NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE
DİYETETİK BÖLÜMÜ BESLENME VE DİYETETİK MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1
Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü mesleki uygulamaların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2
Bu yönerge; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans
eğitim-öğretim programında yer alan uygulamalı derslerin yürütülmesine ilişkin konuları, öğrencilerin uygulama
yapacakları alanları, sorumluluklarını ve uygulamaların değerlendirilmesindeki esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3
Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek Madde 24 (Ek:26/6/2001-4207/4 md.) ve 4702 sayılı
Mesleki eğitim Kanunu’nun 4.maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve sınav Yönetmeliği’nin 9., 10., 11. ve 12.
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4Bu yönergede geçen;
Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
Fakülte: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,
Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu,
Bölüm: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü,
Bölüm Başkanı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm
Başkanını,
Anabilim Dalı Başkanı: Beslenme ve Diyetetik Bölümü Anabilim Dalı Başkanını,
Bölüm Kurulu: Beslenme ve Diyetetik Bölüm Kurulunu,
Öğrenci: Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisini,
Mesleki Uygulama: Lisans eğitim-öğretim programındaki yeterlilikleri karşılamak üzere öğrencilerin öğrenim
süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve becerilerini uygulamaya aktarmak amacıyla gerçek iş ortamında
yapılan uygulamayı,
Mesleki Uygulama Komisyonu: Mesleki uygulama koordinatörü ve mesleki uygulama sorumlularından
oluşturulan komisyonu,
Mesleki Uygulama Koordinatörü: Mesleki uygulama koordinasyonundan sorumlu öğretim elemanını,
Mesleki Uygulama Sorumlusu: Mesleki uygulamanın planlanmasından, yürütülmesinden ve
değerlendirilmesinden sorumlu olan öğretim eleman/elemanlarını,
Ön Şartlı Ders: Alt yarıyıl/yıllarda yer alan derslerden en az bir veya bir kaçının başarılması/devam edilmesi
şartı aranan dersi,
Uygulama: Öğrencilerin diyetisyenlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini davranışa dönüştürmeyi hedefleyen,
öğretim elemanlarının rehberliğinde aktif olarak katılım sağladıkları ve sorumluluk aldıkları eğitimi,
Mesleki Uygulama Dersleri: Yaz Mesleki Uygulama, Mesleki Uygulama I ve Mesleki Uygulama II derslerini,
Uygulama Alanı: Uygulamanın yapılacağı bünyesinde diyetisyen bulunduran resmî ve özel kuruluşları,
Mesleki Uygulama Ders Sorumlusu: Mesleki uygulama derslerinden sorumlu öğretim elemanı, elemanlarını,
Uygulama Süresi: Müfredatta belirtilen ilgili derse ait haftalık uygulama saatini,

Uygulama Notu: Öğrencilerin mesleki uygulama dersleri kapsamında hazırladıkları seminer, vaka sunumları,
raporlar ve/veya gerçekleştirilen sınavların sonucunda aldıkları notu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki Uygulama Derslerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
MADDE 5
(1) Yaz Mesleki Uygulama: Bu mesleki uygulama öğrencilerin edindiği bilgileri diyetisyenin çalışma
alanlarına uygulayarak sahada gözlem yaparak, araştırma yapıp veri toplayarak, sorunları yerinde görerek,
beslenme durumunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için beslenme eğitimi vererek öğrenmesini, beceri
kazanmasını amaçlar. Yaz Mesleki Uygulama, 6. yarıyılın sonunda yaz döneminde Bölüm Kurulu’nun uygun
gördüğü, bünyesinde diyetisyen bulunduran kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yapılır.
MADDE 6
(1) Mesleki Uygulama I ve Mesleki Uygulama II: Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması, Klinik Beslenme
Erişkin Uygulaması, Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması ile Dış Hastane ve Kurum Uygulamasını
kapsamaktadır.
a-) Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması ve Klinik Beslenme Erişkin Uygulaması: Öğrencilerin teorik ve
laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi çalışma alanlarına uygulayabilmelerine olanak sağlamak,
hasta bakım ve tedavisinde görevli personel (hekim, hemşire, yönetici, aşçı, garson vd.) ile birlikte çalışabilme
beceri ve yeteneğini kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve
çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini ve özümsemelerini sağlamak, meslek elemanlarının karşılaştıkları
güçlükleri belirleyerek ve gözlemleyerek bunların çözüm yolları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını
sağlamak amaçlarıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bölüm Başkanlığı’nın
uygun gördüğü diyetisyen bulunduran kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapılır.
b) Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması: Öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve
beceriyi gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, toplu beslenme sisteminde bilimsel
esaslara uygun yöntemleri öğrenmelerini ve besinlerin satın alınmasından artıkların kaldırılmasına kadar Toplu
Beslenme Sistemleri sürecinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amaçlarıyla Necmettin Erbakan
Üniversitesi bünyesindeki ilgili birimlerde ve Bölüm Başkanlığı’nın uygun gördüğü diyetisyen bulunduran
kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapılır.
c-) Dış Hastane ve Kurum Uygulaması: Öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve
beceriyi çalışma alanlarına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hasta bakım ve tedavisinde görevli personel
(hekim, hemşire, yönetici, aşçı, garson vd.) ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazandırmak ve
diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini ve
özümsemelerini sağlamak, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükleri belirleyerek ve gözlemleyerek
bunların çözüm yolları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amaçlarıyla Bölüm Başkanlığı’nın
uygun gördüğü diyetisyen bulunduran kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapılır.
Uygulama Süreleri ve Saatleri
MADDE 7
a-) Yaz Mesleki Uygulama 3. sınıfın sonunda yaz döneminde yapılır ve süresi 30 iş günüdür.
b) Mesleki Uygulama I ve Mesleki Uygulama II 4.sınıfın güz ve bahar dönemlerinde yapılır. Uygulama süresi
14 haftadır. Haftada 24 saatlik süreyi kapsar.
Devam Zorunluluğu ve Mazeretler
MADDE 8
Yaz Mesleki Uygulamasına devam zorunludur. Ancak, Uygulama esnasında yapılan mazeretli devamsızlıkların
uygun olup olmadığına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Dönem içerisindeki Mesleki uygulamalar için
devam şartı diğer derslerin uygulamasındaki devam şartları aranır.
Mesleki Uygulama Sınavları ve Başarı Notunun Tespiti
MADDE 9

Öğrencilerin başarısı her uygulama sonunda uygulama sorumlusu gözetiminde gerçekleşen klinik/poliklinik
çalışmaları, olgu sunumları, ödevler, hastalarla iletişimleri ve ilgileri ile sözlü Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nin 14. Maddesi’nde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin uygulama süresi
içerisindeki çalışma durumu, olgu sunumu vb. uygulamalardan aldığı notların dönem sonu genel notuna katkısı
en fazla %60’tır. Her uygulama sonunda yapılan sözlü ve/veya yazılı genel sınavın katkısı ise en az %40’tır.
Mazeret ve bütünleme sınavı Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 12.Maddesi’ne uygun olarak yapılır.
Görev, Yetki ve Sorumluklar
MADDE 10
a) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı: Bölüm kurulunu toplayarak mesleki uygulama derslerinin
yürütülmesi için gerekli önlemleri alır/aldırır. Resmî yazışmaları ve uygulama alanlarında denetimleri
yapar/yaptırır.
b) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Kurulu: Bölüm başkanının başkanlığında toplanarak mesleki uygulama
koordinatörü ve mesleki uygulama sorumlusu/sorumlularının belirlenmesi, mesleki uygulama komisyonunun
oluşturulması ve mesleki uygulama derslerinin yürütülmesine ilişkin kararları alır.
c) Anabilim Dalı Başkanları: Mesleki uygulama derslerini planlar ve bölüm başkanına bildirir. Uygulamaların
yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Akademik takvime bağlı olarak uygulamaların başlangıç ve bitiş
tarihlerini bölüm başkanına önerir. Uygulamaların yapılacağı kurum/kuruluşların ilgili yöneticileri ile iletişim
kurarak gerekli izinlerin alınması sürecini takip eder. Uygulamada ortaya çıkan sorunları çözer.
d) Mesleki Uygulama Komisyonu: Bölüm kurulu tarafından görevlendirilen mesleki uygulama koordinatörü ve
sorumlularından oluşur. Bu komisyon mesleki uygulama derslerinin planlanması, yürütülmesi, işleyiş sırasında
ortaya çıkan sorunların çözümü ve uygulama sürecinin değerlendirilmesinden sorumludur.
e) Mesleki Uygulama Koordinatörü: Uygulama sorumlusu/sorumluları ile birlikte mesleki uygulama dersinin
koordinasyonunu sağlar. Uygulama rotasyonunu düzenler. Uygulama yapılacak kurum veya kuruluşlara
gönderilecek olan belgelerin hazırlanmasını ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesini takip eder.
Uygulamanın yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunları inceler, çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde
bölüm/anabilim dalı başkanına iletir.
f) Mesleki Uygulama Sorumlusu/ları: Uygulama yapacak öğrencilerin listelerini, uygulama alanlarını belirler,
çalışmaları ve denetimleri yürütür. Uygulamaların verimli olması için gerekli önlemleri alır. Uygulamaların
yürütülmesi esnasında öğrencilerin devam durumlarını ve becerilerini periyodik olarak denetler. Uygulama
sonunda değerlendirmenin yapılmasını sağlar
Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 11
a)
Öğrenciler uygulama süresince “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”
hükümlerine; uygulama yaptıkları kurum ve kuruluşun çalışma esasları ve disiplin kurallarına uymakla
yükümlüdür. Uygulama alanlarında rehberlik eden öğretim elemanı ve/veya diyetisyene karşı sorumludur.
b)
Uygulama alanında kendilerinden istenilen meslekî görev ve sorumluluklarını zamanında ve istenilen
şekilde eksiksiz olarak yaparlar.
c)
Öğrenciler uygulama alanını uygulamadan sorumlu öğretim elemanının onayı olmadan değiştiremez.
d)
Öğrencinin mesleki uygulama esnasında karşılaştıkları sorunlar öncelikle ilgili uygulamadan sorumlu
öğretim elemanına 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 sorumlu öğretim elemanına danışılarak ve onlarla işbirliği yapılarak çözümlenir, öğrenci
bu sorunları kendi başına hastane veya kurumda çalışan diğer meslek grupları ile çözümleme çabasına giremez.
e)
Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi fakülte/yüksekokul eğitiminin özelliklerinin gerektirdiği şartlara
uygun olmak zorundadır. Öğrenciler uygulama sırasında beyaz önlük (uzun kollu, etek boyu diz hizasında)
giymek zorundadır.
Alınması Ön Şarta Bağlı Mesleki Uygulama Dersleri
MADDE 12
Beslenme İlkeleri I, Beslenme İlkeleri II, Mesleki Oryantasyon, Beslenme Biyokimyası I, Beslenme
Biyokimyası II, Besin Kimyası ve Analizleri I, Besin Kimyası ve Analizleri II, Anne ve Çocuk Beslenmesi,

Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi I, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi II, Hastalıklarda Diyet
Tedavisi I, Hastalıklarda Diyet Tedavisi II, Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I, Toplu Beslenme
Yapılan Kurumlarda Beslenme II, Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Beslenme Eğitimi ve Toplumda
Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi derslerini almayan ve F notu alan öğrenciler Yaz Mesleki Uygulama,
Mesleki Uygulama I ve Mesleki Uygulama II derslerini alamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 12
Bu yönergede yer almayan hususlarla ilgili Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato Kararları uygulanır.
MADDE 13
Bu yönerge Üniversite Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer.
MADDE 14
Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür ve uygulanır

