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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ 

1. KALİTE POLİTİKASI 

En iyiyi yakalama arzusuyla her yapılanın bir öncekinden daha iyi olmasına çalışan Süleyman Demirel 

Üniversitesi bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü; toplumu 

oluşturan bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayarak multidisipliner bir yaklaşım ile yaşam 

kalitesinin artırılması, sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, uluslararası 

standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip nitelikli 

diyetisyen yetiştirmek; bilimdeki son gelişmeleri takip eden ve yenilikçi teknolojiye dayalı, uluslararası 

standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunma misyonu ve Beslenme ve 

Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmaları ve yürüttüğü 

danışmanlık hizmetleri ile ülkemizce ve Dünya genelinde tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim 

kurumu olmak, toplum sağlığının gelişimine katkı sağlayacak araştırma ve yayın yapma vizyonunu 

benimsemektedir. 

SDÜ Beslenme ve Diyetetik bölümü Kalite Politikasını belirlerken; 

- Daha iyi eğitim öğretim sunabilecek kültürü yaratmayı, 

- Daha iyi araştırma ortamı oluşturmayı, 

- Daha iyi süreçlerle yönetimsel etkinliği artırmayı 

- Daha iyi bir toplum için topluma yönelik faaliyetlerde bulunmayı 

temel almıştır. 

Bu kapsamda SDÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü; 

- Öğrenme ve araştırma odaklı, çok yönlü, teknolojik, yenilikçi, dinamik ve çağdaş bir eğitim sistemi 

sunarak, eğitimde öğrenci ve akademisyenlerin hayat boyu ve yeni tip öğrenmesini desteklemeyi 

- Bölgesel, yerel, ulusal ve küresel anlamda insan ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi, 

- Araştırma-geliştirme altyapısı ile bilime katkı sağlayacak teknolojik yatırımları gerçekleştirmeyi, 

- Ulusal ve uluslararası projelerin niteliğini ve niceliğini artırmayı, 

- Toplumun sağlık, spor, sosyal, kültürel, eğitim ve çevre alanında gelişimine katkı sağlamayı, 

- Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet ile toplumsal eşitliği gözetmeyi, 

- Başta yerel ve bölgesel sonra ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara yönelik, özellikle sağlık ve iyi yaşam 

sektöründe nitelikli çalışmalara öncülük etmeyi, 



- Öğrenci ve akademisyenlerin kaliteli eğitim ve araştırmanın yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerine 

yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermeyi, 

- Tüm paydaşlarını süreçlerine dâhil ederek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve 

yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, 

- Kurumsal performansı gözeterek kurumun tüm birimlerinde kurumsal kalite kültürünü yerleştirmeyi, 

- Toplumla paylaşmayı esas alarak yerel kültürel miras ve bölgesel hafızayı kayıt altına almayı, 

- Bölgesinin ve kendinin tanınırlığını ulusal ve küresel anlamda kaliteli eğitim ve araştırma altyapısı ile 

artırmayı, 

Kalite Politikası olarak benimsemiştir. 

2. ARAŞTIRMA POLİTİKASI 

SDÜ Beslenme ve Diyetetik bölümünün araştırma politikası; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde 

bilgi ve değer üretecek insan gücünün topluma kazandırılması ve uluslararası standartlarda araştırma 

faaliyetleri ve çıktıları üretilmesi temeline dayanmaktadır. 

Bu kapsamda SDÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

- Araştırma kültürünü geliştirmeyi, 

- Bilgi ve değer üreten nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi, 

- Üst düzey araştırma ve teknoloji çıktılarını elde etmeyi, 

- Bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu toplumsal faydaya dönüştüren yenilikçi araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri kurgulamayı ve yürütmeyi, 

Araştırma politikası olarak benimsemiştir. 

3. EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI 

SDÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü eğitim-öğretim politikası; toplumla etkileşim içinde, insanı 

önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler 

üretmeyi görev bilip; evrensel ölçekte bilgi ve hizmet üretme esasına dayanmaktadır. 

Eğitim-öğretim politikası; 

- Bölümümüz nitelikli eğitim ve öğretim gayesi güden, bölgenin ve ülkenin paydaşlarıyla iş birliği 

konusunda öncü gücü olmayı hedefleyen, 

- Toplumun gereksinimlerini karşılayan, hayat boyu ve yeni tip öğrenmeyi destekleyen, bölgesel ve 

ulusal/uluslararası ihtiyaçlara çeviklikle cevap veren ve bilime katkı sağlayan, 



- Öğrenci merkezli anlayışı ve yenilikçi öğrenme/öğretme yaklaşımları ile eğitimde dijital dönüşüm ve 

entegrasyonu dinamik bir şekilde sağlayarak, eğitim programını güncelleyen, eğitimi paydaş katkıları 

ile güçlendirerek, etkin mesleki eğitim sunan, 

- Eğitim programlarının akreditasyonunu sağlayan ve sürdüren, 

- Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile program çeşitliliğini artıran ve iyileştiren, bir eğitim sistemi 

oluşturmak ve sürekli gelişimini sağlamaktır. 

4. TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI 

SDÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü, vizyonu ve misyonu gereği toplumla etkileşim içinde, insanı 

önceleyerek eğitim veren, araştırma yapan, hizmet sunan ve çözümler üretmeyi görev edinmiş bir eğitim 

kurumudur. Temel değerleri içerisinde “toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı” barındıran 

bölümümüz, toplumsal katkı politikası olarak toplumla birlikte var olduğu bilinciyle yine topluma karşı 

sorumluluklarının farkındalığı olan ve bu doğrultuda politikalar benimsemiştir. 

Buradan hareketle SDÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü toplumsal katkı politikası olarak; 

- Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme plan ve programlarını hazırlarken yerel, ulusal ve küresel 

toplum bilinciyle hareket etmeyi, 

- Günümüz toplumsal ihtiyaç ve beklentileri izleyerek, sadece eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme 

değil, aynı zamanda tüm faaliyetlerinde topluma somut katkılar sunabilmeyi, 

- Toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı, 

- Sürekli eğitim anlayışından hareketle toplumun gelişimine katkı sağlamayı, 

- Öğrencileri ve akademisyenleriyle birlikte sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasını 

sağlamayı, 

- Nitelikli insan gücü yetiştirirken aynı zamanda topluma faydalı bireyler de yetiştirmeyi, 

- Toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. 

5. ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI 

Bölümümüz misyonu ve vizyonu gereği evrensel temelli bir yaklaşım benimsemiş olup, stratejilerini de 

evrensellik üzerine oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak uluslararasılaşma bölümümüzün öncelikleri 

arasına girmiştir ve bu alanda planlamalar, uygulamalar ve bunların sürekliliğini sağlama konusunda 

çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu bağlamda SDÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü uluslararasılaşma politikası olarak; 

- Araştırma-geliştirme faaliyetlerini ulusalın ötesine geçerek uluslararası seviyeye taşımayı, 

- Bölümümüzün ve ülkemizin uluslararası arenada tanınırlığını artırmak amacı ile uluslararası iş 

birliklerine ağırlık vermeyi, 



- Öğretim elemanlarının uluslararası alanlara yönelimini teşvik edecek şekilde yaklaşımlar izlemeyi, 

- Öğretim elemanlarını kısa ve uzun süreli yurtdışı eğitimlerine teşvik etmeyi benimsemiştir. 

 


