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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GENEL HÜKÜMLER 

 

Madde 1: Bu yönerge, BaĢkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

öğrencilerinin iĢyerlerinde yapacakları Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının planlanması, yürütülmesi 

ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, amaç, kural ve yöntemleri kapsar. 

 

Madde 2: Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi 

ve becerilerini mesleki alanda uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini 

geliĢtirmek ve deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. 

 

Madde 3: Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının, öğrencilerin bilgi ve becerilerini uygulayarak 

güçlendirebilecekleri nitelikte olan, Beslenme ve Diyetetik alanına uygun kurumlarda yapılır.  

 

Madde 4: Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları, BES 433 ve BES 435 güz döneminde, BES 430 ve BES 

432 bahar döneminde olmak üzere bir akademik yıldan oluĢur. Eğitim alanları, seçimlik, yetiĢkin 

hastanesi, çocuk hastanesi, yiyecek-içecek yönetimi alanında çalıĢan kurumlardan oluĢur. Her birinin 

eğitim süresi 7 haftadır.  

 

Madde 5: 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 okulu veya takip eden güz 

yarıyılında bu eğitimi alırlar.  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. 

 

5.1. Yaz okulunda Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları alan öğrenciler baĢka hiçbir ders alamaz. 

 

5.2. Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının süresi, her yarıyıl için en az 448 saat olmak üzere 14 hafta, 

haftanın 4 iĢ günü ve günde 8 saat olarak uygulanır. Kurumun çalıĢma saatleri esas alınır ve kurumun 

çalıĢma ilke ve esaslarına uyulur. 

 

5.3. Öğrenci çalıĢtığı kurumun diyetisyenine ve sorumlu öğretim elemanına karĢı sorumluluk 

taĢımaktadır. 

 

5.4. Öğrenci çalıĢtığı kurumdaki tüm personel, hasta/yakınları ve müĢterilerle iletiĢimine özen 

göstermelidir. 

 

5.5. Öğrenci, kiĢisel hijyenine ve kıyafetlerine dikkat etmelidir. BaĢkent Üniversite Hastane stajı için 

stajyer diyetisyen kıyafeti giyilmesi zorunludur. 

 

5.6. Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının kesintisiz olarak bitirilmesi zorunludur. Bu eğitimin süresi, 

fiilen yerine getirilen iĢ günü olarak sayıldığından, 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. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

BESLENME VE DĠYETETĠK UYGULAMALARININ YÜRÜTÜLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR 

 

 

Madde 6: Beslenme ve Diyetetik Uygulama yerleri (seçimlik uygulama hariç) Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü BaĢkanlığı onayı ile Beslenme ve Diyetetik Uygulama koordinatörlüğü tarafından belirlenir.  

 

6.1. Öğrenci, Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının seçimlik dönemindeki kurumunu, 6. yarıyıl 

bitmeden belirler ve bölüme bildirir. Bölüm baĢkanlığı tarafından kurum uygun gördüğü takdirde;  bölüm 

sekreterliği tarafından hazırlanan resmi yazı öğrenci tarafından baĢvurduğu kuruma iletilir.  

 

6.2. Seçimlik uygulama yeri haricindeki kurumlar, Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları koordinatörlüğü 

tarafından ilan edilir. 

 

6.3. Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları; BaĢkent Üniversitesi Ankara 

Hastanesi bünyesinde bulunan kliniklerde ve Ankara’da bulunan diğer yetiĢkin hastanelerinde, 

Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları; Ankara’da bulunan çocuk hastaneleri ile 

Beslenme ve Diyetetik Bölüm BaĢkanlığı tarafından uygun görülen ve anlaĢma sağlanan çocuk 

hastanelerinde, 

Yiyecek-İçecek Yönetimi Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları; Ankara’da bulunan, sorumlu diyetisyeni 

olan ve yiyecek-içecek hizmeti veren, Beslenme ve Diyetetik Bölüm BaĢkanlığı tarafından uygun 

görülerek anlaĢma sağlanan iĢletmelerde yapılır. 

 

6.4. Seçimlik Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları; sorumlu diyetisyeni olan, öğrencinin ilgi alanına göre 

seçtiği, Ankara Ġli veya Ankara Ġli dıĢındaki hastane ve/veya kurumlarda yapılabilir. Zorunlu durumlarda 

seçimlik Beslenme ve Diyetetik Uygulama yerleri, bölüm tarafından önerilebilir ya da belirlenebilir. 

Alttan dersi olan öğrenci bu uygulama eğitimini Ankara dıĢında yapamaz.  

 

6.5. Öğrenci kurum tarafından onaylanan yerlerde seçimlik uygulamasını yapar.  

 

Madde 7: Beslenme ve Diyetetik Uygulama yerleri kesinleĢen öğrenciler için, Beslenme ve Diyetetik 

Uygulamaları değerlendirme formu, danıĢmanları tarafından alınır ve kurumun sorumlusuna iletilir.  

 

7.1. Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları danıĢmanları, değerlendirme formlarının uygulama süresince 

yetkili amirlerce eksiksiz doldurulması ve uygulama bitiminde tekrar Beslenme ve Diyetetik Uygulama 

koordinatörlüğüne iletilmesi iĢlerini takip ederler. Bu formlar en geç her uygulama döneminin (7 

haftanın) bitiminde koordinatörlüğe iletmelidirler. 

 

Madde 8: Hastanede yapılan Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları süresince vaka takdimleri ve/veya 

seminer sunumları yapılır. Vaka içeriği ve sayısı sorumlu diyetisyen ve danıĢman ile birlikte belirlenir. 

Diğer kurumlarda (hastane haricindeki) yapılan uygulamada ise, danıĢman tarafından belirlenen 

konu/konular öğrenci tarafından hazırlanır. 

 

Madde 9: Öğrencilerin Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları için kurumlarla olan mali iliĢkileri BaĢkent 

Üniversitesi’ni bağlamaz.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BESLENME VE DĠYETETĠK UYGULAMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

Madde 10: Öğrencinin Beslenme ve Diyetetik Uygulamalarının baĢarı değerlendirilmesi, Madde 10.3 de 

verilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak yapılır. 

 

10.1. Öğrenciler hazırlayacakları ödev/vaka/seminer/sunum raporlarını, uygulamanın bitimini takip eden 

haftada danıĢmanına teslim ederler. 

 

10.2. Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları formu danıĢmanı tarafından değerlendirildikten sonra, baĢarı 

notu Madde 10.3’ te verilen ölçütlere göre verilir. 

 

10.3. Öğrencinin akademik dönem sonu BES 433 Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları I, BES 435 

Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları II, BES 430 Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları III ve BES 432 

Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları IV baĢarı notu; kurumun öğrenciyi değerlendirme notu (%25), 

danıĢman notu (%25) ve yarıyıl sonu final sınavı notu (%50) toplamından oluĢmaktadır. 

 

10.3.1. Kurumun öğrenciyi değerlendirme notu; kurumun sorumlu diyetisyeni ve/veya diyetisyenleri 

tarafından davranıĢlar, dıĢ görünüm, iletiĢim becerileri, iĢ performansı ve bilgi düzeyi dikkate alınarak 

verdiği notlardan oluĢur. 

 

10.3.2. DanıĢman notu; uygulamalar süresince, öğrencinin vaka sunum ve tartıĢmaları ve/veya seminerler 

ve/veya sınavlardan (sözlü veya yazılı) ve /veya ödevlerden aldığı notlardan oluĢur 

 

10.3.3. Final sınavı notu; yarıyıl sonunda yapılacak genel beslenme ve uygulama konularından oluĢan 

çoktan seçmeli sınav ile belirlenir.  

 

10.3.4. Vaka, ödev, seminer veya raporlarının sorumlu öğretim elemanına zamanında tesliminden 

öğrenciler sorumludur. Zamanında teslim edilmeyen belgeler dikkate alınmaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

SON HÜKÜMLER 

 

Madde 11: Bu yönerge BaĢkent Üniversitesi eğitim-öğretim ilkelerinde yapılan değiĢiklikler 

doğrultusunda yenilenebilir. 

 

Madde 12: Bu yönerge 2018–2019 akademik yılı güz yarıyılı itibariyle; BES 425 ĠĢbaĢında Eğitimi I, 

BES 427 iĢbaĢında eğitim II, BES 426 iĢ baĢında eğitim III ve BES 428 iĢbaĢında eğitim IV derslerinin  

BES 433 Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları I, BES 435 Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları II, BES 

430 Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları III ve BES 432 Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları IV  

kodları ile ve ĠĢbaĢında Eğitim dersi tanımının Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları Ģeklinde 

değiĢtirilmesiyle yürürlüğe girer. 

 

Madde 13: Bu yönerge Bölüm BaĢkanı tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik Uygulama Koordinatörleri :  

Prof. Dr. Gül Kızıltan 

Dr. Öğretim Üyesi Esra Köseler Beyaz 

Dr. Öğretim Üyesi Sinem Bayram 

Dr. Öğretim Üyesi Beril Köse 

Dr. Öğretim Üyesi Esen YeĢil 

Dr. Öğretim Üyesi Selen Müftüoğlu 

            Hatice ġahin 


