PROGRAM TANIMI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların tespit
edilmesi ve değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, toplumun beslenme durumunun
geliştirilmesi için çözümlerin aranması ve öneriler getirilerek uygulanması, ülkenin besin ve
beslenme politikalarının tanımlanması ve bu bağlamda uygun aktivitelerinin uygulanması,
besin analizlerinin yapılması, farklı yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi,
çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlanması ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti
verilen kurumlarda yönetim ve organizasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesi gibi çeşitli
alanlarda uygulama ve araştırma gibi aktiviteleri yönetir.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenmesiyle
sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla uluslar arası
standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere
sahip DİYETİSYEN yetiştirir. Diyetisyen, beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını
başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya
ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.
Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması,
geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda
bireysel ve toplu beslenmenin plân ve programlarını düzenleyen; besin öğesi, besin ve
beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan; var
olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan,
besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı
yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren,
doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere
uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı plânlayan, eğitim
veren, eğitim programlarını plânlayan uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.
Kaynak: (TÜRK STANDARDI / TURKISH STANDARD - TS 13114 )
MİSYONUMUZ
Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi,
geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde
belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne

saygılı diyetisyen yetiştirmek; bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitimöğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.
VİZYONUMUZ

Besin, beslenme ve diyetetik alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden, bilimsel doğrular,
kanıta dayalı esaslar çerçevesinde, insan ve toplum sağlığını geliştirmeyi ilke olarak
benimseyen dünya standartlarına uygun, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, model
olabilecek bir eğitim kurumu olmaktır.
DİYETİSYENLERİN ÇALIŞMA ALANLARI


Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri,
diyaliz üniteleri, diyabet eğitim merkezleri, enteral parenteral beslenme ekibi,
transplantasyon üniteleri, onkoloji üniteleri vb.)



Toplu beslenme sistemleri (kreşlerde, okullarda, yemek fabrikalarında, otellerin
yiyecek içecek servislerinde, toplu beslenme yapan tüm kurumlarda vb ),



Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları,
çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)



Spor merkezleri, zayıflama merkezleri,



Özel diyet poliklinikleri,



Besin sanayi



Besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında; yönetici,



Eğitim ve araştırma kurumlarında; araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici

Diyetisyenin iş ve görev tanımları için;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf

