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Kısa Tanıtım ve Giriş  

 

Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2007 senesinde İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 

bünyesinde kurulmuş, ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim öğretim yılında almış, ilk mezunlarını 2012-

2013 eğitim öğretim yılında vermiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin 2015 yılında işlerlik kazanması 

ile, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altına alınmış, 2016-2017 yılında 

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokuluna öğrenci alımı durdurulmuş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme 

ve Diyetetik Bölümü ilk öğrencilerini almıştır.  Sağlık Bilimleri çatısı altında ilk mezunlarını 2019-

2020 eğitim öğretim yılında vermiştir.  

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde ikisi Doçent, bir Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere üç öğretim üyesi, bir 

doktorasını bitirmiş öğretim görevlisi ile iki araştırma görevlisi bulunmaktadır. Başta Ege Üniversitesi 

Hastanesinde görev yapan alanında uzman diyetisyenler olmak üzere, Tıp Fakültesi, Hemşirelik 

Fakültesi, Gıda Mühendisliği ve Sosyal Bilimlerden alınan görevlendirmelerle nitelikli bir lisans 

eğitimi sunulmaktadır.   

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün dört temel alt bilim dalı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Temel 

Beslenme Bilimleridir; ağırlıklı olarak ilk iki yılda okutulan beslenme ilkeleri, beslenme biyokimyası, 

besin kimyası vb. konuları içerir. İkinci bilim dalı Diyetetiktir; yetişkin ve çocuk hastalıklarında diyet 

tedavisi ve beslenme eğitimi ile ilgilenir. Üçüncü bilim dalı Toplum Beslenmesidir; toplumun genel 

beslenme düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeye bağlı olarak ulusal beslenme politikalarının 

oluşturulması konularında çalışır. Dördüncü bilim dalı ise Toplu Beslenme Sistemleridir. Bu bilim 

dalının konuları geniş çapta gıda üretimi yapan yerlerde gıdaların satın alınmasından kabulüne, 

sağlıklı pişirilmesinden, bireylere sunumuna kadar beslenme ve gıdayla ilgili tüm süreçleri kapsar. 

Dört yıllık eğitim sürecinin ilk iki yılı temel beslenme bilimleri ile ilgili dersler ile fizyoloji, anatomi, 

mikrobiyoloji gibi tıp, sosyoloji, psikoloji, topluma hizmet uygulamaları gibi sosyal derslerden, 

üçüncü yılı ise diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi gibi temel beslenme 

derslerinden oluşmaktadır. Son yıl ise İntörn Diyetisyenlik dönemidir; öğrenciler başta Ege 

Üniversitesi Hastanesi olmak üzere kamu ve/ya da özel çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulama 

yaparak bilgi edinir ve deneyim kazanırlar. 

 

Bölümümüzün mezunları ‘Diyetisyen’ unvanı alır. Mezun olan öğrenciler lisans eğitiminden sonra 

yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler. Diyetisyenler, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile 

Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Sağlıklı Yaşam Merkezleri, Üniversite 

hastaneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimler gibi kamu kurumlarında 
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çalışabilecekleri gibi, özel hastanelerde/polikliniklerde, yemek firmalarında ve gıda sanayinde de 

görev alabilmektedirler. 

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü eğitimini Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu yerleşkesinde 

sürdürmektedir. Bu yerleşkede Bölüme ait Beslenme İlkeleri ile Antropometri Laboratuvarları olmak 

üzere iki laboratuvarın yanı sıra SBF'ye ait bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.  Besin Kimyası 

ve Analizleri Laboratuvarı ise Bornova’daki yerleşkede Sağlık Bilimleri Fakültesi Derslikler binası 

içerisindedir. Bu Laboratuvarın da Karşıyaka'daki yerleşkeye taşınabilmesi için gerekli çalışmalar 

yürütülmektedir.  

 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalına bağlı Beslenme ve Diyetetik Yüksel Lisans (Tezli) programı 

açılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.    
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2- AMAÇ ve HEDEFLER  

 

2.1- Birim Amaç ve Hedefleri   

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Eylem  

Stratejik Amaç-1  

Eğitim ve öğretime ilişkin 

programları çağın gereklerine 

göre sürdürmek, yenilemek ve 

geliştirmek 

Hedef-1  

Eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek 

1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi, 

2. Paydaşlardan alınan geribildirimleri de dikkate alarak müfredatın her yıl 

gözden geçirilerek, uygun görülen ders değişikliklerinin Nisan ayında 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi ve Senato onayına sunulması 

3. Çevrim-içi eğitimlerin yüz yüze eğitimlerle birlikte sürdürülmesi    

Hedef-2 

2024 yılı sonuna kadar bölümde öğretim 

üye/eleman sayısını arttırmak ve akademik 

gelişimlerine göre atanmalarını sağlamak  

- 2024 yılına kadar bölümde 1 profesör, 

2 doçent, 2 dr. öğr. Üyesi, 4 araştırma 

görevlisi olması planlanmaktadır.  

1. Dekanlıktan kadro talep edilmesi (Şu an için bir Profesör, iki Dr.Öğr. 

Üyesi ve iki Araş. Gör. kadrosu talep edilmiştir.)  

 

 Hedef-3 

2024 yılı sonuna kadar Beslenme ve Diyetetik 

Yüksek lisans programını açmak 

2021 yılı sonunda yeni Dr. Öğr. Üyesi ataması ile asgari koşulları sağlayan 

Bölüm 2022 yılında akreditasyona başvurmuştur.  

1- 2023 yılında yüksek lisans programı açmak için çalışmalara başlanması 

2- 2024-25 eğitim öğretim döneminde ilk yüksek lisans öğrencilerinin 

alınması  
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Hedef-4  

Öğrencilere yönelik her yıl on adet kariyer 

etkinliği yapmak   
 

1- Ege Üniversitesi Veri İzlem ve Denetim (VIDO) etkinlikleri kapsamında 

düzenli olarak her ay bir ya da iki kariyer etkinliği düzenlenmektedir. Bu 

etkinliklerin sürdürülmesi   

Hedef – 5 

2024 yılı içerisinde bir bilimsel etkinlik 

düzenlemek 

1- 2023 yılında etkinlik için planlamalara başlanması, 2024 yılında etkinlik 

yapılması  

Hedef-6 

2024 yılına kadar her yıl bir öğrencinin 

ERASMUS + staj hareketliliği kapsamında 

yurtdışına gitmesi için teşvik etmek  

 Erasmus + staj hareketliliği kapsamında öğrenciler kendi staj yerlerini kendileri 

ayarlamaktadır. Bu programa katılım için,  

1- 1. Sınıflara ERASMUS+ staj hareketliliğinin tanıtımının yapılması  

2- Yabancı dil dersleri aracılığı ile yabancı dil konusunda farkındalık 

yaratılması ve bilgi düzeylerinin artırılması   

3- 3. Sınıfta ERASMUS+ staj hareketliliğinin anımsatılması ve 

duyuruların yapılması  

Hedef-7 

2023 yılında akredite bir program olmak   

2022 yılı başında akreditasyon için SABAK’a başvuru yapılmış ve başvuru 

onaylanmıştır.  

1- 2023 yılı başında akreditasyon sürecinin tamamlanması  

Hedef-8 

2024 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının 

yurtdışı Erasmus Öğretim Elemanı 

Hareketliliği kapsamında Yurtdışındaki eğitim 

faaliyetlerine katılımlarının sağlamak  

1- Uluslararası ilişkiler ofisi ile görüşülmesi  

2- İkili anlaşma için ortak araştırılması  

3- İkili anlaşmanın imzalanması  

4- 2024 yılı sonuna kadar bir ya da iki öğretim elemanının yurtdışı 

Erasmus Öğretim elemanı Hareketliliği kapsamında araştırma ve 

inceleme yapmak üzere gönderilmesi  
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Stratejik Amaç-2 

Öğrenci odaklı bir işleyiş 

sergilemek   

 

Hedef – 1  

Öğrenci geri bildirimlerine göre Bölüm 

etkinliklerinin belirlemek 

1- Alınan geribildirimlere göre bölümde etkinlik düzenlenmesi (Rol model 

olarak gördükleri diyetisyenler, merak ettikleri konular, kişisel gelişim, 

kariyer vb.)   

Hedef –2  

Öğrencilerin Bölüm aidiyetini artırmak 

1- Mesleki eğitimlerin dışında sosyal etkinlikler (Şenliklerde düzenlenen 

yemek yarışması, masa tenisi turnuvası, Bölüm piknikleri vb.) 

düzenlenmesi 

2- 2022-2023 yılında Karşıyaka Belediyesi ile ortak kullanımda olan Spor 

salonun etkin bir biçimde kullanılması, spor yarışmalarının yapılması   

Stratejik Amaç-3  

Topluma yönelik hizmetleri 

nicelik ve nitelik yönünden 

geliştirmek  

  

Hedef-1 

Topluma hizmet uygulamaları kapsamında her 

yıl dezavantajlı gruplara yönelik/dezavantajlı 

gruplarla birlikte etkinlik yapmak 

Topluma hizmet uygulamaları dersi 2. Sınıf bahar yarıyılında seçmeli ders 

olarak yer almakta ve bu konuda ilgisi olan öğrenciler bu dersi seçmeleri için 

yönlendirilmektedir. Topluma hizmet uygulamaları yerel yönetimler, STK’lar, 

çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir.  

1- Her yıl Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında en az iki proje 

yapılması  

Ayrıca her yıl yaz uygulaması (Toplum Beslenmesi) kapmasında güncel bir 

başlık seçilip araştırma yürütülmektedir. Bu araştırma kapsamında uygun olursa 

beslenme eğitimi verilmesi sağlanmaktadır.   

1- Her yıl yaz uygulaması kapsamında toplumun farklı kesimlerine 

beslenme eğitimi verilmesi   
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Hedef-2 

2024 yılı sonuna kadar Sağlıklı Yaşam 

Biriminde döner sermaye kapsamında 

beslenme danışmanlığı hizmetlerini 

aktifleştirmek 

 

 

 

 

Sağlıklı Yaşam Birimde Beslenme Danışma Birimi oluşturulmuştur.  

1- Döner sermaye hizmetleri kapsamında bu birimde haftanın iki yarım 

günü beslenme danışmanlığı hizmeti sunulması 

Stratejik Amaç-4 

Alt Yapıyı Geliştirmek 

  

Hedef-1 

2024 yılı sonuna kadar Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü Besin Kimyası Laboratuvarı’nın 

kurmak ve kullanılır hale getirmek 

Hali hazırda laboratuvar çalışmaları Bornova’da yerleşkede sürdürülmektedir. 

Karşıyaka yerleşkesinde planlarda laboratuvar bulunmakla birlikte Laboratuvar 

yapılmamıştır.  

1- Dekanlık nezdinde sürecin takip edilmesi    

Hedef-2  

Alınan fonlarla Bölümün araştırma altyapısını 

(araç-gereç, yazılım vb.) geliştirmek 

1- Bölüm öğretim elemanları tarafından alınan projelerde Bölümün 

araştırma altyapısının gözetilmesi 

2- Bu projeler kapsamında maliyetli araç gereçlerin yanı sıra bütçe el 

verdiğinde stadiometre, tartı, kaliper, BEBIS yazılımı gibi altyapıyı 

destekleyecek unsurlara yer verilmesi  
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Hedef-3 

Hizmet içi eğitimlere katılımı artırmak   

1- Ege Üniversitesi bünyesindeki (EBİLTEM; UZEM; EGESEM, 

Kütüphane Daire Başkanlığı vb.) ve dışındaki (SABAK, Kongre ve 

Sempozyumlar, KEPAN, PEDİDER, TDD vb.) eğitimlere katılmasının 

yanı sıra uluslararası çevrim-içi eğitim etkinliklerinin Bölüm içinde 

duyurulması  

2- Derslerin ve etkinliklerin bu programlara göre düzenlenmesi 

Stratejik Amaç-5 

Araştırma potansiyelini 

artırmak  

Hedef-1 

BAP/TÜBİTAK vb. fonlara başvuruyu 

artırmak  

 

1- Her yıl Bölümden bir BAP ya da TÜBİTAK başvurusunun yapılması  

ve fon desteğinin alınması 

2- Öğrencileri AROM’a (E.Ü. Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi) 

yönlendirerek fon başvurusu yapılması   

 

Hedef-1  

Nitelikli araştırmalar yaparak yayın sayısının 

ve niteliğinin artırmak  

1- Farklı birimlerle, özellikle eşleştirilen üniversitelerdeki 

akademisyenlerle işbirliği yapılması 

2- Fon alınması  

Stratejik Amaç-6 

Bölümün tercih edilebilirliğini 

sürdürmek 

Hedef-2 

Bölümün etkin bir biçimde tanıtmak 

1- Web sayfasının güncel tutulması  

2- Üniversite tanıtım ve tercih günlerinde Bölümün etkin tanıtımı  

3- Mezunlara bu konuda bilgilendirme yapılarak Bölümün tanıtım elçileri 

olmalarının sağlanması   

4- Topluma yönelik etkinliklerin artırılarak Bölümün tanıtılması  

Hedef-3 

Bölümün eğitim kadrosunu artırmak ve 

geliştirmek   

1- Bölüm için iki Dr. Öğr. Üyesi ve üç araştırma görevlisi kadrosu 

talebinde bulunulması 

2- Kurum içi yükseltmelere yönelik 2022 yılı için bir profesör, 2023-24 

yılı için bir doçent kadrosunun talep edilmesi  
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Hedef-4  

Yüksek lisans programı açmak  

1- 2023 yılında ilk yarısında YL programı açılması için çalışmaların 

başlaması 

2- 2023 yılında ikinci altı ayda başvurunun yapılması  

3- 2023 yılı sonunda YK programının açılması  

4- 2024-2025 Güz döneminde ilk YL öğrencilerinin alınması 

Hedef-5  

Uluslararası staj hareketliliğini artırmak  

1- Erasmus ve (diğer) Staj hareketliliği programlarının 1. Sınıfta 

tanıtımının yapılması 

2- Öğrencilerin yabancı dilin önemi konusunda farkındalığının ve 

bilgilerinin artırılması  

3- 3. Sınıfta staj hareketliliği ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi 

4- Öğrencilerin bu konuda teşvik edilmesi 

 

Stratejik Amaç-7 

Bölüm etkinliklerini düzenli 

izlemek   

 

Hedef-1 

3 ayda bir bölüm Veri İzlem ve Denetim 

(VIDO) toplantılarını gerçekleştirmek  

1- Her yılın başında tarihler belirlenerek VIDO toplantılarının bölüm 

içinde yapılması,  

2- Eksikliklerin/yetersizliklerin giderilmesi için önlem alınması  

Stratejik Amaç-8 

Mezunları düzenli izlemek  

 

Hedef- 1 

Mezun listelerini oluşturmak 

1- Mezun olan öğrencilerin kayıtlarının düzenli olarak Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığından alınması  

2- Mezun konumundaki öğrencilerin okuldan ayrılmadan iletişim 

bilgilerinin toplanması   

3- Sosyal medya aracılığı ile tüm mezunlara ulaşarak iletişim bilgilerinin 

güncellenmesi 
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