T.C.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından yapılan uygulamaların planlanması,
yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Esaslar, Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü öğrencilerinin, Üniversite Senatosunca onaylanmış Öğretim Planında yer
alan uygulama derslerinin klinik ve sahada yapılacak uygulamalarına ilişkin ilke ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 11/09/2016 tarih ve 29828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Erzincan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;
a) Bölüm Başkanı/Başkanlığı: Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Başkanı/Başkanlığını,
b) Öğrenci: Uygulama yapan Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisini,
c) Uygulama: Öğretim planında yer alan uygulama adıyla geçen derslerin klinikte/sahada
yapılan uygulamalarını,
ç) Uygulama Sorumlusu/Sorumluları: Uygulama dersinden sorumlu öğretim
elemanı/elemanlarını,
d) Uygulama Yürütücüsü/Yürütücüleri: Uygulama dersinin sorumlu öğretim
elemanı/elemanları, uygulamada görevlendirilen diğer öğretim elemanları ve
yardımcıları ile uygulama yapılan kurumdan ya da dışarıdan ücret karşılığı
görevlendirilen en az lisans düzeyinde Beslenme ve Diyetetik eğitimine sahip ve
çalışma deneyimi olan diyetisyenleri,
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e) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,
f) Fakülte: Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,
g) Fakülte Dekanı/Dekanlığı: Erzincan
Dekanı/Dekanlığı’nı ifade eder.

Üniversitesi

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulamalarla İlgili Genel İlkeler

Uygulama Dersleri
MADDE 5- (1) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Öğretim
Planında 7. ve 8. yarıyılda yer alan uygulama adıyla geçen tüm dersleri kapsar.
Uygulama Derslerinin Amaçları
MADDE 6- (1) Uygulama derslerinin klinikte/sahada yapılacak olan uygulamalarının amacı;
öğrencilerin teorik ve uygulama derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma
alanlarına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hasta bakım ve tedavisinde görevli sağlık
personelleri ve idari birimlerle birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazandırmaktır.
Ayrıca diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri
vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlüklerin çözüm yolları üzerinde
bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak, toplu beslenme sistemlerinde bilimsel esaslara
uygun yöntemleri öğrenmelerini ve besinlerin satın alınmasından artıkların kaldırılmasına
kadar tüm süreçlerde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
Devam Zorunluluğu
MADDE 7- (1) Öğrenciler uygulamaların en az % 80’ine devam etmek zorundadır.
Uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler başarısız sayılır.
Uygulamadan devamsızlığı nedeniyle başarısız sayılan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına
giremez, sonraki yılda dersi tekrar eder.
(2) Uygulama derslerinde Fakülte Kurulu kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir.
Uygulama Süresi
MADDE 8- (1) Uygulamalar akademik takvimle belirlenen derslerin başlama tarihinde
başlar, derslerin bitiş tarihinde sona erer. Haftalık ders dağılım çizelgesinde belirtilen gün ve
saatlerde, uygulama planlarında yer alan tarihlerde yapılır.
Uygulamaların Yapılacağı Yerler
MADDE 9- (1) Öğrenciler uygulamaları, dersin amacına uygun olarak sorumlu öğretim
elemanı/elemanlarının önereceği, Bölüm Kurulu’nun onaylayacağı ve Fakülte Kurulu’nun
uygun göreceği resmi/özel kurum ve kuruluşlarda yapar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamalarda Görev ve Sorumluluklar
Bölüm Başkanı
MADDE 10- (1)
a) Her yarıyıl başında uygulama derslerinin organizasyonlarını yapmak, uygulama
sorumlularını, uygulama yürütücülerini belirleyip Bölüm Kurulunda karara bağlayarak
Fakülte Dekanlığı’na sunmak.
b) Uygulama sorumlularının Bölüm Kurulunda sorumlusu oldukları derslerin uygulama
yapılacağı alanlarla ilgili önerileri ve uygulama başarısının değerlendirilmesinde
kullanacakları Uygulama Değerlendirme Formu ve varsa bu formda değişiklik
önerilerini Bölüm Kurulunda karara bağlayarak Fakülte Dekanlığı’na sunmak.
c) Uygulamanın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, ortaya çıkan problemleri
çözmek ve gerektiğinde Fakülte Dekanlığı’na iletmek.
ç) Gerektiğinde uygulama alanlarını denetlemek.
Uygulama Sorumlusu/Sorumluları
MADDE 11- (1)
a) Öğrencilerin uygulama alanına uyumlarını kolaylaştıracak planlamaları yapmak ve
amaca yönelik eğitimlerini sağlamak.
b) Uygulama yürütücüsü/yürütücülerine dersin amacına yönelik rehberlik ve danışmanlık
yapmak.
c) Uygulama süresince öğrencilerin yoklamalarını almak, devam durumlarını ve
davranışlarını denetlemek.
ç) Uygulamanın verimli olması için gerekli önlemleri almak, öğrencilerin çalışmalarını
yönlendirmek, denetlemek ve uygulama yürütücüsü/yürütücüleri ile sürekli işbirliği
halinde bulunmak.
d) Uygulamanın kurallara uygun yapılmasını sağlamak, ortaya çıkan sorunları çözmek ve
gerektiğinde Bölüm Başkanlığına iletmek.
e) Yarıyıl sonunda, Uygulama Değerlendirme Formunu doldurmak, öğrencilerin yarıyıl
sonu uygulama başarı notunu vermek.
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Uygulama Yürütücüsü/Yürütücüleri
MADDE 12- (1)
a) Uygulama sorumlusu/sorumluları ile birlikte dersin amacına yönelik, uygulamanın
beklentileri doğrultusunda, işbirliği içerisinde çalışmak.
b) Uygulama süresince öğrencilerin yoklamalarını almak, devam durumlarını ve
davranışlarını denetlemek.
c) Öğrencilerin uygulama alanında yapacakları çalışmaları yönlendirmek
ç) Uygulamanın verimli geçmesi için gerekli önlemleri almak.
d) Beslenme ve Diyetetik hizmetlerinin yürütüldüğü her alanda öğrenciye rol modeli
olacak bir biçimde uygulama yapmak ve yaptırmak.
e) Uygulama alanındaki öğrencilere
sorumlusu/sorumlularına aktarmak.

ilişkin

gözlem

ve

görüşlerini

uygulama

f) Uygulama Değerlendirme Formunu doldurmak.
Uygulama Yapan Öğrenciler
MADDE 13- (1)
a) Uygulamaya çıkacak öğrenciler uygulamaya çıkmadan önce Sigorta Primi Ödenecek
Öğrencilere Ait Bilgi Formunu doldurarak, ilgili dersin öğretim elemanı/elemanlarına
imzalatıp Fakülte mali işler bürosuna teslim eder.
b) Uygulama süresince uygulama yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, düzen ve
disiplinine uymakla yükümlüdürler. Kurallara uymayan öğrencinin durumu uygulama
sorumlusu/yürütücüsü tarafından Fakülte Dekanlığı’na yazılı olarak bildirilir ve
gerektiğinde bunlarla ilgili disiplin işlemi yapılır.
c) Uygulama alanına zamanında gelmek, uygulama sorumlusu/yürütücülerinin,
kendilerinden istediği görevleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak
yapmakla yükümlüdürler.
ç) Uygulama yapılan kurumun personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranmakla
yükümlüdürler.
d) Uygulama alanındaki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen
göstermekle yükümlüdürler.
e) Uygulama sorumlusu/yürütücüsünün gözetiminde uygulama alanına yönelik uygulama
yapmakla yükümlüdürler.
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f) Uygulama sorumlusu/yürütücüsünün talep ettiği beslenme planlarını ve uygulamalara
ilişkin çalışma raporlarını kendilerine bildirilen süre içerisinde uygulama
sorumlusu/yürütücüsüne teslim etmekle yükümlüdürler.
g) Beslenme ve Diyetetik mesleğine uygun genel sağlıklı yaşam, kişisel temizlik-bakım
ve kılık kıyafet kurallarına uymakla yükümlüdürler.
h) Uygulama sorumlusu/yürütücüsünün izini olmadan uygulama alanından ayrılamazlar,
uygulama alanını değiştiremezler ve uygulamayı terk edemezler.
i) Uygulama esnasında karşılaştıkları sorunları ilgili uygulama sorumlusu/yürütücüsüne
iletirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamanın Değerlendirilmesi
MADDE 14- (1) Öğrencilerin başarısında yarıyıl içi değerlendirme notunun, yarıyıl sonu
değerlendirme notuna katkısı %40’dır. Yarıyıl içi değerlendirme notu, uygulama
sorumlularının yapacağı ara sınav (%20), öğrencilerin yapacakları sunumlar (%10) ve
uygulama sorumlularının/yürütücülerinin klinik ve saha çalışmalarındaki gözlemlerine dayalı
uygulama değerlendirme formlarına (%10) göre belirlenir.Yarıyıl sonunda, yazılı sınav
yapılarak öğrencinin yarıyıl sonu sınav notu belirlenir.
(2)Yarıyıl sonunda uygulama dersinden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu uygulama
dersini, dersin verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kılık-Kıyafete İlişkin Hükümler
Uygulamalarda Uyulması Zorunlu Kurallar
MADDE 15- (1)
a) Öğrenciler klinik ve saha uygulamalarında beyaz önlük giymek ve öğrenci kimlik kartı
takmak zorundadır. Toplu Beslenme Sistemleri Uygulamasında beyaz önlük ve
başlarına bone takılı olarak uygulamaya çıkmak zorundadırlar.
b) Öğrencinin genel görünüş ve giyim şekli, klinik ve saha çalışmasına uygun olmalıdır.
c) Saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını
aşmayacak şekilde uzatılabilir, uzun olması halinde omuza değmeyecek şekilde
toplanarak bağlanmalıdır. Saçlar temiz, bakımlı ve taranmış olmalıdır.
ç) Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal-bıyık bırakılmaz.
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d) Öğrenciler enfeksiyon risklerinden korunmayı sağlamak amacıyla asepsi ilkelerine
uygun olarak saat ve alyans dışında takı takamaz.
e) Tırnaklar kısa kesilmiş, temiz olmalıdır. Üniforma düzenini bozacak ya da dikkat
çekici şekilde makyaj yapılamaz, farklı renklerde oje sürülemez.
f) Öğrenciler ayrıca uygulama yaptıkları kurum/kuruluşun kılık kıyafet kurallarına da
uymak zorundadır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16- (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; 11/09/2016 tarih ve 29828 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte
Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Geçici Hükümler
Geçici MADDE 1- (1) Bu esaslar Fakülte bünyesinde eğitim-öğrenimini sürdüren Sağlık
Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri için de uygulanmaya devam edilir.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Esaslar, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Esaslara ilişkin hükümleri Fakülte Dekanı yürütür.
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