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Misyon 

Evrensel hukuka ve etik değerlere bağlı, yaratıcı, yenililçi, paylaşımcı ulusal ve uluslararası 

standartlar çerçevesinde kabul görmüş akademik eğitim ölçütlerine uygun, mesleki beceri ile 

donatılmış, birey ve toplum sağlığını geliştirmeyi hedefleyen diyetşsyenler yetiştirmek; bilim ve 

teknolojiye dayalı araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak. 

 

Vizyon  

Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları ve bilimsel çalışmaları ile ulusal 

ve uluslararası alanda tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olmak, toplumun 

sağlıklı gelişimine ve plan-politikalarına katkı verecek araştırma ve yayın yapmak, danışmanlık 

hizmeti vermektir.  

 

Değerler  

1. Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme    

2. Multi ve inter disipliner çalışma becerisi   

3. İnsan odaklı ve toplumsal farkındalık     

4. Etik ilkelere bağlılık     

5. Yenilikçi     

6. Yaratıcı   

7. Güçlü iletişim becerilerine sahip olma   

 

 

Stratejik Amaç ve Hedefler 

 

Amaç: “Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Takım Ruhunu Geliştirmek, İletişimi, 

Verimliliği ve Memnuniyeti Üst Düzeye Çıkarmak.” 

 

Stratejik Hedef 1: Akademik personel arası güçlü iletişimin ve takım ruhunun geliştirilmesi 

 

Strateji 1: Akademik personelin katılımının sağlanacağı toplantı ve etkinliklerin 

düzenlenmesi, sosyalleşecek ortamların sağlanması. 

 



Performans göstergesi: Dönem içerisinde düzenlenen sosyal etkinliklerin içeriği ve sayısı   

 

 

Stratejik Hedef 2: Akademik personelin motivasyon ve verimliliğini artırmak amacıyla neden 

olan faktörlerin belirlenmesi ve düzenlenmesinin sağlanması.  

 

Strateji 1: Bölüm kurul toplantılarında görüş almak, alınan görüşler sonucunda 

verimliliğin artırılması amacıyla yeni düzenlemelerin yapılması, sorunların giderilmeye 

çalışılması ve akademik personelden düzenlemelere yönelik geri dönütlerin  alınması 

 

Performans göstergesi: Akademik personele memnuniyet anketlerinin uygulanması  

 

 

Amaç: “Akademik ve Sosyal Açıdan Kaliteli Mezunların Yetiştirilmesi” 

 

Stratejik Hedef 1: Pandemi sürecinin eğitim hayatımıza kattığı online eğitimde derslerde 

verilen bilgilerin daha akılda kalıcı olmasını sağlamak amacıyla güncel sunum programlarının 

ve tekniklerinin öğrenilmesi. 

 

Strateji 1: Online eğitim sürecinde öğrencinin dersten aldığı verimin artırılması ve 

online derslerden daha çok yarar sağlanması 

 

Performans göstergesi: Öğrenci memnuniyet anketlerinin uygulanması 

 

Stratejik Hedef 2: Öğrencilerin ulusal ve uluslararası akademik etkinliklere katılımının 

desteklenmesi 

 

Strateji 1: Etkinlik duyurularının güncel olarak bölüm içerisindeki duyuru panolarında 

yayınlanması ve bölümün internet sayfasında yer alması,  

 

Strateji 2: Danışmanları tarafından öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılımı konusunda 

bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi 

 

Performans Göstergesi 1: Öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılım sayısının artması 

 

Stratejik Hedef 3: Yüksek öğrenim Kurumu, Beslenme ve Diyetetik Ulusal Çekirdek Eğitim 

programı kapsamında, müfredatın, ders içeriklerinin ve ders çeşitliliğinin gözden geçirilmesi ve 

güncellenmesinin sağlanması 

 

Strateji 1: Çekirdek Eğitim Programı doğrultusunda, ders içeriklerinin güncellenmesi 

ve geliştirilmesi akademik eğitim sürecinde verimliliğin artırılmasının sağlanması 



 

Strateji 2: Kaliteli ve güncel bilgilerle donanımlı mezun yetiştirme olanaklarının 

sağlanması 

 

Performans Göstergesi 1: ‘ÇEP’e uygun ders programı ve içeriklerine sahip olmak 

 

Performans Göstergesi 2: Bölüm mezunlarının mesleklerini icra etme durumu  

 

Stratejik Hedef 4: Mezunlara yönelik faaliyetler düzenlemek ve çeşitliliğini artırmak 

 

Strateji 1: Sosyal medya aracılığıyla mezunlarla daha aktif ve daha hızlı iletişim 

kurulması amacıyla gruplar oluşturulup güncel bilgilerin paylaşılması 

 

Strateji 2: Bilimsel toplantılar düzenlenmesi mezunların mesleki gelişimine katkı 

sağlanması 

 

Performans Göstergesi 1: Sosyal medyada aktif mezun gruplarının bulunması 

 

Performans Göstergesi 2: Mezunlara düzenlenen bilimsel toplantı sayısının artması  

 

 

 

Amaç: Bölümde bulunan laboratuvarların donanım, kalite ve standartlarının geliştirilmesi 

 

Stratejik Hedef 1: Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne ait laboratuvarlarda bulunan tüm 

teknolojik cihazların kullanımı konusundaki eğitimlerin tamamlanması ve tüm cihazların 

düzenli olarak bakım ve  kalibrasyonlarının yapılması. 

 

Strateji 1: Beslenme İlkeleri, Besin Kimyası ve Antropometri laboratuvarında bulunan 

ve kurulumu yeni yapılan cihazların kullanım eğitiminin yetkili kişiler tarafından ilgili 

alandaki akademik personele verilmesi  ve akademik personelin cihazların kullanımı 

konusundaki bilgi ve becerisinin geliştirilmesi 

 

Strateji 2: Mevcut cihazlar kullanılarak bilimsel araştırma planlanması ve yapılmasının 

daha kolay hale getirilmesi 

 

Strateji 3: Düzenli bakım ve kalibrasyonların yapılması teknolojik cihazların ve 

donanımların sürdürülebilirliğinin sağlanması 

 

Performans Göstergesi 1: Cihaz kullanımı konusundaki eğitimlerin düzenlenmesi 

 

Performans Göstergesi 2: Bölümde yapılan bilimsel araştırma sayısının artması 



 

Performans Göstergesi 3: Cihazların kalibrasyon ve bakım tarihlerinin kaydedilmesi 

 

 

 

 

Amaç: Ulusal ve Uluslararası Proje ve Yayın Sayısını ve Kalitesini Artırmak 

 

Stratejik Hedef 1: Ulusal ve uluslararası akademik yayın sayısını iki yılda %10 oranın 

artırılması. 

 

Strateji 1: Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan yayın 

sayısının artırılması hedeflenmektedir. 

 

Performans Göstergesi 1: Ulusal ve uluslararası yayın sayısının artırılması  

 

 

Amaç: Danışmanlık ve topluma hizmet faaliyetlerini artırmak 

 

Stratejik Hedef 1: Akademik personel ve öğrencilerimizin iş birliği ile halk eğitimlerinin 

organize edilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının sağlanması.  

 

Strateji 1: Halk eğitimlerinin düzenlenmesi hem toplumun beslenme bilgi düzeyinin 

gelişmesine katkı sağlaması 

 

Strateji 2: Beslenme ve Diyetetik alanında topluma hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi 

 

Strateji 3: Halkın beslenme ve diyetetik bölümü hakkında bilgi sahibi olmasının 

sağlanması 

 

Strateji 4: Öğrencilerin topluma hizmet konusunda farkındalığının artırılması 

 

Strateji 5: Farklı kuruluş/dernekler tarafından organize edilen sorumluluk projelerinin 

güncel duyurularının bölüm içerisinde ve internet sitesinde yapılması. 

 

Performans Göstergesi 1: Düzenlenen halk eğitimi sayısının artması 

 

Performans Göstergesi 2: Düzenlenen sosyal sorumluluk proje sayısının artması 

 

Peformans Göstergesi 3: Sorumluluk projesi duyuru sayısının artması 

 



Stratejik Hedef 2: Sağlıklı yaşam merkezi Beslenme ve Diyetetik Ünitesi’ne beslenme 

danışmanlığı almak için bireysel olarak başvuran birey sayısını artırmak. 

 

Strateji 1: Sağlıklı yaşam merkezi, Beslenme ve Diyetetik Ünitesi’ne beslenme 

danışmanlığı almak için bireysel olarak başvuran birey sayısını artırmak, teorik 

yaklaşımların pratiğe aktarılması açısından katkı sağlaması  

 

Strateji 2: Topluma hizmet faaliyetlerinin artırılması ve geliştirilmesi 

 

Strateji 3: Danışan sayısının artması Beslenme ve Diyetetik Ünitesi’nin klinik 

uygulama yeri olarak kullanılmasını ve öğrencilerimizin kendini geliştirmesine, gözlem 

yapmasına katkı ve olanak sağlaması 

 

Performans Göstergesi 1: Sağlıklı yaşam merkezine başvuran danışan sayısının artması 

 

Performans Göstergesi 2: Topluma hizmet faaliyetlerinin sayısının artması 

 

Performans Göstergesi 3: Sağlıklı yaşam merkezinde gözlem yapma olanağı sunulan öğrenci 

sayısının artması 

 

 

 

 

Amaç: ‘Akademik personelin bilimsel gelişimine katkı ve olanak sağlamak’ 

 

Stratejik Hedef 1: Bölüm içerisinde akademik personelin güncel konulardaki bilgi birikiminin 

desteklenmesi  

 

Strateji 1: Akademik personelin bilgi birikiminin desteklenmesi amacıyla spesifik 

konularda bir akademik personelin güncel konularda seminer hazırlaması ve seminer 

sonu tartışma ortamının yaratılması 

  

Strateji 2: Güncel konuların araştırılmasına, takip edilmesine ve akademik personel 

arasında bilgi paylaşımının gerçekleşmesine katkı sağlanması 

 

Performans Göstergesi 1: Dönem içerisinde gerçekleştirilen seminer etkinliklerinin sayısının 

artırılması 

 

Performans Göstergesi 2: Bilgi paylaşımı yapılan akademik personel toplantı sayılarının 

artırılması 

 

Stratejik Hedef 2: Beslenme ve Diyetetik alanında her dönem yeni sayısı oluşturulacak 

bölümümüze ait bilimsel bir derginin hazırlanması ve yayınlanması. 



 

Strateji 1: Akademik personelimizi araştırma ve yayın hazırlama konusunda teşvik 

sağlanması 

 

Strateji 2: Bilimsek aktivite performansına destek sağlanması ve bölümün bilimsel 

platformlarda daha görünür hale gelmesinin sağlanması 

 

Performans Göstergesi 1: Bölüm içerisinde her dönem belirli bir yayın sayısı hedefi 

saptanması 

 

 

 

 


