında tüm 

bilgi ve belgelere ulaşılabilmektedir. Bölüm Kurulunda paydaş temsiliyetini sağlamak üzere 

tüm akademik personel ve her sınıfın temsilcisi bulunmaktadır. Akademik ve idari personelin 

görev ve sorumlulukları tanımlanmış, akademik takvim yılı doğrultusunda iş akış şemaları 

belirlenmiş ve web sayfasında paylaşılmıştır (https://sbf.nny.edu.tr/?p=content&id=310).  

Bölüm Fakülte Kurulu Üyeleri; 

Prof. Dr. Neriman İNANÇ 

Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN 

Prof. Dr. Mualla AYKUT 

Doç. Dr. Mustafa NİSARİ 

Bölüm Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri; 

Prof. Dr. Neriman İNANÇ 

Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN 

Prof. Dr. Mualla AYKUT 

Doç. Dr. Mustafa NİSARİ  

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Neriman İNANÇ  

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Eda BAŞMISIRLI 

Bölüm Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Neriman İNANÇ, Prof. Dr. Mualla AYKUT, Doç. Dr. 

Mustafa NİSARİ, Dr. Öğr. Üyesi Eda BAŞMISIRLI, Dr. Öğr. Üyesi Neşe KAYA, Dr. Öğr. 

Üyesi Aslı Gizem ÇAPAR, Arş. Gör. Yusuf AYKEMAT, Arş. Gör. Merve KİP, 1. Sınıf 

temsilcisi Latife Nur SELÇUK, 2. Sınıf temsilcisi Buse BABUR, 3. Sınıf temsilcisi Başak 

TÜRKMENÇEKİÇ, 4. Sınıf temsilcisi Ahmet KALAYCI 

Bölüm Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Neşe KAYA  

Bölüm AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem ÇAPAR, Dr. Öğr. Üyesi Neşe 

KAYA, Dr.  Öğr. Üyesi Eda BAŞMISIRLI, Arş. Gör. Yusuf AYKEMAT  

Çift Anadal, Yandal Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi. Eda BAŞMISIRLI  

Muafiyet Komisyonu: Prof. Dr. Neriman İNANÇ, Prof. Dr. Mualla AYKUT, Doç. Dr. 

Mustafa NİSARİ  

Mezuniyet Tetkik Komisyonu: Prof. Dr. Neriman İNANÇ, Prof. Dr. Mualla AYKUT, Dr. 

Öğr. Üyesi Eda BAŞMISIRLI  

Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu: Prof. Dr. Neriman İNANÇ, Prof. Dr. Mualla AYKUT, 

Doç. Dr Mustafa NİSARİ  

https://sbf.nny.edu.tr/?p=content&id=310


Sosyal Komite Sorumlusu: Arş. Gör. Merve KİP  

Üniversite Tanıtım, Tercih ve Kariyer Komisyonu Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Eda 

BAŞMISIRLI  

Uluslararasılaşma Komisyonu Üyesi: Arş. Gör. Yusuf AYKEMAT  

Kariyer Komisyonu Üyesi: Arş. Gör. Yusuf AYKEMAT 

 

A.1.2-Liderlik  
 

Bölümde kalite güvencesi kültürünü geliştirmek üzere paydaş tanımlar yapılmış, bunlardan bazıları ile 

iş birliği protokolü imzalanmıştır (Kanıt 1). Bu protokoller kapsamında karşılıklı iş birliğini ve ortak 

anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla; eğitim, uygulama, proje, konferans, seminer vb. iş 

birlikleri ile öğrencilerin teorik bilgilerinin pratiğe dönüştürülmesi ve mesleki tecrübelerin aktarılması 

açısından katkı sağlaması beklenmektedir. Dekanlık tarafından bölüm başkanlarının liderlik 

yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için Liderlik Davranışını Değerlendirme Anketi (LİDEA) 

uygulanmaktadır (Kanıt 2). Ayrıca, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini 

değerlendirmek ve izlemek için faaliyet raporları ve yüz yüze görüşmelerden yararlanılmaktadır. 

Bölümde kalite kültürünü geliştirmek ve akademik personel ve öğrencileri kalite sürecine dâhil etmek 

amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır (Kanıt 3). 

 A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi 

Kurumsal dönüşüm kapsamında bölümde henüz bir uygulama yapılmamıştır.  

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 
Üniversitemizde kalite güvencesi kapsamında 2019-2023 Stratejik Hedefler rehberi hazırlanmış, kalite 

politikaları belirlenmiş ve fakülte/bölüm web sayfasında yayımlanmış   

(https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=466), fakültede panoda ilan edilmiştir. Bölüm eğitim 

amaçlarımız bu kalite politikası ile uyumlu olacak şekilde belirlenmiştir. Öğrencilerin ve öğretim 

elemanlarının kalite güvencesi çalışmalarına aktif katılımı sağlamak amacıyla Fakülte/Bölüm Kalite 

Komisyonu kurulmuş, 02.02.2021 tarih ve 2021/003) sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Fakülte 

Kalite Komisyonu yeniden oluşturularak, komisyona Bölüm öğretim elemanlarının tamamı, her 

sınıfının öğrenci temsilcisi ve idari personelin katılımı sağlanmış; Fakülte Kalite Komisyonu Çalışma 

Usul ve Esasları belirlenmiştir. Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için 2019 yılından itibaren Bölüm 

Öz Değerlendirme Raporu hazırlanarak, bölümün kendi güçlü ve gelişmeye açık yönleri tanımlanmış 

ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak için kullanılmıştır. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin gözden 

geçirilmesi ve ilgili alana yönelik PUKÖ çevrimlerini kapatmak amacıyla “Bölüm Kurul” 

toplantılarında gündemler oluşturulmuştur. Tanımlanmış PUKÖ çevrimleri itibari ile takvim yılı 

temelinde, işlem süreç mekanizmaları planlanmış, iş akış şemaları belirlenmiş, sorumlular ve yetkiler 

tanımlanmıştır (Kanıt 4). Eğitim-öğretim süreçlerinde ders/program iyileştirme, yeni ders önerileri 

için gerekli görülen önlemler bölüm kurulunda kararlaştırılarak eğitim-öğretime yönelik PUKÖ 

döngüsü kapatılmıştır. Bu aşamalarda iç kalite güvencesi mekanizmalarından paydaş anketleri 

uygulanmış, bu faaliyetler bölüm öz değerlendirme raporları ile kontrol edilip, ilgili süreçlere yönelik 

önlemler alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma ve geliştirmeye yönelik 

akademik personel performans değerlendirme raporları alınmış, iyileştirme faaliyetleri için hedefler 

belirlenmiş ve PÜKO döngüsü kapatılmıştır.  İç kalite güvencesinin önemli bir ayağı olan toplumsal 

faaliyetlerimiz 2019 yılı Mart ayı itibari ile COVİD-19 pandemisi nedeniyle olumsuz yönde etkilemiş, 

bu nedenle PÜKO döngüsü işletilememiştir. Sayıca yetersiz olsa da bazı dış paydaşlarımız ile iç 

paydaşlara yönelik hizmet içi eğitim/ toplantılar gerçekleştirilebilmiştir. Bölümün eğitim-öğretim, 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=466


araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ile ilgili süreçleri üniversitenin bilişim kaynaklarının 

yönetiminde kullanılan bütünleşik bilgi yönetim sistemindeki PORTAL ile izlenmiş ve raporlanmıştır.   

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

Bölüm Kurulunda alan öğretim üyelerinin tamamı ve her sınıfın öğrenci temsilcilerinin 

bulunması, paydaşlarla yapılan toplantılar ve anket sonuçlarının bölüm web sayfamızda 

paylaşılması ile kamuoyunu bilgilendirmiştir (https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=474). 

Ancak iç ve dış paydaşların bu konudaki memnuniyetleri ile ilgili geri bildirim alınmamıştır.  

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

 

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar  

Üniversitemizin Kalite, Eğitim, Araştırma-Geliştirme Politikası, Toplumsal Katkı Politikası,  

Uluslararasılaşma ve Uzaktan Eğitim Politikaları oluşturulmuş, bu doğrultuda bölüm misyon, 

vizyon ve temel değerleri hazırlanmıştır. Raporda Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

bölümünde yer verilmiştir. 

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler  

Bölüm stratejik planı bulunmamakla birlikte, üniversite 2019-2023 stratejik hedefler rehberi 

dikkate alınarak performans göstergeleri tanımlanmış olup, yıllık olarak izlenmekte ve fakülte 

web sayfasında paylaşılmaktadır (https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=466). 

A.2.3. Performans yönetimi 

Öğretim elemanlarının performansının değerlendirilmesinde üniversitemizin Bilimsel 

Faaliyetlerin Teşvik Edilmesi Esasları dikkate alınmakta ve yıllık olarak Bölüm Başkanı 

tarafından izlenmektedir (Kanıt 5). Ayrıca, Portal Bilgi Sistemi üzerinden doldurulan 

Akademik Performans Değerlendirme Formları aracılığıyla Rektörlük ve Mütevelli Heyet 

tarafından değerlendirilmektedir (Kanıt 6). Değerlendirmede akademik personelin yayınları, 

atıfları, ödülleri gibi kriterler göz önüne alınmakta, puanı en yüksek olan akademik personele 

şilt, ikinci ve üçüncüye ise teşekkür belgesi verilmektedir (Kanıt 7).  Öğretim elemanları 

ayrıca öğrenciler tarafından da öğretim üyeleri memnuniyet anketi ile değerlendirilmekte ve 

en yüksek memnuniyet puanına sahip öğretim üyesine teşekkür belgesi verilmektedir. Düşük 

memnuniyet puanı olan öğretim üyeleri ile sözel olarak görüşülmekte veya öğretim üyesi 

değişikliği yapılmakta, (Kanıt 8) ancak, 2021 yılında böyle bir sorun olmaması nedeniyle 

herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.   

A.3. Yönetim Sistemleri 

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi  

Akademik ve idari birimlerin kullandıkları Bilgi Yönetim Sistemi entegredir ve kalite yönetim 

süreçlerini beslemektedir. Bilgi Yönetim Sisteminde bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi, 

güncellenmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. Bölümün önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin veriler toplanmakta, analiz 

edilmekte, raporlanmakta ve stratejik yönetim için kullanılmaktadır (Kanıt 9). 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi  

Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme süreçlerinde belirlenen ihtiyaçlar 

doğrultusunda uzmanlık alanlarına göre akademik kadrolara yapılan atama ve yükseltmeler, 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi 

çerçevesinde yapılmaktadır. Öğretim üyelerinin/elemanlarının yükseltilmeleri ile ilgili süreçte 

"Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri" dikkate 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=474
https://bdb.nny.edu.tr/?p=content&id=466


alınmaktadır (Kanıt 10).  Akademik personel ve üniversite dışından ders saati ücretli öğretim 

elemanları ihtiyacı bölüm başkanlığı tarafından dekanlık aracılığı ile rektörlük makamına 

bildirilmektedir. Personelin özlük işlemleri ve izin süreçleri ilgili mevzuata bağlı olarak 

yürütülmektedir.  2013 yılında alanında üç öğretim üyesi ile eğitime başlanan bölümde 

iyileştirme çabaları ile 2022 yılı itibari ile 10 öğretim elemanı ile devam edilmektedir. 

Akademik personelin memnuniyeti Portal Sistem üzerinden ve bölüm başkanı tarafından 

yıllık olarak anketler aracılığı ile değerlendirilmektedir.  

A.3.3. Finansal yönetim  

Fakülte/ Bölüm için finansal yönetim, gelir ve gider kalemleri Rektörlük tarafından 

belirlenmektedir. 

 

A.3.4. Süreç yönetimi  

Üniversite; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve idari yapılanmasını 

stratejik plan doğrultusunda yönetmektedir. Eğitim-öğretim anlayışının sürekli iyileştirilmesi 

hedefine yönelik olarak kurumsal performans izlenerek değerlendirilmekte, iç ve dış 

paydaşlarla etkileşim yoluyla tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler (uzaktan eğitim dahil) 

tanımlanmakta, süreçlerdeki sorumluluklar, iş akış şemalarının bölüm paydaşlarınca da 

içselleştirilmesine çalışılmaktadır.   

A.4. Paydaş Katılımı 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 
 

Tablo 2. Beslenme ve Diyetetik Bölümü İç ve Dış Paydaş Listesi 

Paydaş Adı İç/Dış 

Paydaş 

Neden Paydaş 

Öğrenciler İç Eğitim-öğretim hizmetinin temel faydalanıcıları 

Akademik Personel İç Hizmet üretim sürecinin temel girdisi 

Üniversitenin diğer 

Fakülte ve Bölümleri 

Dış Bölümler arası ders alma, disiplinler arası ortak yayın ve 

araştırma 

Mezunlar Dış Bölüm tanıtımı, uygulama olanaklarının yaratılması, 

proje üretme konusunda destek sağlanması ve kurum 

kimliğinin oluşturulmasına yardımcı olması 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Eğitim, araştırma , uygulama, mezun istihdamı 

Sağlık Bakanlığı Dış Mezun istihdamı, ortak proje alanı, beslenme 

politikalarının oluşturulmasına destek sağlama 

İl Sağlık Müdürlüğü Dış Eğitim, araştırma, uygulama, mezun istihdamı, ortak 

proje alanı 

Halk Sağlığı Müdürlüğü Dış Eğitim, araştırma, uygulama, mezun istihdamı, ortak 

proje alanı 



Üniversite Hastaneleri Dış Eğitim, araştırma, uygulama, mezun istihdamı, ortak 

proje alanı 

Şehir Hastanesi Dış Eğitim, araştırma, uygulama, mezun istihdamı, ortak 

proje alanı 

Özel Hastaneler Dış Eğitim, araştırma, uygulama, mezun istihdamı, ortak 

proje alanı 

Üniversiteler Dış Eğitim, araştırma, uygulama, mezun istihdamı, ortak 

proje alanı, öğrenci öğretim üyesi hareketliliği 

Hasta ve hasta yakınları Dış Eğitim, araştırma, uygulama 

Belediyeler Dış Eğitim, araştırma, uygulama, mezun istihdamı, ortak 

proje alanı 

Sivil Meslek Kuruluşları Dış Eğitim, araştırma, uygulama 

Huzur evleri Dış Eğitim, araştırma, uygulama 

Toplum Dış Eğitim, araştırma, uygulama 

Medya Dış Eğitim, tanıtım 

 

  Eğitim planları, program çıktıları, AKTS iş yükleri, ders ve öğretim üyelerinin 

değerlendirilmesinde, paydaşlar karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılmakta, paydaş 

görüşleri anketler aracılığı ile elde edilmektedir (Kanıt 11).  

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

  Öğrencilerin memnuniyeti, merkezi olarak yapılan ders sorumlusu değerlendirme anketi ve 

Bölüm tarafından yapılan iç paydaş değerlendirme anketi (öğrenci memnuniyeti, öğretim 

elemanı, ders ve uygulama değerlendirme anketleri) ile izlenmektedir (Kanıt 11). Anketler 

dönem sonunda öğrencilerin dersine giren her öğretim elemanı ve öğrencinin almış olduğu her 

ders için yapılmaktadır. Anketi dolduran öğrenci bilgisi öğretim elemanı tarafından 

görülmemektedir. "Öğrenci Memnuniyet Anketlerine" göre öğrencilerin %84,1’i kayıtlı olduğu 

bölümden memnun olduğunu, %72’si bölümde çalışan akademik personelin eğitim-öğretim 

yeterliliğinden genel olarak memnun olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %74,8’si derslerin 

içeriğinin kaliteli ve güncel olduğunu, %73,8’i kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarının 

derslerdeki kazanımlarını değerlendirebilecek nitelikte olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin 

%79,4’ü aldığı derslerden edindiği bilgi ve becerileri çalışma hayatında kullanabileceğini, 

%60,7’si bölümün sunduğu uygulama imkânlarını yeterli bulduğunu, %70,1’i derslerin öğrenci 

merkezli bir anlayış ile işlendiğini belirtmiştir. 2021 yılında yapılan anket sonuçlarına göre; 

genel olarak sonuçların benzerlik gösterdiği, bölüm öğrencisi olmaktan memnuniyet oranının 

da artmış olduğu belirlenmiştir. Paydaşların şikayet ve öneri iletebilmeleri için bütünleşik bir 

öneri sistemi oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla 

Üniversitemize iletilen bütün soru, istek ve talepler titizlikle incelenmektedir ve gerekli işlemler 

süresi içerisinde yerine getirilmektedir. 

 



A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi 

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi mezunlarının kendi aralarındaki iletişimi kuvvetlendirmek 

amacıyla Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğünde Mezunlar Derneği ve dijital olarak mezun takip 

sistemi kurulmuştur. Bu sistem mezunlara tanıtılmış ve mezunların katılım sağlamaları için 

bilgilendirme yapılmıştır.  Bu koordinatörlük tarafından her yıl mezun anketi ile geri bildirimler 

alınmıştır. Ayrıca bölüm mezunlarımızla sosyal medya aracılığı ile iletişim sağlanmış, 

mezunlarımızın güncel durumları, işverenlerin mezunlarımızdan memnuniyet durumları ve 

mezunlarımız tarafından program çıktılarımızın karşılanma durumu da izlenmiştir (Kanıt 12-

13). Mezunlarımızın %72.0’sinin Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmaktan memnun oldukları belirlenmiştir.  2021 

verilerine göre mezunlarımızın %52’si aktif olarak bir işte çalışmaktadır. Çalışan kurumlar 

arasında; bireysel danışmanlık ofisi ve kamu hastaneleri çoğunluktadır. Mezunlarımızın 

%41,3’ü yüksek lisans/doktora yapmış veya yapmaktadır. Lisansüstü eğitim alanların %41,4’ü 

Beslenme ve Diyetetik anabilim dalını seçerken, diğerleri Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Halk 

Sağlığı gibi anabilim dallarını seçmişlerdir (Kanıt 14).  

 

A.5. Uluslararasılaşma 

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi 

  Yurt dışında eğitim alacak öğrenciler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uluslararası Ofisinin 

belirlediği seçim kriterlerine göre seçilmektedir. ERASMUS+ öğrenim ve staj hareketliliği 

kapsamında yurt dışında öğrenim alan öğrencilerin aldıkları teorik ve uygulamalı derslerin 

denklikleri Bölüm Erasmus koordinatörü tarafından yapılmakta, diploma eklerinde yer 

almaktadır. Öğrencilerimizin ve Öğretim Elemanlarımızın Erasmus+ Yükseköğretim 

Programından yararlanmasına yönelik 4 Avrupa ülkesi ile anlaşması bulunmaktadır (Tablo 2). 

2021 yılında Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında eğitim görmek üzere giden 

8 öğrenci bulunmakla birlikte, gelen öğrenci ve öğretim elemanı yoktur. Erasmus programının 

dışında Üniversitemizde lisans, lisansüstü eğitim almak üzere yurt dışından ve yabancı uyruklu 

öğrenci kabulü ile ilgili süreçler ilgili mevzuat çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülmektedir. Tablo 3’te 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ERASMUS+ Öğretnim 

ve Staj Hareketliliği ve yabancı uyruklu öğrenci sayıları gösterilmiştir. 

Tablo 3. Bölüm ERASMUS Anlaşmaları Olan Üniversiteler ve Anlaşma Yılları 

Üniversite Anlaşma Yılı 

Harokopia University/ Yunanistan 2017 

University of Defence/Çek Cumhuriyeti 2017 

State of Tetova University/Makedonya 2018 

Oppole University/Polonya 2019 



 

Tablo 4. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı ERASMUS+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği ve 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları 

Bölüm  

Erasmus Koordinatörü 

Gelen 

Öğrenci 

Giden 

Öğrenci 

Gelen 

Akademik 

Personel 

Giden 

Akademik 

Personel 

Yabancı 

Uyruklu 

Öğrenci 

Dr. Öğr. Üyesi Neşe KAYA - 8 - - - 

 

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları 

  Uluslararasılaşmaya ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) Uluslararası Ofis tarafından   

belirlenmektedir.  

  

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı  

Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı Uluslararası Ofis tarafından ve stratejik plan 

doğrultusunda izlenmektedir. Bölüm hedefleri arasında her yıl bir yurt dışı eğitim kurumu ile 

anlaşma imzalamak bulunmakla birlikte, COVİD -19 Pandemisi nedeniyle bu hedefe 

ulaşılmamıştır. ERASMUS+ kapsamında giden öğrencilerimizin performansı Bölüm Erasmus 

Koordinatörü tarafından karşı kurumun koordinatörü ile işbirliği içerisinde sürdürülmekte, 

oluşan sorunlara birlikte çözüm üretilmektedir (Kanıt 15). 

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

  Programın amacı; sağlığın korunmasında, hastalıkların tedavisinde, toplumda yeterli ve 

dengeli beslenme bilincinin oluşturulmasında, toplu beslenme yapan kuruluşlarda denetim ve 

gözetim yapılmasında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla donatılmış, mesleki alanda 

güncel bilimsel bilgilerle araştırmalara katılabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ve etik değerleri ilke 

edinmiş diyetisyenler yetiştirmektir. Program bilgi paketinde; eğitimin türü, amaç ve hedefleri, 

program hakkında genel bilgi, program profili, program yetkilileri, alınacak derece, kabul 

koşulları, üst kademeye geçiş, mezuniyet koşulları, bir önceki öğrenme, yeterlilik koşulları, 

istihdam olanakları, program çıktıları, dersler, ders program yeterlilikleri ilişkisi, TYÇÇ 

Program yeterlilikleri ilişkisi başlıkları yer almaktadır 

(https://obs.nny.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx). Program eğitim amaçlarının 

güncellenmesi için eğitim planları her yıl Mayıs ayında yeniden yapılandırılmakta, Fakülte 

Yönetim Kurulu ve Senato’nun onayından sonra yürürlüğe girmektedir (Kanıt 16). 

Beslenme ve Diyetetik Programı Eğitim Amaçları;  

1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip, 

2. Evrensel değerleri benimseyen, mesleki etik ve sorumluluk bilinci olan, 

3. Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bilimsel gelişmeleri takip edip uygulayabilen, 

4. Birey ve toplum sağlığını geliştirecek multidisipliner çalışma ve iletişim becerisine 

sahip diyetisyenler yetiştirmektir. 

 

https://obs.nny.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx


Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Çıktıları   

PÇ.1-Beslenme ve Diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri 

pratik uygulama alanlarında kullanabilme becerisi 

PÇ.2-Beslenme ve Diyetetik alanındaki problemleri ortaya koyma, tanımlama, çözüm üretme, 

uygun müdahale planlama ve uygulama becerisi 

PÇ.3-Bireysel olarak veya grup çalışmalarında ve diğer meslek grupları ile işbirliği yaparak 

gereken sorumluluğu alma becerisi 

PÇ.4-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme ve kendini sürekli yenileme 

becerisi 

PÇ.5-Mesleki uygulamalarda gerekli olan ekipmanları ve bilişim teknolojilerini etkin kullanma 

becerisi 

PÇ.6-Beslenme ve Diyetetik alanında Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurma 

becerisi 

PÇ.7-Öğrenim süresince ve sonrasında ulusal ve/veya uluslararası düzeyde bilim ve 

teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi 

PÇ.8-Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili edindiği bilgi ile bir çalışmayı bağımsız olarak 

planlama, bu çalışma ile veri toplama, sonuçları analiz etme, çözme yorumlayarak raporlama 

becerisi 

PÇ.9.Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik 

kurallarını öğrenip uygulama bilinci 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

 Programın 5 temel alanı; ‘Temel Bilgi ve Beceriler’, ‘Beslenme Bilimi’, ‘Diyetetik’, ‘Toplu 

Beslenme Sistemleri’ ve ‘Toplum Beslenmesi’ dir. Bu beş temel alanda yer alan dersler ‘Sosyal, 

davranışsal ve yönetimsel beslenme bilimleri’ ve ‘Diyetetik’ ile ilgili konularda denge 

gözetilerek planlanmıştır. Mezuniyet koşulu olan 240 AKTS’nin sağlanabilmesi için tüm bu 

bileşenlerin 16 seçmeli ders (%21,3), 59 zorunlu ders (%78,6) alınması zorunludur. 

Öğrencilerin bilimsel faaliyetler dışında sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılımları 

desteklenmiş, "Sağlıklı Yaşam Kulübü" nün katkılarıyla öğrencilerin bilimsel gelişmeleri takip 

edebileceği etkinlikler düzenlenmiştir (Kanıt 17). Ayrıca, öğrencilere kültürel etkinliklerde 

kendini yenileme becerisi kazandırılması için 2019-2020 eğitim öğretim yılı müfredat 

programına “Sosyal Psikoloji” ve “Oryantasyon ve Kültürel Etkinlikler” dersi eklenmiştir 

(Kanıt 16).  

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu  

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

mezunu bir öğrencinin kazanması gereken tüm bilgi, beceri ve yetkinlikler program çıktıları 

içerisinde, Ders Bilgi Paketi üzerinden öğrencilere duyurulmaktadır. Ders bilgi paketi 

aracılığıyla her dersin, her bir program çıktısı üzerindeki katkı düzeyi yarıyıl başında dersin 

sorumlu öğretim elemanı tarafından güncellenmektedir. Katkı düzeylerinin belirlenmesinde, 1-

5 arasında değişen beş kademeli puanlama sistemi (1: En düşük, 5: En yüksek) 

kullanılmaktadır. Katkı düzeyleri belirlenen her dersin öğrenme çıktıları ile program çıktıları 

arasındaki ilişkiyi gösteren çapraz tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolarda, derslerin öğrenme 



çıktılarının hangi program çıktısı veya çıktılarıyla ilişkili olduğu ve derslerin program 

çıktılarına ne düzeyde katkı verdiği yer almaktadır (Kanıt 18). 

 B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı  

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde yerel krediler kullanılmamakta, sadece AKTS kredileri 

kullanılmaktadır. Derslerin AKTS kredileri, Bologna süreci kapsamında "iş yükü" göz önünde 

tutularak belirlenmiştir. Yarıyıl bazında 30 AKTS, yıl bazında 60 AKTS'lik iş yüküne göre 

düzenlenen programlarda krediler teorik ders saatleri, laboratuvar çalışması, proje 

hazırlanması, pratik çalışma, klinik çalışma, seminer, bireysel çalışma, sınav ve diğer 

değerlendirme aktiviteleri düşünülerek verilmiştir. AKTS kredisi temel alındığında program 

kredileri en az 240 AKTS’den oluşmaktadır. 2020-2021 bahar yarıyılında yapılan öğrenci 

anketleri ile iş yükü ve AKTS kredilerinin uyumu sorgulanmıştır. Bu sorgulamada; 

öğrencilerden derslere iş yükü ağırlıklarına göre 1 ile 5 arasında puan vermeleri istenmiş, en 

çok vakit ayırılıp iş yükü olduğu düşünülen derse verilecek puan 5; en az vakit ayrılıp en az iş 

yükü getiren derse 1 puan vermeleri istenmiştir (Kanıt 19). Uygulanan ankete göre bölüm 

toplantılarında eğitim-öğretim yılı sonunda ders müfredatında yapılan değişikliklere paralel 

olarak gerektiğinde AKTS kredileri görüşülerek güncellenmektedir (Kanıt 20). Öğrenciler bu 

bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) ve ders bilgi paketi üzerinden de inceleyebilmektedir. 

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi  

Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler her yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, 

başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği ve laboratuvar uygulama bölüm 

kurulunda tartışılmakta, değerlendirilmekte ve iyileştirilmektedir. Program eğitim amaçlarının 

güncellenmesi için eğitim planları her yıl Mayıs ayında yeniden yapılandırılarak Fakülte 

Yönetim Kurulu ve Senato’nun onayından sonra yürürlüğe girmektedir. Program çıktılarının 

izlenmesinde derslerin değerlendirmede kullanılan sınav türleri (ara sınav, final, ödev, kısa 

sınav, uygulama), öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi, (Kanıt 21) mezun, dış paydaş ve 

öğretim elemanı anketlerinden yararlanılmaktadır. Mezunlarımızla yeni program çıktılarının 

karşılanmasına ilişkin yaptığımız anket sonuçları Tablo 4’te, Tablo 5’te mezunlarımızın 

çalıştığı kurumlardaki birim sorumluları veya birim/kurum yöneticileri (işverenleri) tarafından 

doldurulan ‘‘İşveren Memnuniyet Anketi’’ sonuçları verilmiştir. Mezunlarımız tarafından 

‘‘Mezun İzlem Formunun" doldurulması ile elde edilen bilgiler Tablo 6‘da gösterilmiştir.  

20.09.2020 tarihinde yapılan Bölüm Kurulu toplantısından itibaren akreditasyonla ilgili süreç 

başlatılmıştır (Kanıt 22). 2020 yılında SABAK tarafından verilen uzaktan eğitim yolu ile 

eğiticilerin eğitimine katılmayan bir öğretim üyesi de 2021 yılında katılmış, böylece alan 

öğretim üyelerinin tamamının bu eğitimi alması sağlanmıştır (Kanıt 23). Daha önce BDB-ÇEP 

2017’ye göre hazırlanmış olan 12 adet program çıktımız; SABAK program çıktıları, iç-dış 

paydaş görüşleri ve anket sonuçları göz önüne alınarak 9 adet program çıktısı olacak şekilde 

güncellenmiş ve web sayfasında yayınlanmış, ayrıca 2020 Bölüm Öz Değerlendirme 

Raporunda belirtilmiştir.   

 

 

 

 

 



Tablo 5. Beslenme ve Diyetetik Mezunlarının Yeni Program Çıktılarının 

Karşılanmasına İlişkin Anket Sonuçları   

 

Program 

çıktıları 

Verilen yanıtlar% 

(n=18) 

5 4 Toplam  3 2 1 

PÇ1 33,3 33,3 66,6 33,3 - - 

PÇ2 27,8 44,4 72,2 27,8 - - 

PÇ3 44,4 27,8 72,2 27,8 - - 

PÇ4 38,9 38,9 77,8 11,1 5,6 5,6 

PÇ5 44,4 27,8 72,2 16,7 11,1 - 

PÇ6 27,8 22,2 50,0 22,2 16,7 11,1 

PÇ7 27,8 22,2 50,0 38,9 5,6 5,6 

PÇ8 33,3 33,3 66,6 16,7 16,7 - 

PÇ9 38,9 44,4 83,3 11,1 5,6 - 

 

PÇ.1-Beslenme ve Diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları teorik bilgileri pratik uygulama 

alanlarında kullanabilme becerisi, PÇ.2-Beslenme ve Diyetetik alanındaki problemleri ortaya koyma, tanımlama 

, çözüm üretme , uygun müdahale planlama ve uygulama becerisi,PÇ.3-Bireysel olarak veya grup çalışmalarında 

ve diğer  meslek grupları ile işbirliği yaparak gereken sorumluluğu alma becerisi, PÇ.4- Yaşam boyu öğrenmeye 

ilişkin olumlu tutum geliştirir, bilimsel ve kültürel etkinliklere katılarak kendini sürekli yenileme becerisi,PÇ.5-

Mesleki uygulamalarda gerekli olan ekipmanları ve bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,PÇ.6-Beslenme 

ve Diyetetik alanından  Türkçe ve İngilizce  sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi,PÇ.7-Öğrenim süresince ve 

sonrasında ulusal ve/veya uluslararası düzeyde bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli 

yenileme becerisi,PÇ.8-Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili edindiği  bilgi ile bir çalışmayı bağımsız olarak 

planlar, bu çalışma ile veri toplar, deney yapar  sonuçları analiz eder,  çözer ve/veya yorumlayarak 

raporlar,PÇ.9.Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarını öğrenip 

uygulama bilinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 6. İşveren Memnuniyet Anketi Sonuçları  

Sorular 

Verilen Yanıtlar % 

(s=10) 

5 4 Toplam 3 2 1 

Mezununuz mesleki anlamda 

yeterlidir. 

40 40 80 20 - - 

Mezununuzun sorun çözme becerileri 

gelişmiştir. 

40 40 80 20 - - 

Mezununuz yaptığı işlerde yaratıcı 

düşünür. 

50 30 80 20 - - 

Mezununun yaptığı işlerde özgün 

ürünler çıkarmaya çalışır. 

40 30 70 30 - - 

Mezununuzun kendine güvenen bir 

kişiliği vardır. 

30 40 70 20 10 - 

Mezununuz mevcut koşullar 

çerçevesinde girişimci özellik 

gösterir. 

40 40 80 20 - - 

Mezununuz takım çalışmasına 

yatkındır. 

20 40 60 30 10 - 

Mezununuz güvenilirdir. 30 40 70 30 - - 

Mezununuz zamanı iyi kullanır. 30 40 70 20 - - 

Mezununuz analitik düşünce gücüne 

sahiptir. 

20 30 50 50 - - 

Mezununuz işyeri kültürüne uyar. 30 50 80 20 - - 

Mezununuzun iletişim becerileri 

gelişmiştir. 

40 30 70 30 - - 

Mezununuz gerektiğinde topluluk 

önünde iyi bir konuşmacıdır. 

20 50 70 30 - - 

Mezununuz güncel teknolojiyi iyi 

kullanır. 

30 40 70 30 - - 

Mezununuzun ingilizcesi yeterlidir. 30 50 80 20 - - 

Mezununuzun kurum/firmaya 

aidiyeti yüksektir. 

20 50 70 30 - - 

Yaşam boyu öğrenme becerisi 

vardır. 

30 30 60 40 - - 

Mezununuz bilimsel bilgiye 

ulaşmada araştırmacı özellik 

gösterir. 

30 50 80 20 - - 

Kendini ve kurumunu sürekli 

iyileştirecek yönde çalışmalar yapar. 

30 40 70 30 - - 

Kendini ifade etme konusunda 

başarılıdır. 

40 40 80 20 - - 

Mezununuzun organizasyon 

yeteneği güçlüdür. 

30 40 70 30 - - 

Mezununuz stres yönetiminde 

başarılıdır. 

40 40 80 20 - - 



Mezununun değişikliklere kolay 

adapte olur. 

30 50 80 20 - - 

 

 

Tablo 7. Mezun İzlem Formu Değerlendirme  

Sorular Evet 

(%) 

Hayır 

(%) 

Aktif olarak çalışma  52 48 

Çalışılan kurumdan memnuniyet 89,2 10,8 

Çalışılan kurumun kendisinden memnun olduğunu düşünme 100 0 

Lisansüstü eğitim alma 41,3 58,7 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü 

tavsiye etme 

70,7 29,3 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

mezunu olmaktan memnun olma 

72 28 

 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi  

  Eğitim ve öğretim süreçleri bölüm kurulu, fakülte yönetim ve fakülte kurulu aracılığı ile 

bütüncül olarak yönetilmektedir. Bu süreçlere ilişkin görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır. 

Programda öğrenme kazanımı, öğretim programı (müfredat), eğitim hizmetinin verilme biçimi 

(örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme süreçleri takip 

edilmektedir. 

B.2. Programların Yürütülmesi 

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri  

  Dersin öğrenme kazanımlarının/çıktılarının gerçekleştirilmesi için öğrenme-öğretme 

süreçlerinde öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayan yaklaşımlar, yöntemleri, 

teknikleri ve öğretim teknolojilerini kullanarak aktif öğrenme uygulamaları 

gerçekleştirilmektedir. Beslenme ve Diyetetik eğitimi, ulusal ÇEP’e göre teorik ve uygulamalı 

olarak yapılmaktadır. Buna bağlı olarak dersin niteliğine göre sunum/anlatım, bağımsız 

öğrenme (okuma, araştırma), tartışma, proje/ödev, küçük grup çalışmaları, laboratuvar 

çalışmaları (ya da uygulamaları), klinik ve sahada öğrenme, demonstrasyon yaparak öğrenme, 

vaka çalışması, materyal geliştirme, beyin fırtınası, soru-cevap gibi eğitim yöntemleri 

kullanılmaktadır. Her ders için hangi eğitim yönteminin kullanıldığına ders bilgi paketinde yer 

verilmektedir. Ayrıca dönem sonlarında öğrencilerin dersine giren öğretim elemanı tarafından 

her ders için "Öğrenci Memnuniyet Anketleri" yapılmaktadır. Anketlerin analiz sonuçlarına 

göre, ders sorumluları tarafından iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bunun için her 

eğitim-öğretim dönemi sonunda Bölüm Kurulunda iyileştirme önerileri gündeme alınmakta ve 

değerlendirilmektedir (Kanıt 20). 

 

 



B.2.2. Ölçme ve değerlendirme  

  Öğrencilerin derslerdeki ve diğer etkinliklerdeki başarılarının değerlendirme ölçütleri Nuh 

Naci Yazgan Üniversitesi, Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre 

yapılmaktadır. Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları, ödev, proje gibi 

yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine (örgün, uzaktan, karma) 

uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Staj veya uygulama dersleri Ulusal 

ÇEP’te bulunan Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD)’ın belirlediği standartlar 

dikkate alınarak 5 farklı alanda (Klinik Yetişkin, Klinik Çocuk, Toplu Beslenme Sistemleri, 

Toplum Sağlığı ve Seçmeli Beslenme Uygulamaları) olarak kamuya açık bir merkezde veya bir 

diyetisyenin gözetiminde asgari 840 saat zorunlu uygulamalar şeklinde planlanmaktadır. 

Uygulama dersleri kapsamında; her uygulama için uygulama içeriğine uygun olacak şekilde 

değerlendirme formları bulunmaktadır (Kanıt 24). Uygulamalı derslerde yapılan vaka 

sunumları için ‘Vaka Sunumu Değerlendirmesi’ formu kullanılmaktadır (Kanıt 25). Pandemi 

sürecinde ise ölçme ve değerlendirme sürecinin etkin işleyebilmesi amacıyla 2020 yılı bahar 

yarıyılında ödev, proje, vaka takdimi ve rapor şeklinde yapılmıştır. 2020 güz yarıyılında ise 

iyileştirme sağlanarak tüm derslerin ara sınav ve final sınavları MOODLE-TEAMS üzerinden 

yapılıp değerlendirilmiştir (Kanıt 26). 2021 yılında hibrit eğitime geçilmiş olsa da, sınavlar yüz 

yüze gerçekleştirilmiştir. Tablo 7’de Öğrencilerin Bölüm Derslerindeki Başarı Oranlarının 

Karşılaştırılması (2020-2021, 2021-2022 Güz Yarıyılları) gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 8. Öğrencilerin Bölüm Derslerindeki Başarı Oranları (2020-2021 Bahar, 2021-2022 

Güz Yarıyılları ) 

 

 

 

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

  Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne; lise diplomasına sahip, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun 

(YÖK) kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren öğrenciler 

yerleştirilmektedir. Öğrenci kayıtları YÖK ve ÖSYM Başkanlığı ile üniversitemiz Rektörlüğü 

tarafından belirlenen ilkeler ve ilan edilen tarihler arasında, istenen belgelerle bölümdeki bir 



araştırma görevlisi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Programa 

ayrıca, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik çerçevesinde de öğrenci kabul edilmektedir. Yatay geçiş yapan öğrencilerin 

durumları Fakülte Yatay-Dikey Geçiş, Çift Anadal, Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Af ve 

İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçları ilan edilmektedir.  Akademik yılın 

ilk haftası birinci sınıf öğrencilerine uyum formu doldurulmakta, öğrenci bilgileri anketi ile de 

öğrenci profili hakkında bilgi sahibi olunmaktadır (Kanıt 27). 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma Yeterliliklerin onayı,  

  Bir öğrencinin öğrenimini başarı ile bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 

olması ve eğitim-öğretim planındaki en az 240 AKTS’yi tamamlaması ve eğitim-öğretim 

planında belirtilen tüm zorunlu dersleri ve her dönem en az bir/iki seçmeli dersi alarak, 

başarması zorunludur. Öğrencilerin ders, sınıf ve okul bitirme koşulları, almaları gereken 

krediler, devam ve devamsızlık süresi, tamamlamaları gereken teorik ders ve uygulama süresi 

vb. gibi koşullar "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği" ile güvence altına alınmıştır. İlgili yönetmelik Fakültemiz web sayfasında 

yayınlanmıştır. Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin durumları ve transkriptleri Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’ndan Dekanlığa üst yazı ile gönderilmektedir. Bölüm Başkanlığı 

aracılığı ile mezun durumdaki öğrencilerin belgeleri Mezuniyet Tetkik Komisyonuna iletilerek, 

mezuniyetlerinin uygunluğunun incelenmesi istenmektedir (Kanıt 28). İnceleme sonucunda 

öğrencinin mezun olup olamayacağının kararı ile Fakülte Dekanlığına bildirilmektedir. 

Dekanlık tarafından mezuniyetleri onaylanan öğrencilerin bilgileri Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na gönderilerek, öğrencilerin ilişik kesme işlemleri Bölüm Başkanlığı’na 

bildirilmektedir. Bölüm başkanlığı tarafından ilişiği kesilen öğrenciler e- devlet sistemi 

üzerinden elektronik imza ile geçici mezuniyet belgesi alabilmektedir. 

Tablo 9. Çeşitli Nedenlerle Bölümden Ayrılan Öğrencilerin Dağılımı 

Öğrenim Durumu/Ayrılma Nedeni 
Sayı 

Kaydı Silindi ( Yatay geçişten kendi isteği ile vazgeçme ) - 

Kaydı Silindi (Azami Öğrenim Süresini Doldurdu) - 

Kaydı Silindi (Başarısızlık) - 

Kaydı Silindi (Diğer) - 

Kaydı Silindi (Dört yıl üst üste öğrenim ücreti ödenmemesi 

nedeniyle, YKK ile) 
- 

Kaydı Silindi (Kendi İsteği) 4 

Kaydı Silindi (Yönetim Kurulu Kararı) - 

Üniversite Dışı Yatay Geçiş Aynı Programa Gitti 1 

Üniversite İçi Yatay Geçiş Farklı Programa Gitti - 

Yatay Geçiş - Üniversite Dışı-Ek Madde 1 2 

Yatay Geçiş - Üniversite İçi-Ek Madde 1 - 

 

Öğrenci Bilgileri 

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 2020-2021 eğitim öğretim yılında 22 erkek, 230 kız olmak 

üzere 252 öğrenci eğitim görmüştür. Öğrencilere ait bilgiler tablo 9-14’da gösterilmiştir. 



Tablo 10. Öğrencilerin Taban ve tavan puanları: 

 Taban puan Tavan puanı 
Başarı sırası  

en az  

Başarı sırası en 

çok 

Beslenme ve Diyetetik 

(Ücretli) 
228,84613 250,01021 292.098 372.928 

Beslenme ve Diyetetik 

(%50 İndirimli) 
246,07706 276,61252 306.572 213.261 

Beslenme ve Diyetetik 

(Burslu) 
283,87504 307,86083 196.292 149.711 

 

 

Tablo 11. Öğrenci kontenjanları ve doluluk oranları: 

 Toplam 

kontenjan 

Toplam 

yerleşen 
Toplam kayıt Doluluk oranı 

Beslenme ve Diyetetik 

(Ücretli) 
21 11 7 %52,4 

Beslenme ve Diyetetik 

(%50 İndirimli) 
30 30 29 %100,0 

Beslenme ve Diyetetik 

(Burslu) 
9 9 9 %100,0 

 

Tablo 12. Öğrenci sayılarının sınıflara dağılımları: 

Beslenme ve diyetetik bölümü Öğrenci sayıları 

1. sınıf 54* 

2. sınıf 73 

3. sınıf 72 

4.sınıf 53 

Toplam 252 

  *Dört öğrenci birinci sınıfa intibak ettirilmiştir. 

 

 

 



Tablo 13. Öğrencilerin Bursluluk Sayıları 

Beslenme ve diyetetik bölümü Öğrenci Sayıları 

Burslu 9 

%50 Burslu 30 

Ücretli 11 

Toplam 50 

 

Tablo 14. Yatay, dikey geçiş yapan öğrenciler ile çift ana dal yapan öğrenci sayıları 

Beslenme ve diyetetik bölümü Öğrenci Sayıları 

Yatay geçiş ile gelen 9 

Dikey geçiş ile gelen 6 

Çift anadal yapan 5 

 

Tablo 15. Onur, yüksek onur belgesi alan öğrenci sayıları 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci sayıları 

 

Güz Bahar 

Onur ve Yüksek Onur Belgesi Alan 

Öğrenci Sayıları 

120 149 

   
 

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları  

  Bölüme hizmet veren aktif 4 sınıf ve 4 adet amfi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kişisel 

dolaplarının bulunduğu giyinme salonları ve alanlar da yer almaktadır. Öğretim üyeleri ve 

öğretim görevlisi tek kişilik ofislerde, araştırma görevlileri ise bir ya da dört kişilik ofislerde 

çalışmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen ortalama çalışma alanı 20 m2’dir. Bölüm 

laboratuvarlarında YÖK tarafından istenen cihaz ve malzemelerin tamamı temin edilmiştir. 

Fiziki alt yapı ve hizmet alanlarının dağılımı ve hizmet olanakları Tablo 15-16’da verilmiştir. 

 

 

 

 



Tablo 16. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Fiziki Alt Yapı Alanları 

 Sayı Alan (m2) Kapasite (Kişi) 

Amfi 4 432.68 360 

Sınıf 4 200 60 

Bilgisayar Laboratuvarı 1 79.42 40 

BDB Laboratuvarlar 4 466 240 

Toplantı Salonu 1 48.04 20 

Toplam 14 1226.16  

 

Tablo 17. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hizmet Alanları 

Hizmet Alanları Sayı Alan (m2) 

Akademik Personel Ofisi 8 160 

İdari Personel Ofis 2 220.39 

Arşiv 1 19.4 

Toplam 11 499.79 

 

B.3.2. Akademik destek hizmetleri  

  Bölümün öğretim üye ve elemanlarının yürüttüğü danışmanlık hizmetleri içinde öğrencilerin 

eğitim-öğretim ortamına uyumlarını kolaylaştırmak, eğitim çalışmalarına yön vermek, 

rehberlik etmek, etkin öğrenme davranışı geliştirmelerine yardımcı olmak, mesleki 

gelişmelerini ve yaşam boyu öğrenmelerini desteklemek yer almaktadır. Üniversitemizin kalite 

politikası doğrultusunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu tarafından Danışmanlık 

Tanımlı Süreci belirlenmiş ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile güvence altına alınmıştır 

(Kanıt 29). Bu doğrultuda her yarıyılın başında ve dönem içinde Bölümde danışmanlık öğrenci 

görüşme  formları doldurulmakta ve arşivlenmektedir (Kanıt 30). Öğrencilerin danışmanlarına 

erişimi yüz yüze ve çevrimiçi olacak şekilde sağlanmaktadır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 

itibariyle toplam 256 öğrenciye 4 öğretim elemanı tarafından danışmanlık hizmeti 

verilmektedir. Öğrenciler kendilerini yakın hissettikleri herhangi bir öğretim üyesine randevu 

alarak ya da almadan gidip herhangi bir konudaki sorunlarını aktarabilmeleri için serbest 

danışmanlık da yapılmaktadır (Kanıt 31). Ayrıca üniversitemizde psikolojik danışmanlık ve 

kariyer merkezi bulunmakta, her yıl kurum iç değerlendirme raporu ile izlenmektedir. 

Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim anketler aracılığı ile alınmakta ve 

sonuçları raporlanmaktadır.  

B.3.3. Tesis ve altyapılar 

  Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, 

bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir.  



Bölüme hizmet veren aktif 4 sınıf ve 4 adet amfi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kişisel 

dolaplarının bulunduğu giyinme salonları ve alanlar da yer almaktadır. Öğretim üyeleri ve 

öğretim görevlisi tek kişilik ofislerde, araştırma görevlileri ise bir ya da dört kişilik ofislerde 

çalışmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen ortalama çalışma alanı 20 m2’dir. Bir toplantı ve 

bilgisayar salonu bulunmaktadır. Bilgisayar salonunda 40 adet internet bağlantılı bilgisayarlar, 

hafta içi 08.30-16.30 arası öğrencilerin istekleri doğrultusunda kullanımına açıktır ve wi-fi 

bağlantısı mevcuttur. Bölümde, Besin Kimyası ve Analizleri, Besin Hazırlama ve Pişirme 

Teknikleri, Antropometri ve Organik Kimya laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm 

laboratuvarlarında YÖK tarafından istenen cihaz ve malzemelerin tamamı temin edilmiştir. 

B.3.4. Dezavantajlı gruplar  
Bölümümüz tarafından engelli öğrencilerin rahatlıkla öğrenim hayatına devam edebilmesi için 

gereksinimler tespit edilmiş ve gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Fakülte için kullanılabilecek 

ana kapıda tekerlekli sandalye ile girişe uygun bir rampa bulunmaktadır. Ayrıca fakültenin 

dersliklerin bulunduğu birinci kata çıkışta asansör mevcuttur. Engelli öğrencilerin 

kullanabileceği engelli tuvaletleri mevcuttur. Üniversitemiz otoparkında engelli öğrencilerin ve 

öğretim üyelerinin kullanması için ayrılmış park alanları mevcuttur. Üniversitemizde öğrenim 

gören engelli öğrencilerimizin engelinden dolayı akademik başarısızlık yaşamalarını önlemek 

amacı ile öğretim süreci ve sınavlara ilişkin düzenlemeler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bölümüzde bulunan bir 

engelli öğrencinin gereksinmeleri eğitime başladığı günden itibaren tespit edilmiş ve sınıf 

arkadaşlarından bir öğrenci eğitim hayatı boyunca destek vermek üzere görevlendirilmiştir. Bu 

öğrenci için fakülte arka çıkışına engelli rampaları yaptırılmıştır. Ayrıca öğrencinin isteği 

üzerine MOODLE üzerinden yapılan sınavlarda ek süre tanınmıştır (Kanıt 32).  

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler  

Tablo 18’de 2021 yılında gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gösterilmiştir.  

Tablo 18. 2021 yılında gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler  

Tarih Faaliyet adı 
Faaliyeti Gerçekleştiren 

Öğretim Elemanı 
Kanıt 

08.01.2021 

Dyt. Ayşegül Ülger dördüncü 

sınıf öğrencilerimizle 

buluşuyor 

Prof. Dr. Neriman İnanç 

https://www.instagram.com/p/C

JthBINFdvK/ 

 

04.02. 2021 

Başarıya Doğru Beslenme 

İpuçları - NNY Lise Kış 

Okulu 

Prof. Dr. Neriman İnanç 

https://www.instagram.com/p/C

KN6XNDlO9w/ 

 

11.02. 2021 

Sınav Maratonunda Kafein 

Miktarı - NNY Lise Kış Okulu 

 

Doç. Dr. Mustafa Nisari 

https://www.instagram.com/p/C

KN4s-LFB57/ 

 

05.03.2021 
Kansere Karşı Birlikte 

Derneği (Kan Ka) ile toplantı 
Prof. Dr. Neriman İnanç 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1281 

 

https://www.instagram.com/p/CJthBINFdvK/
https://www.instagram.com/p/CJthBINFdvK/
https://www.instagram.com/p/CKN6XNDlO9w/
https://www.instagram.com/p/CKN6XNDlO9w/
https://www.instagram.com/p/CKN4s-LFB57/
https://www.instagram.com/p/CKN4s-LFB57/
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1281
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1281


08.03.2021 

Dünya Kadınlar Günü ‘Erkek 

Egemen Toplumda Kadın 

Yönetici Olmak 

Prof. Dr. Neriman İnanç 

https://www.instagram.com/p/C

L9bSRtF4wE/ 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1282 

14.03. 2021 

KEPAN 2021 kongresi ‘Yaşlı 

Hastanın Nütrisyonel 

Yönetimi’ 

Prof. Dr. Neriman İnanç 

https://www.instagram.com/p/C

MZf4g2lqmR/ 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1283 

 

16.03. 2021 

Okul Öncesi Dönemde 

Beslenmenin Önemi ve Besin 

Destek Ürünleri 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem 

Çapar 

https://www.instagram.com/p/C

Mc6vsoFmis/ 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1284 

 

19.03.2021 

Besin Hazırlama ve Pişirme 

Teknikleri dersi kapsamında 

geliştirilen tarifeler 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem 

Çapar, Dr. Öğr. Üyesi Neşe 

Kaya 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1285 

 

28.03. 2021 
Sağlıklı Saçlarda 

Beslenmenin Etkisi 
Prof. Dr. Neriman İnanç 

https://www.instagram.com/p/C

M9OZHdFoxN/ 

 

06.04. 2021 

Bebis (Beslenme Bilgi 

Sistemi) Bilgilendirme 

Toplantısı 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem 

Çapar 

https://www.instagram.com/p/C

NHsTFCFItO/  

08.04.2021 Müzik Dinletisi Doç. Dr. Mustafa Nİsari 
https://www.instagram.com/p/C

NZ9K8CH4-C/ 

21.04.2021 
Nuri Has Ortaokulu Meslek 

tanıtım günleri 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem 

Çapar 

https://www.instagram.com/p/C

N4ZmkDFmzs/ 

22.04.2021 

NNYU Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü Küçükçalık Anadolu 

Lisesi ile buluşuyor 

'Besleniyor muyuz, 

Zehirleniyor muyuz? Okur 

Yazarlığı' 

Prof. Dr. Neriman İnanç, 

Dr. Öğr. Üyesi Eda 

Başmısırlı, Dr. Öğr. Üyesi 

Aslı Gizem Çapar, Dr. Öğr. 

Üyesi Neşe Kaya, Arş. 

Gör. Yusuf Aykemat 

https://www.instagram.com/p/C

N7xSQVFhAV/  

 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1286  

20.05. 2021 
Bölümüz öğretim üyelerinin 

başarılarının kutlaması 

Prof. Dr. Neriman İnanç, 

Dr. Öğr. Üyesi Eda 

Başmısırlı, Dr. Öğr. Üyesi 

Aslı Gizem Çapar, Dr. Öğr. 

Üyesi Neşe Kaya 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1288  

https://www.instagram.com/p/C

PGWeb_lWk3/ 

https://www.instagram.com/p/CL9bSRtF4wE/
https://www.instagram.com/p/CL9bSRtF4wE/
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1282
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1282
https://www.instagram.com/p/CMZf4g2lqmR/
https://www.instagram.com/p/CMZf4g2lqmR/
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1283
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1283
https://www.instagram.com/p/CMc6vsoFmis/
https://www.instagram.com/p/CMc6vsoFmis/
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1284
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1284
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1285
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1285
https://www.instagram.com/p/CM9OZHdFoxN/
https://www.instagram.com/p/CM9OZHdFoxN/
https://www.instagram.com/p/CNHsTFCFItO/
https://www.instagram.com/p/CNHsTFCFItO/
https://www.instagram.com/p/CNZ9K8CH4-C/
https://www.instagram.com/p/CNZ9K8CH4-C/
https://www.instagram.com/p/CN4ZmkDFmzs/
https://www.instagram.com/p/CN4ZmkDFmzs/
https://www.instagram.com/p/CN7xSQVFhAV/
https://www.instagram.com/p/CN7xSQVFhAV/
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1286
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1286
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1288
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1288
https://www.instagram.com/p/CPGWeb_lWk3/
https://www.instagram.com/p/CPGWeb_lWk3/


26.05. 2021 
Gıda Katkı Maddeleri ve Risk 

İletişimi Konferansı 
Prof. Dr. Neriman İnanç 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1287 

11.06.2021  
Diyetisyenler Haftası 

Etkinliği 
Prof. Dr. Neriman İnanç 

https://www.instagram.com/p/C

P-ZWE5FMq2/ 

11.06. 2021 Covid ve Beslenme Prof. Dr. Neriman İnanç 
https://www.instagram.com/p/C

P-meHklleV/ 

07.08. 2021 Online Meslek Tanıtımı 
Dr. Öğr. Üyesi Eda 

Başmısırlı, 

https://www.instagram.com/p/C

SHS8L7jkP7/ 

10.08. 2021 

Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kaya, 

çiftanadal hakkında 

bilgilendirme toplantısı 

Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kaya 
https://www.instagram.com/p/C

SYvkBXDrOC/  

15.08. 2021 

Prof. Dr. Mualla Aykut, son 

sınıf uygulama dersi 

bilgilendirme toplantısı 

Prof. Dr. Mualla Aykut 
https://www.instagram.com/p/C

SmHRDdHXOi/  

21.10.2021 

Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü Yeni Dönem 

Kutlaması 

Prof. Dr. Neriman İnanç, 

Prof.Dr. Talat Özpotan, 

Doç. Dr. Mustafa Nisari,Dr 

Öğr. Üyesi Eda Başmısırlı, 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem 

Çapar, Dr. Öğr. Üyesi Neşe 

Kaya, Arş. Gör. Yusuf 

Aykemat 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1292 

21.10. 2021 
Okul Çağı Çocuklarında 

Sağlıklı Beslenme Eğitimi 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem 

ÇAPAR 

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event

&id=1293 

28.11. 2021 E-Öğrenci Sempozyumu Prof. Dr. Neriman İnanç 
https://www.instagram.com/p/C

WunA4gs73n/ 

10.12. 2021 

İşveren ve Beslenme ve 

Diyetetik Eğitiminden Ne 

Bekliyor? Gıda Sanayi 

Perspektifi – Dyt. Ece Nevra 

Durukan 

Dr. Öğr. Üyesi Eda 

Başmısırlı 

https://www.instagram.com/p/C

XOdCMKM2vw/ 

15-

16.12.2021 

NNYÜ ve Nuh Mehmet 

Küçükçalık Anadolu Lisesi 

buluşuyor 

Dr. Öğr. Üyesi Eda 

Başmısırlı 

https://www.instagram.com/p/C

XQNmU8M5d0/  

https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1287
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1287
https://www.instagram.com/p/CP-ZWE5FMq2/
https://www.instagram.com/p/CP-ZWE5FMq2/
https://www.instagram.com/p/CP-meHklleV/
https://www.instagram.com/p/CP-meHklleV/
https://www.instagram.com/p/CSHS8L7jkP7/
https://www.instagram.com/p/CSHS8L7jkP7/
https://www.instagram.com/p/CSYvkBXDrOC/
https://www.instagram.com/p/CSYvkBXDrOC/
https://www.instagram.com/p/CSmHRDdHXOi/
https://www.instagram.com/p/CSmHRDdHXOi/
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1292
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1292
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1293
https://bdb.nny.edu.tr/?p=event&id=1293
https://www.instagram.com/p/CWunA4gs73n/
https://www.instagram.com/p/CWunA4gs73n/
https://www.instagram.com/p/CXOdCMKM2vw/
https://www.instagram.com/p/CXOdCMKM2vw/
https://www.instagram.com/p/CXQNmU8M5d0/
https://www.instagram.com/p/CXQNmU8M5d0/


24.12. 2021 

Sporcu Beslenmesinde doğru 

bilinen yanlışlar- Uzm. Dyt. 

Merve Fener 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem 

Çapar 

https://www.instagram.com/p/C

XvryqKMeQ3/ 

https://www.instagram.com/p/C

X373p6M5Li/ 

30.12. 2021 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2021’e Veda Kutlaması 

Prof. Dr. Neriman İnanç, 

Prof.Dr. Talat Özpotan, 

Doç. Dr. Mustafa Nisari,Dr 

Öğr. Üyesi Eda Başmısırlı, 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gizem 

Çapar, Dr. Öğr. Üyesi Neşe 

Kaya, Arş. Gör. Yusuf 

Aykemat 

https://www.instagram.com/p/C

YHOz2CsUMY/ 

B.4.Öğretim kadrosu 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri  

   

Bölüm öğretim elemanı ihtiyaçlarını dekanlık aracılığı ile Rektörlüğe bildirmektedir. Öğretim 

üyelerinin işe alınması, atanması, yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçlerde Yükseköğretim 

Kurumunun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre 

yapılmaktadır ve kamuoyuna açıktır.  Araştırma görevlisi alımları ise öğretim elemanı 

kadrolarına yapılacak atamalar için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşıyan bireyler başvurmakta ve başvuru yapan adaylar arasında yazılı ve/veya sözlü sınav 

yapılmaktadır. Daha sonra "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütleri" dikkate alınmaktadır (Kanıt 10).  Öğretim elemanı ders dağılımı ve dengesi şeffaf 

olarak paylaşılmaktadır. Geçmiş yıllarda öğretim elemanı sayısındaki yetersizlikler ders 

dağılımı konusunda sıkıntılı olsa da yapılan iyileştirmeler doğrultusunda sorunlar 

çözümlenmiştir.  Alan ve alan dışı derslerin verilmesinde kadrolu olmayan öğretim 

elemanlarından destek alınmakta, bu öğretim üyelerinin seçiminde doktora eğitimlerinin ders 

ile ilgili olmasına dikkat edilmektedir. Öğrencilerin öğretim elemanı değerlendirme 

memnuniyet sonuçlarına göre de iyileştirme yapılmaktadır.  

Tablo 19. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları  

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı 

1. sınıf 7 

2.sınıf 9 

3.sınıf 9 

4.sınıf 7 

Yüksek Lisans Öğrencisi 4 

Öğretim üyesi başına öğrenci sayısı 31.5 

 

https://www.instagram.com/p/CXvryqKMeQ3/
https://www.instagram.com/p/CXvryqKMeQ3/
https://www.instagram.com/p/CX373p6M5Li/
https://www.instagram.com/p/CX373p6M5Li/
https://www.instagram.com/p/CYHOz2CsUMY/
https://www.instagram.com/p/CYHOz2CsUMY/


B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi  

Bölümde Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren ve bu kapsamda hizmet sunan ve destek veren birim 

bulunmamaktadır. Ancak, çeşitli araştırma faaliyetleri kurum içi/kurum dışı farklı disiplinler 

ile işbirliği içinde, Üniversitemizdeki mevcut BAP ve TÜBİTAK aracılığı ile yürütülmektedir. 

Öğretim elemanları danışmanlığında öğrencilerin araştırma geliştirme projelerine başvurmaları 

teşvik edilmektedir. Bu kapsamda Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri “2209-A 

Üniversite öğrencileri araştırma projeleri destek programında toplam 28 proje tamamlanmış, 

2021 yılı içinde 3 proje gerçekleştirilmiştir (Kanıt 33). Öğretim elemanları yayımladıkları 

makalelere, yurtiçi ve yurt dışı kongrelere Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilimsel Faaliyetlerin 

Teşvik Edilmesi Esaslarına göre teşvik alabilmektedirler (Kanıt 5). 

 

Tablo 20. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği bilimsel 

çalışma sayıları 

 YILLAR 

2019 2020 2021 

SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI endekslerine giren  

Dergilerde yayımlanan makaleler 

6 4 2 

 

SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI endeksleri dışındaki  

uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler 

9 9 3 

Ulusal hakemli dergilerde (ULAKBİM) yayımlanan 

makaleler 

- - - 

Diğer makaleler - - 1 

Yayımlanan kitap 2 1 - 

Yayımlanan kitap bölümü 2 1 2 

Yayımlanan çeviri kitap - - - 

Yayımlanan sözlü bildiri - 1 1 

Yayımlanan poster bildiri - 2 2 

Patent, Lisans - - - 

Kabul edilen Üniversite içi proje sayısı (BAP) - 1 3 

Kabul edilen Üniversite dışı, ulusal ve uluslararası 

 proje sayısı (TÜBİTAK, AB, OR vs.) 

- 1 - 

Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine danışmanlık  

yapılan proje sayısı (TÜBİTAK AB, ORAN vs.) 

- 1 4 

Yürütülmekte olan tez çalışmaları - - 16 

Editörlük - - - 

Dergi hakemliği bilgileri 12 9 19 

Lisansüstü tez danışmanlığı  - 7 

Lisansüstü jüri üyeliği - 17 22 

Davetli konuşmacı bilgiler  8 6 

Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim 

 konusunda edindiği sertifika ve belge 

- 8 1 

Ulusal ve uluslararası yayın için üniversiteden 

 alınan teşvik desteği miktarı (TL) 

- 13.037.5 8.120 

Ulusal ve uluslararası yayın için Üniversite  

dışından alınan teşvik desteği (TL) 

- - - 



Lisans öğrencileri ile üretilen yayın - - - 

Yüksek Lisans öğrencileri ile üretilen yayın - 2 - 

Web of Science’ta taranan dergilerdeki yayınlara atıf - 19 41 

Uluslararası düzeyde alınan ödül/teşekkür belgesi sayısı 2 2 1 

Ulusal düzeyde alınan ödül/teşekkür belgesi sayısı ve 

bilgileri 

- 1 - 

Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı - - - 

 

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme  

   

Öğretim elemanlarının yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik olarak akademik 

değerlendirmesi Fakülte Dekanlığı tarafından yıllık olarak Rektörlüğe bildirilen akademik 

etkinlik değerlendirme formları ile yapılmaktadır. En yüksek puana sahip öğretim üyesi şilt ile 

2. ve 3. en yüksek puan alanlar ise teşekkür belgesi ile teşvik edilmektedir (Kanıt 7). Ayrıca, 

öğrencilerin ders ve öğretim üyeleri değerlendirme sonucunda memnuniyeti en yüksek olan 

öğretim üyesine teşekkür belgesi verilmektedir (Kanıt 7).  

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi  

Bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara 

ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP Yönergesi doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. 

C.1.2. İç ve dış kaynaklar  

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için üniversite içi ve dışı kaynaklara yönelim 

Üniversite tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Dış kaynakların kullanımını 

desteklemek üzere Üniversite Rektörlüğü proje çağrılarını ve araştırma imkanlarını Üniversite 

bünyesindeki akademisyenlere duyurmaktadır. Bölümüzde 2021 yılı itibariyle üniversite içi 

yapılan BAP projeleri ile üniversite dışı kaynaklar tarafından desteklenen projeler aşağıda 

sunulmuştur. 

Tablo 21. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2021 Yılı NNY BAP Projeleri  

Proje Yürütücüsü Bap Kodu Proje Adı 

Prof. Dr. Neriman 

İNANÇ 
2021/SA-BP-6 

Alanya’da Yetiştirilen Hass ve Fuerte 

Avokado Yapraklarından Hazırlanan 

Ekstratlarda Total Antioksidan ve Toplam 

Fenolik Bileşen Tayini 

Doç. Dr. Mustafa 

NİSARİ 
2020/SA-BP-5 

Ev Şartlarında Yapılan Vakumlama ve 

Dondurma İşlemleri Bazı Üzümsü 

Meyvelerin Total Antioksidan ve Fenolik 

Bileşen İçeriklerini Etkiliyor mu? 



Doç. Dr. Mustafa 

NİSARİ 
2021/SA-LÜTP-1 

"MCF-7 ve MDA-MB-231 Hücre 

Hatlarında Ginseng Ekstresinin Etkilerinin 

İncelenmesi 

Doç. Dr. Mustafa 

NİSARİ 

2021/SA-LÜTP-2 

 

Nar Ekstresinin MCF-7 ve MDA-231 Hücre 

Hatlarına Etkisi 

Doç. Dr. Mustafa 

NİSARİ 

2021/SA-LÜTP-3 

 

Yaban Mersini Ekstraklarının MCF-7 ve 

MDA-MB-231 Hücre Hatlarına Etkisinin 

Araştırılması 

Doç. Dr. Mustafa 

NİSARİ 

2021/SA-LÜTP-4 

 

Brokoli İçeriğindeki Sulforafanın MCF-7 ve 

MDA-MB-231 Hücre Hatlarına Etkisinin 

Araştırılması 

 

 

 

Tablo 22. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2021 Yılı Öğrenci Projeleri  

Proje Türü Kabul Almış Proje Sayısı 

TÜBİTAK 2209-A 3 

 

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar  

   

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı açılmış, ancak henüz öğrenci alınmamıştır.  

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi  

  

Araştırma kadromuz; programda yer alan akademisyenlerden oluşmaktadır ve akademik 

kadrosundaki araştırmacılar farklı alanlarda ve konularda çalışmalar yapmaktadır. 2021 yılı 

yayınları esas alındığında, öğretim üyesi başına 0,625 bilimsel yayın puandır.  

Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını geliştirmek amacıyla, öğretim 

elemanlarının Bilimsel Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Esasları’na uygun olarak başvuru yapan 

akademik personele ait yayınlar değerlendirilerek kendilerine esaslarda belirtilen ölçülerde 

destek verilmektedir. Araştırma kadrosunun yetkinliği her yıl düzenli olarak Portal Bilgi 

Sistemi üzerinden doldurulan Akademik Performans Değerlendirme Formları aracılığıyla 

Rektörlük ve Mütevelli Heyet tarafından değerlendirilmektedir. Erciyes Üniversitesi tarafından 

bölge üniversiteleri arasında iş birliğinin artırılması yoluyla; nitelikli insan kaynağı 

yetiştirilmesi, ortak altyapıların kullanılması, katma değeri yüksek akademik çıktı elde edilmesi 

ve katılacak üniversitelerin birbirini ve araştırma potansiyelini tanıması amacıyla düzenlenen 

III. Arge-İnovasyon Çalıştay’ına bölümümüzden katılmıştır (Kanıt 34). Ayrıca akademik 

personelin yetkinliği ile ilgili üniversite dışı diğer araştırmacıların da bilgi sahibi olabilmesi 



amacıyla geliştirilen Akademik Açık Erişim Sistemi Üniversite’de kurulmuş, öğretim 

elemanlarının çalışmalarını sisteme aktarmada yardımcı olması amacıyla; sistem hakkında bilgi 

verecek eğitimler düzenlenmiştir.  

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri  

 

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik yurt dışı kurumlarda eğitim 

verme ve eğitim alma faaliyetleri Erasmus programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Üniversitede yer alan programlar yurtdışındaki çeşitli üniversitelerle öğrenci ve personel 

hareketliliği için anlaşmalar yapmıştır. Ayrıca ulusal anlamda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 

Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan Erciyes Teknopark’ın %1 hissedarıdır. Üniversitemiz 

öğretim elemanları araştırma çalışmaları için Erciyes Teknopark' tan faydalanabilmektedir.  

C.3. Araştırma Performansı   

 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi  

  Öğretim elemanlarının yıl içerisinde gerçekleştirdikleri araştırma faaliyetlerine ilişkin 

faaliyetlerinin değerlendirmesi Fakülte Dekanlığı tarafından yıllık olarak PORTAL sitemi ve 

Fakülte Performans göstergeleri ile izlenmektedir.  Performans temelinde teşvik ve takdir 

mekanizmaları kullanılmaktadır.  

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi  

 Üniversite bünyesinde öğretim elemanlarının performans değerlendirmesi yıllık olarak 

yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler yapılarak öğretim elemanlarının akademik bir kültüre 

adapte olması hedeflenerek, motivasyon ve performanslarının artmasını sağlamak amacıyla 

çeşitli maddi/manevi teşvikler sağlanmaktadır. Bu teşvikler ile akademik personelin 

sempozyum, kongre vb. akademik faaliyetlere katılımını desteklemek ve motivasyonlarını 

arttırmak amacı güdülmektedir. Ayrıca yıllık ücret artışlarının belirlenmesinde değerlendirme 

sonuçları etkili olmaktadır. Akademik personelin araştırma geliştirme performansını izlemek 

üzere tanımlı süreçler Üniversitenin Stratejik Planında yer almaktadır.  

İlk olarak 2020 yılında, portal üzerinden öğretim elemanlarının performanslarını izlemek 

amacıyla bir uygulama geliştirilmiştir. Akademik personelin araştırma-geliştirme performansı, 

yıl bazında düzenli bir şekilde Akademik Performans Değerlendirme Formu ile takip 

edilmektedir. Akademisyen Akademik Performans Değerlendirme Formu; yayın ve sunum 

etkinlikleri, eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri, bilimsel araştırma etkinlikleri, diğer 

bilimsel ve sanatsal etkinlikler ve ödüller-burslar gibi ana başlıklarından oluşmaktadır. Her 

öğretim elemanı bu formdaki alt başlıkları, ilgili yılda yapmış olduğu çalışmalarını gözeterek 

kanıtlarıyla birlikte doldurmaktadır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bünyesinde görev yapan 

akademik personelin Araştırma-Geliştirme Performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek 

üzere oluşturulmuş esaslar belirlenmiştir. İlk olarak 2016 yılında yayınlanan Nuh Naci Yazgan 

Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Esasları iç ve dış 

paydaşların görüşleri alınarak sırasıyla 2020 ve 2021 yıllarında güncellenmiştir. 

Birimin Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Kapsamında Yaptığı Çalışmalar 

  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İNANÇ Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen III.Ar-

Ge ve İnovasyon çalıştayına katılarak üniversitenin ve bölümün potansiyel araştırma-geliştirme 

faaliyetleri ve üniversite araştırma geliştirme merkezleri hakkında bilgi vermiştir. 



Birimde Kurumsal Kültür ve Aidiyet Konusunda Yapılan Çalışmalar 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü; hem öğrencilerinin hem de 

akademik kadronun kurumsal açıdan aidiyet duygusunu oluşturmak ve kurumsal kültürü 

yaratabilmek amacıyla; öğrenci ve öğretim elemanlarını bir araya getirmekte ve paylaşımda 

bulunmalarını sağlamaktadır. 

Tablo 23. Kurumsal Kültür ve Aidiyet Konusunda Yapılan Faaliyetler 

Faaliyet Türü Faaliyet Tarihi  

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yeni Dönem 

Kutlaması 

21.10. 2021 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021’e Veda 

Kutlaması 

30.12. 2021 

  

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi Kurumun toplumsal katkı politikası  

 

Birimimizde yapılan araştırma sonuçlarının bölgesel/ulusal düzeyde ve araştırma örneklemini 

oluşturan gruba, sosyo-kültürel ve ekonomik katkısı olmaktadır. Yürütülen araştırma ve 

projeler kapsamında verilen eğitimler, girişimler toplumun sağlığının korunması ve 

geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 2021 yılında sosyal medya üzerinden yapılan etkinlikler 

ile toplumda sağlıklı beslenme bilinci oluşturulmaya ve hastalıklarda beslenme tedavileri 

hakkında çok sayıda izleyici ulaşılmaya çalışılmıştır (Kanıt 35). 

D.1.2. Kaynaklar  

 

Üniversitemiz bünyesinde toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için konferans salonu, 

laboratuvarlar, merkezler uygun nitelik ve nicelikte yeterli kaynaklara sahiptir. Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü aracılığı ile Kayseri’de satılan kuru erik, kuru kayısı ve 

kuru incirin aflatoksin ve okratoksin A düzeylerinin belirlenmesi konulu proje 

gerçekleştirilmiş, yayın haline getirildikten sonra medya aracılığı ile toplumla paylaşılması 

kararlaştırılmıştır.  

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

  

Toplumsal katkı faaliyetlerini ilgili bölüm öz değerlendirme raporu ve Rektörlük aracılığı ile 

portal sistem üzerinden yıllık olarak izlenmektedir. Yapılan faaliyetlere yönelik basın bültenleri 

düzenlenerek paydaşlarla ve toplumla paylaşılmaktadır. İç ve dış paydaşlarla toplantılar 

yapılarak, protokoller imzalanmakta, kurum içi ve dışında paylaşım sağlanmaktadır. Etkinlik 

takvimi, etkinlik değerlendirme formları, etkinlik sonrası geri bildirim formları 

kullanılmaktadır. Rapor haline getirilip web sayfasında paylaşılmaktadır.  



 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin Fakülte Öz Değerlendirme Raporunda belirtilen kanıtlara dayalı olarak 

hazırlandığını, tam ve doğru olduğunu, raporlanmayanların ise idarenin menfaatine zarar veren bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

Prof. Dr. Neriman İNANÇ 

Bölüm Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2021 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPOR  

KANIT LİSTESİ 

KANIT 1: Protokoller 

KANIT 2: Liderlik Davranışını Değerlendirme Anketi (LİDEA) 

KANIT 3: Kalite Bilgilendirme Toplantısı  

KANIT 4: İş Akış Şemaları 

KANIT 5: Bilimsel Faaliyetlerin Teşvik Edilmesi Esasları ve Teşvik Formları 

KANIT 6: Portal Bilgi Sistemi Akademik Performans Tablosu 

KANIT 7: Teşekkür Belgesi 

KANIT 8: Öğretim Üyesi Değişikliği 

KANIT 9: Akademik, Sosyal, Kültürel Etkinlikler 

KANIT 10: NNYÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri  

KANIT 11: Paydaş Anketleri 

KANIT 12:  Mezun Program Çıktısı Değerlendirme Anketi 

KANIT 13: İşveren Mezun Değerlendirme Anketi 

KANIT 14: Mezun İzlem  Raporu  

KANIT 15: ERASMUS Koordinatör Sorun Çözme Mail Örneği 

KANIT 16: Fakülte  Yönetim Kurulu Eğitim Planı Onayı 

KANIT 17: Sağlıklı Yaşam Kulübü Etkinlikleri 

KANIT 18: Derslerin Öğrenme Çıktılarının Program Çıktısı ile Uyum Örneği 

KANIT 19: Ders İş Yükü Anketleri 

KANIT 20:Bölüm Kurulu Kararı (Ders planı değişikliği) 

KANIT 21: Ders Başarı Ortalamaları  

KANIT 22:  Bölüm Kurul Akreditasyon Kararı 

KANIT 23: SABAK Sertifikaları 

KANIT 24: Uygulama Değerlendirme Formları 

KANIT 25: Vaka Sunumu Değerlendirmesi’ Formu 

KANIT 26: Çevirim İçi Sınav İlanı 

KANIT 27: Öğrenci Uyum Formu ve Tanıma Anket Formu 



KANIT 28: Mezuniyet Tetkik Komisyonu Tutanağı Örneği 

KANIT 29: Danışmanlık Tanımlı Süreç YK Kararı 

KANIT 30: Danışmanlık Tanımlı Süreç Toplantı Tutanağı, Danışman-Öğrenci Görüşme Formu 

KANIT 31: Serbest Danışmanlık Örneği 

KANIT 32: Engelli Öğrenci Sınav Süresinin Uzatılması 

KANIT 33: TÜBİTAK Projeleri 

KANIT 34:  III. Arge-İnovasyon Çalıştayı Katılımcı Listesi 

KANIT 35: Toplumsal Katkı Etkinlikleri 

 

 

 


