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 Sıra No 
Geliştirilmesi  
Gereken Yön 

Eylem 
No 

Öngörülen Eylem Sorumlu Komisyon 
 

Eylemlerin çıktı /sonuçları 
Ölçme araçları 

A.1. KURUMUN 
MİSYON, VİZYON, 
STRATEJİK 
HEDEFLERİ VE 
PERFORMANS 
GÖSTERGELERİNİ 
BELİRLEMEK, 
İZLEMEK ve 
İYLEŞTİRMEK ÜZERE 
HAZIRLADIĞI 
TANIMLI SÜRECİ 
OLMALIDIR 

A1.2 

Program 
akreditasyonuna 
yönelik hazırlıkların 
başlatılması ve buna 
ilişkin 
hedeflerin belirlenmesi 

A.1.2.2. 

Akreditasyon 
Özdeğerlendirme 
Komisyonunun'' 
oluşturulması 

1-Dekanlık  
2- Bölüm Başkanlığı 
3-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu 
4- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 

Öncelikle “Akademik Birim Kalite Komisyonu” oluşturulmuş 
(https://atauni.edu.tr/komisyonlar-62) ve bugüne dek 2 toplantı 
yapılmıştır. Toplantılarda  Beslenme ve Diyetetik Bölümü  ve Ebelik 
Bölümü Akreditasyon Komisyonları (https://atauni.edu.tr/komisyonlar-62) 
(https://atauni.edu.tr/belgeler/beslenme-ve-diyetetik) ve Fakülte  içi 
komisyon ve koordinatörlükler oluşturulmuş 
(https://atauni.edu.tr/koordinatorlukler-10), 
(https://atauni.edu.tr/komisyonlar-62), var olanlar güncellenmiştir. 
 
  
 
 

A.1.2.4 
Akreditasyon Süreci 
Eylem Planı'' 
hazırlanması 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu 
3- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 

Akademik Birim Kalite Komisyonu Ebelik Bölümü için SABAK 
standartlarını dikkate alarak çalışmalarını yürütmekte, kanıtları 
toplamakta ve gerekli iyileştirmeleri yapmaktadır. 2021 yılı içerisinde 
başvuru hedeflenmektedir. 
Akademik Birim Kalite Komisyonu ve Bölüm Akreditasyon Komisyonu, 
SABAK standartlarını dikkate alarak akretidasyon sürecinin 
başlatılabilmesi için mevcut koşulları değerlendirilerek Beslenme ve 
Diyetetik Bölümünün  akretidasyonu için   genel  planlama taslağı 
yapılmıştır. EK-1 

https://atauni.edu.tr/komisyonlar-62
https://atauni.edu.tr/belgeler/beslenme-ve-diyetetik
https://atauni.edu.tr/koordinatorlukler-10
https://atauni.edu.tr/komisyonlar-62


A.1.2.5 

''Akreditasyon Süreci 
Faaliyet Raporu'' 
hazırlanarak Kalite 
Koordinatörlüğü'ne 
sunulması 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu 

  3- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 

Hedeflenen zaman diliminde başvuru süreci başlatılınca Akreditasyon 
Süreci Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. 
 
 

B.1. PROGRAMIN 
TASARIMI VE ONAYI 

B1.1 

Eğitim öğretim 
programlarının 
tasarlanmasında iç ve 
dış paydaş görüşlerinin 
yansıtılması yönünde 
iyileştirme çalışmaları. 

B.1.1.1 

İç ve dış̧ paydaşların 
programlar ile ilgili 
görüşlerinin anket, 
görüşme vb. 
tekniklerle belli 
periyotlarda alınması 
ve raporlanması 

1-Dekanlık  
2- Bölüm Başkanlığı 
3-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
4- Akreditasyon 
Komisyonu   
5-Mezun İzlem 
Komisyonu 
6-Dış Kurumlarla ve 
Derneklerle İş Birliği 
Komisyonu  
7- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü iç paydaşı olan  öğrencilerin akademik geri 
bildirimlerinin alınabilmesi için Güz yarııyılı sonunda öğrencilere 
memnuniyet anketi uygulanmış ve sonuçlar raporlanarak EK-2’de 
verilmiştir.  
Ayrıca Fakültenin iç ve dış paydaşlarının programlar ile ilgili görüşleri 
2021 yılı içerisinde de alınarak değerlendirme raporlarının fakülte web 
sayfasında görünür olması sağlanacaktır.  

B.1.1.2 

Rapor ve 
değerlendirme 
sonuçlarına göre 
programlarda/dersler
de güncelleme 
yapılması 

1-Dekanlık  
2- Bölüm Başkanlığı 
3-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
4- Akreditasyon 
Komisyonu 
5- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 

İç ve dış paydaş görüşlerine göre hazırlanan rapor sonuçları dikkate 
alınarak her akademik dönem sonunda derslerin ilgili öğretim üyeleri 
tarafından ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve web sayfasında 
görünür olması hedeflenmektedir. 



B.1.2 

Program ve ders bilgi 
paketlerinin 
güncellenmesin ve 
paylaşılması 

B.1.2.3 
Program çıktlarının 
TYYÇ ye göre 
güncellenmesi 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 

 
Program çıktıları 2017 yılında BDB_ÇEP-2016’a  ve EUÇEP’e  göre 
düzenlenerek Ders Bilgi Paketi ile uyumlu hale getirilmiştir.  
 
https://obs.atauni.edu.tr/moduller/dbp/eobs/birimListe/2 
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ul
usal-cekirdek-egitimi-programlari/ebelik.pdf 
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_d
airesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-
programlari/beslenme_ve_diyetetik.pdf 
 
Ayrıca Beslenme ve diyetetik bölümünde ÇEP çerçevesinde 
güncellenmeler yapılmıştır. EK-3, EK-4, EK-5 
https://obs.atauni.edu.tr/moduller/dbp/eobs/birimDetay/1378/B
eslenme%20ve%20Diyetetik%20Program%C4%B1%20(1378)? 

 

B.2. 
PROGRAMLARIN 
SÜREKLİ İZLENMESİ 
VE GÜNCELLENMESİ 

B.2.1 

Programların eğitim 
amaçları ve öğrenme 
çıktılarına ulaşılmasının 
güvence altına alınması 
ve izlenmesi amacıyla 
gerekli mekanizmaların 
oluşturulması 

B.2.1.1 

Her dönem sonunda 
her bir ders için 
yapılan sınav 
sorularının ve örnek 
öğrenci sınav 
sonuçlarının (iyi, orta, 
zayıf) seçilerek 
birim/bölümler 
tarafından 
oluşturulacak 
komisyonlar 
aracılığıyla 
değerlendirmesinin 
yapılması ve 
raporlanması 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Ölçme 
Değerlendirme 
Komisyonu 
 

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden, 2020 Güz dönemine ait bazı derslerin 
sınav sorularından birer  örnek öğrenci sınav kağıdı (iyi, orta, zayıf) 
seçilerek değerlendirilmiş ve  raporlanmıştır. EK-6 
 
2021  öğretim yılı sonunda bahar yarıyılına ait derslerin sınav kâğıtlarının 
belirtilen kriterlere göre seçilip incelenmesi ve raporlanması bahar yarıyılı 
sonunda planlanmıştır. 

https://obs.atauni.edu.tr/moduller/dbp/eobs/birimListe/2
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/ebelik.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/ebelik.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/beslenme_ve_diyetetik.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/beslenme_ve_diyetetik.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/beslenme_ve_diyetetik.pdf
https://obs.atauni.edu.tr/moduller/dbp/eobs/birimDetay/1378/Beslenme%20ve%20Diyetetik%20Program%C4%B1%20(1378)
https://obs.atauni.edu.tr/moduller/dbp/eobs/birimDetay/1378/Beslenme%20ve%20Diyetetik%20Program%C4%B1%20(1378)


B2.1.2 

Ders ve program 
çıktıları ile hazırlanan 
sınavların 
uyumluluğuna 
yönelik belirtke 
tablolarının 
oluşturulması ve 
bölüm 
komisyonlarınca 
değerlendirilmesi 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Ölçme 
Değerlendirme 
Komisyonu 
 

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde, 2020 Güz dönemine ait derslerin 
öğrenme çıktıları ile  örnek sınav soruları karşılaştırılarak bölüm 
komisyonu tarafindan değerlendirilip raporlanmıştır (EK-7). 
 
2021 öğretim yılı sonunda tüm bölümlerin  bahar yarıyılına ait 
derslerinin ders ve program çıktıları ile hazırlanan sınavların 
uyumluluğuna yönelik belirtke tablolarının oluşturulması ve 
bölüm komisyonlarınca değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 
 

B.2.1.3 

Akademisyenlerin 
yazılı sınavlarında 
klasik ve çoktan 
seçmeli testlerin 
yanında alternatif 
soru tiplerini 
kullanmalarının 
teşvik edilmesi, usul 
ve esasların senato 
tarafından 
belirlenmesi 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Ölçme 
Değerlendirme 
Komisyonu 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim 
Dalı’ndan fakülte öğretim üyelerine mayıs ayı içerisinde final sınav sorusu 
hazırlamaya yönelik online/yüz yüze eğitim verilmesi hedeflenmektedir. 

B.2.1.4 

Her eğitim öğretim 
yılı başında 
programların gözden 
geçirilmesi ve 
güncellenmesi 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Ölçme 
Değerlendirme 
Komisyonu 
5- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 
 

2021 yılı tüm bölümlerin güncel müfredatları web sayfasında görünür 
durumda olup, 2022 Eğitim Öğretim yılı başında da yeniden gözden 
geçirilmiş güncel  müfredatın fakülte web sayfasında görünür olması 
hedeflenmektedir. 
https://atauni.edu.tr/programlarin-mufredatlari 
 
 

https://atauni.edu.tr/programlarin-mufredatlari


B.2.2 

Üniversitemizin tercih 
edilme oranlarının 
izlenmesi ve gerekli 
iyileştirmelerin 
yapılması 

B.2.2.2 

Başarılı öğrencilere 
onur ve yüksek onur 
belgesi verilmek 
suretiyle 
ödüllendirilmesi 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Fakülte Öğrenci 

İşleri 
4- Fakülte Web 

Sayfası Komisyonu 

Beslenme ve Diyetetik,  Ebelik  ve Çocuk Gelişimi Bölümleri onur ve yüksek 
onur belgesi almayı hak kazanan öğrencilerin listesi web sayfasında 
görünür durumdadır. 
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/685063b41367f13a5f1505a8265f
cb95.pdf 
 
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/2c1af643a4b6584bcd65f190b89
5babf.pdf 
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/fee04eed71fb39a95e54b3e23cc4
2a21.pdf 
 

B.3.ÖĞRENCİ 
MERKEZLİ 
ÖĞRENME 
ÖĞRETME VE 
DEĞERLENDİRME 

B.3.1 

Programlarda yer alan 
derslerin iş yüküne dayalı 
kredi değerleri (AKTS) 
belirlenmesi, gerçekçi 
öğrenci iş yükünün tespit 
edilmesi ve kredilerin 
güncellenmesinde 
öğrenci geri 
bildirimlerinin alınması 

B.3.1.1 

İş yükü 

anketlerinin 
uygulanması    
 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 

4- Fakülte Web Sayfası 
Komisyonu 

Müfredattaki her bir ders için iş yükü hesaplamalarının 

yapılması amacı ile “iş yükü anketi” oluşturulmuştur EK-8.  

Anket, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminin sonunda 

sadece Beslenme ve Diyetetik Programı öğrencilerine 

uygulanarak, girdikleri derslerle ilgili güz dönemine ait 

derslerin iş yükleri sorgulanmıştır. 

 Beslenme ve Diyetetik, Ebelik ve Çocuk Gelişimi bölümlerinin 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemine ait iş yüklerinin 

belirlenmesi için, Temmuz ayı içerisinde öğrencilere her bir 

bölüm ve derslere ait iş yükü anketlerinin uygulanması 

planlanmıştır.  

https://atauni.edu.tr/yuklemeler/685063b41367f13a5f1505a8265fcb95.pdf
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/685063b41367f13a5f1505a8265fcb95.pdf
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/2c1af643a4b6584bcd65f190b895babf.pdf
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/2c1af643a4b6584bcd65f190b895babf.pdf
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/fee04eed71fb39a95e54b3e23cc42a21.pdf
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/fee04eed71fb39a95e54b3e23cc42a21.pdf


B.3.1.2 

İş yükü anket 
sonuçlarına 
göre ders 
planlarının 
güncellenmesi 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 

Beslenme ve Diyetetik Bölümüne  uygulanan iş yükü 
anketleri aracılığıyla bölümdeki güz dönemine ait derslerin 
iş yükleri gerçekçi bir şekilde hesaplanmış ve EK-8’de 
verilmiştir. Uygulanan bu anketin sonuçlarına göre 
Beslenme ve Diyetetik Programında bulunan ders planları 
güncellenecektir.  
 
Temmuz ayında da tüm bölümlerin bahar  dönemi iş yükü 
anket sonuçlarına göre ders  planlarının  güncellenmesi 
hedeflenmektedir. 



B.3.2 

Danışmanlık sisteminin 
etkin işletilmesi 

 
 
 

B.3.2.1 

Öğrencilere 
danışman 
değerlendirme 
anketi 
uygulanması 
 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu   
5- Rehberlik 
Danışmanlık Burs 
Komisyonu  

Beslenme ve Diyetetik, Ebelik ve Çocuk Gelişimi  Bölümleri için, 
danışman değerlendirme anket formları oluşturulmuş olup ilgili 
linkler web sayfasında görünür durumdadır; 
  
Beslenme ve Diyetetik Bölümü: 
https://atauni.edu.tr/belgeler/beslenme-ve-diyetetik 
https://anket.atauni.edu.tr/index.php?r=survey/index&sid=77212
4&lang=tr 
 
Ebelik Bölümü: 
https://atauni.edu.tr/danisman-degerlendirme-anketleri 
 
Çocuk Gelişimi Bölümü: 
https://docs.google.com/forms/d/1uKq3_dE2MO71IXtASAfiO8qT
uO_F9ypMSJ6Rkry2nco/viewform?edit_requested=true 
 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü danışman değerlendirme anket 
formlarını öğrencilerine uygulanmıştır.  
 
https://anket.atauni.edu.tr/index.php?r=survey/index&sid=77212
4&lang=tr 
 
2020-2021 öğretim yılına ait Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
danışman değerlendirme sonuçları rapor haline getirilerek  EK-9’ 
de sunulmuştur. 
Mayıs ayı içerisinde Ebelik ve Çocuk Gelişimi bölümleri için de 
danışman değerlendirme anketleri öğrencilere uygulanıp 2020-
2021 öğretim yılına ait danışman değerlendirme sonuçları rapor 
haline getirilerek kalite eylem planı için hazırlanacak yılsonu 
raporuna eklenmesi hedeflenmektedir.  
 

 B.3.2.2 

Öğrenci başarı 
durum formlarının 
her dönem 
başında 
danışmanı 
tarafından 
hazırlanması ve 
onaylanması 

1- Bölüm Başkanlığı 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Danışman 

Öğrencilerin başarı durumları danışmanları tarafından (OBS-
danışmanlık işlemleri bölümünden kontrol edilmektedir. 
https://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/danismanDersOnay/ind
ex 
 

   

https://atauni.edu.tr/belgeler/beslenme-ve-diyetetik
https://anket.atauni.edu.tr/index.php?r=survey/index&sid=772124&lang=tr
https://anket.atauni.edu.tr/index.php?r=survey/index&sid=772124&lang=tr
https://atauni.edu.tr/danisman-degerlendirme-anketleri
https://docs.google.com/forms/d/1uKq3_dE2MO71IXtASAfiO8qTuO_F9ypMSJ6Rkry2nco/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1uKq3_dE2MO71IXtASAfiO8qTuO_F9ypMSJ6Rkry2nco/viewform?edit_requested=true
https://anket.atauni.edu.tr/index.php?r=survey/index&sid=772124&lang=tr
https://anket.atauni.edu.tr/index.php?r=survey/index&sid=772124&lang=tr
https://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/danismanDersOnay/index
https://obs.atauni.edu.tr/moduller/sayfa/danismanDersOnay/index


 B.3.3 Öğrenci iş yükü esaslı 
kredi transfer sisteminin 
uluslararası hareketlilik 
programlarında 
işletilmesi 

B.3.3.1 Yurt dışı değişim 
programlarından alınan 
derslerin not durum 
belgesine (transkript) ve 
diploma ekine transferi için 
gerekli düzenlemenin 
yapılması 

1- Bölüm Başkanlığı  
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Yatay Geçiş 
İntibak Komisyonu 
5- Değişim 
Programları Birim 
Koordinatörlüğü 

Yurt dışı değişim programlarından alınan derslerin not durum 
belgesine (transkript) ve diploma ekine transferi için gerekli 
düzenlemenin yapılması  
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü, öğrenci değişim programı Erasmus 
kapsamındaki değişim faaliyetleri Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme-Erasmus Programı 
Öğrenci Değişimi Yönergesi ve YÖK’ün var olan kurumlar arası 
anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.  
 
Ebelik bölümünde 2018-2020 yılları arasında Erasmus değişim 
programından yararlanan öğrenci bulunmamaktadır. Fakat 
2020 yılında Erasmus ile Polonya’ya gitmeye hak kazanan ve 
pandemi nedeniyle askıya alınan öğrencinin evrak numarası 
verilmiştir. (Ceren Keser 30171381-000-E.2000282060) 
 
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 2018-2020 yılları arasında 
Erasmus+Gençlik ESC Projesi kapsamında  Portekize giden bir 
öğrenci bulunmaktadır (Hatice İNCESU 30171381-000-
E.1900370078) EK-10. 



 B.3.4 Eğitimde uygulama ve 
staj imkânlarının 
geliştirilmesi, gerekli 
görülen bölümlerde 
stajın zorunlu hale 
getirilmesi 

B.3.4.1 Uygulama imkanlarının 
artırılarak ders programlarına 
dahil edilmesi ve seçmeli 
uygulama dersi olarak kabul 
edilmesi 
 

1- Bölüm Başkanlığı  
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Birim Staj 
Komisyonu 
           

Beslenme ve Diyetetik, Ebelik ve Çocuk gelişimi bölümlerinin 
herbirisi için çeşitli uygulama alanları bulunmaktadır. Pandemi 
süreci kısıtlamaları uygulamaları da olumsuz etkilemiştir. Bu 
olumsuzlukları azaltmak için ebelik bölümünde uygulaması 
bulunan tüm dersler için ders programında 
(https://atauni.edu.tr/ders-programi-51) uygulama günleri 
belirlenerek ders uygulama rotasyonlarına tabi olarak 
(https://atauni.edu.tr/riskli-dogum-ve-dogum-sonrasi-bakim-
dersi-online-uygulama-rotasyonu, https://atauni.edu.tr/riskli-
gebelik-ve-bakim-dersi-online-uygulama-rotasyonu, 
https://atauni.edu.tr/ebelik-esaslari-online-uygulama-
rotasyonu) bu günlerde öğrenciler ile video destekli (örn; 
https://drive.google.com/file/d/1f_f8Mi7PLBjNEFuiih6rJqiaYQ
tWbqFg/view, 
https://drive.google.com/file/d/1Na_t8xUVQVsVxazweV4Zo1
BucKtF2_oK/view, 
https://drive.google.com/file/d/1O7kM9cDBJNKjjKid1nJnIlgOk
cBUSx6u/view) uygulama programları yürütülmüştür.  
Bölümün uygulama içerikli dersleri zorunlu ders kapsamında 

olduğu için seçmeli uygulama dersi olarak kabul edilebilecek 

düzeyde değildir. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümündeki alan dersleri uygulama 
içermektedir. Uygulamalı dersler sınıf, laboratuvar, hastane 
(Klinik, poliklinik, yoğun bakım, mutfak vs), aile sağlığı 
merkezlerinde yapılabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin 
müfredatına 6. Yarıyılda olacak şekilde staj dersi eklenmiştir.  
https://atauni.edu.tr/programlarin-mufredatlari 
Zorunlu yaz stajı için; staj komisyonu oluşturulmuştur (EK-11), 
Ayrıca,   Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları 
(https://atauni.edu.tr/yuklemeler/46d5e9254e15124c3742d97
4e2a686e3.pdf)  temel alınarak Beslenme ve Diyetetik Bölümü  
Staj Uygulama Yönergesi hazırlanmıştır. Staj Uygulama 
Yönergesi ve stajla ilgili diğer belgeler (ş Yeri ve Staj Sözleşmesi, 
Staj Defteri) Fakülte web sayfasında görünür hale getirilmiştir. 
https://atauni.edu.tr/beslenme-ve-diyetetik-bolumu-yaz-staji 
 
Çocuk gelişimi bölümünde uygulaması bulunan tüm dersler için 
ders programında 
(https://atauni.edu.tr/yuklemeler/2928b70f62c3d8bdf071756a
9df3b97e.pdf ) uygulama günleri belirlenerek ders uygulama 
rotasyonları oluşturulmuş ( EK-12)  bölüm web sayfasından ilan 
edilmiştir. 
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/db054cfb9631e7f7a8f82a83d
d2a2d78.pdf 
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 B.3.4.2 Öğrencilerin yaz 
dönemlerinde staj 
yapabilmeleri için gerekli 
çalışma yapılması 

1- Bölüm Başkanlığı  
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Birim Staj 
Komisyonu 
 
 

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde, öğrenciler bütünleme 
sınavlarınıı müteakip bir sonraki dönemin başlangıcına kadar 
30 işgünü süreyle “Staj Uygulama Yönergesine”  uygun şekilde 
yaz stajlarını yapabileceklerdir.  Staj seçimli olmak koşulu ile 
snav yönergesinde belirtilen şartları sağlayan özel veya 
kamuya ait birimlerde yapılabilecek olup staj için gerekli 
sigorta primleri Atatürk Üniversitesi Sağlık Kültür Spor daire 
başkanlıı üzerinden ödenecektir. Satj sonunda öğrencilerin staj 
değerlendirmeleri yönergeye ugun şekilde yapılacaktır. 

 
Pandemi döneminde eğitimin sürdürülmesi Atatürk 
Üniversitesi senato kararları ve eğitim komisyonu kararları ile 
yönetilmiştir. https://atauni.edu.tr/ataturk-universitesi-bahar-
donemi-egitim-modelini-acikladi 
Ebelik bölümünde ise, normalleşme süreci kapsamında 
alınan kararlar/öneriler doğrultusunda 2020-2021 bahar 
döneminde intörn öğrenciler rotasyonlu seyreltilmiş 
programa tabi tutularak yüz yüze uygulama programlarına 
geçilmiştir (https://atauni.edu.tr/intorn-programi-ii-dersinin-
uygulama-ve-nobet-cizelgeleri) .  
Ayrıca Ebelik bölümü ara sınıflar için yaz uygulamaları 
düşünülmektedir. 

B.4. 
ÖĞRENCİNİN 
KABULÜ VE 
GELİŞİMİ 
TANIMA ve 
SERTİFİKALAN
DIRMA 

B.4.2 Programlar arası yatay 
geçiş̧ esasları ve çift 

anadal/yandal esaslarının 
belirlenmesi ve 
uygulanması 

B.4.2.1 Programlar arası yatay geçiş̧ 
kontenjanlarının ve 
şartlarının belirlenmesi ve 
ilan edilerek öğrencilerin 
teşvik edilmesi 

 
 

1- Bölüm Başkanlığı  
2- Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3-  Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Eğitim komisyonu 
5- Fakülte Web 

Sayfası 
Komisyonu 

Programlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve şartlarının 
belirlenmesinde “Atatürk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans 
Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar arası Yatay Geçişler ve Kredi 
Transferi Yapılması ile İlgili Uygulama Esasları” dikkate alınır. 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&M
evzuatTur=7&MevzuatTertip=5 
 
Yatay geçiş takvimi üniversitemiz öğrenci işleri daire başkanlığı 
tarafından tüm diğer fakülteleri de kapsayacak şekilde 
yayınlanır ve öğrencilere duyurularak başvuruları sağlanır. 
Başvuru sonucuna göre yerleşmeye hak kazanan adayların 
bilgileri fakülte sayfasında ilan edilir. 
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B.4.2.2 Çift anadal/yandal 
programlarının 
uygulama esaslarının 
belirlenmesi 
 

1-Bölüm Başkanlığı  
2- Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3-  Akreditasyon 
Komisyonu 
4- Eğitim komisyonu 
5- Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 
 

Fakültemizde çift anadal/yandal programları 
bulunmamaktadır. 

B.4.2.3 Çift anadal/yandal 
programlarının açılarak 
program kontenjanlarının 
duyurulması 

1-Bölüm Başkanlığı  
2- Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3- Akreditasyon 
Komisyonu 
4-Eğitim komisyonu 
5-Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 

Fakültemizde çift anadal/yandal programları 
bulunmamaktadır. 

C.1. 
KURUMUN 
ARAŞTIRMA 
STRATEJİSİ VE 
HEDEFLERİ 

C.1.1 Stratejik planda 
belirlenen araştırma 
hedeflerinin çok genel 
ifade edilmesi/ ölçülebilir 
olmaması nedeniyle 
hedeflere ne ölçüde 
ulaşılabildiği ve yapılan 
iyileştirmeler konusunda 
yeterli düzeye getirilmesi 

C.1.1.1 Plan dönemi sonuna kadar 
SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp. 
İndeksli dergilerdeki yayın 
sayısını ve kurum dışı proje 
sayısını 2 katına çıkarmak 

1- Dekanlık   
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3-Fakülte Strateji 
Komisyonu  
4--Fakülte Web 
Sayfası Komisyonu 

Stratejik Plan Web sayfasında görünür olması (2020 yılına göre 
Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu) 
2020 yılı SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren 
yayın sayısı 10 olup 2021 yılına kadar %5 oranında artırılması, 
2020 yılı ulusal hakemli yayın sayısı 31 olup, 2021 yılına kadar % 
5 oranında artırılması 
2020 yılı BAP/ Atatürk Üniversitesi. Lisans öğrencisi katılımlı 
proje dahil olmak üzere kurum içi proje sayısı 21 olup, 2021 
yılında %5 oranında artırmak 2020 yılı kurum dışı proje sayısı 1 
olup 2021 yılında da kurum dışı proje sayısının artırılması 
hedeflenmektedir. 

C.2. 
KURUMUN 
ARAŞTIRMA 
KAYNAKLARI 

C.2.2 Üniversitenin plan dönemi 
sonuna kadar dış kaynaklı 
AR-GE proje hedeflerinin 
artırılması 

C.2.2.1 Dış Kaynaklı Proje Sayısının 
Arttırılması  

1- Dekanlık   
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3-Fakülte Strateji 
Komisyonu  
4--Fakülte Proje 
Komisyonu 

 
Stratejik Plan Web sayfasında görünür olması (2020 yılına göre 
Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu) 

2020 yılı kurum dışı proje sayısı 1 olup 2021 yılında da kurum dışı 
proje sayısının artırılması hedeflenmektedir 



C.2.2.2 Proje Yazma Etkinliklerinin 
Arttırılması 

1- Dekanlık   
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
3-Fakülte Strateji 
Komisyonu  
4--Fakülte Proje 
Komisyonu 

Üniversitemiz Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından 
yapılan proje yazma eğitimlerine öğretim üyelerinin katılımlarının 
sağlanması için gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve  şimdiye kadar 
verilen eğitimlere ofis linki üzerinden ulaşımalarının sağlanması için 
ilgili linkler her bir öğretim üyesine kurum mailleri üzerinden tekrar 
gönderilmiştir.  
http://pdo.atauni.edu.tr/index.php/proje-yazma-egitimleri/ 
http://pdo.atauni.edu.tr/index.php/proje-yazma-dersi-lisans-
ustu/ 
Üniversitemiz Proje Koordinasyon ofisinden fakülte öğretim üyelerine 
proje hazırlamaya yönelik eğitim verilmesi de hedeflenmektedir. 
 

D.1.YÖNETİM 
VE İDARİ 
BİRİMLERİN 
YAPISI 

D.1.4 Karar alma süreçlerinde 
eğitimle ilgili 
toplantılarda 
öğrenci temsilcisinin yer 
alması 

D.1.4.2 Fakülte/YO/MYO düzeyinde 
temsilin sağlanması 

1-Dekanlık 
2- Bölüm Başkanlığı 
3-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
4-Akreditasyon 
Komisyonu  

Fakülte düzeyinde öğrenci ile ilgili konularda karar alma 
süreçlerine pandemi nedeniyle öğrenci temsilcisi fiilen 
katılamamıştır. Öğrencilerin online yapılan toplantılara 
katılımının sağlanması kararı alındı. 
 

D.1.4.3 Bölüm/anabilim dalı 
düzeyinde temsilin 
sağlanması 

1-Dekanlık 
2- Bölüm Başkanlığı 
3-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu  
4-Akreditasyon 
Komisyonu 

Fakülte düzeyinde öğrenci ile ilgili konularda karar alma 
süreçlerine pandemi nedeniyle öğrenci temsilcisi fiilen 
katılamamıştır. Öğrencilerin online yapılan toplantılara 
katılımının sağlanması kararı alındı. 

D.2. 
KAYNAKLARI
N YÖNETİMİ 

D.2.5 Kurum içi görevde 
yükselme ve kurum 
dışından üniversitemize 
naklen atamalarla ilgili 
yönerge hazırlanması 

D.2.4.3 Birimlerde ve merkez 
kütüphanede kitap alıp 
vermekten sorumlu birer 
kişi görevlendirilmesi 

1-Dekanlık 
2-Akademik Birim 
Kalite Komisyonu 

Fakülte kütüphanesinde kitap alıp vermekten sorumlu memur 
olarak Duygu Ural görevlendirilmiş bulunmaktadır. 
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