ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!
Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!
63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm
renkleri ile tek bir kampüste…

BESLENME VE
DİYETETİK BÖLÜMÜ

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler…
Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal
ve uluslararası etkinliklerle dolu bir üniversite deneyimi.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Küresel başarının parçası olun!
THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada,
US News Sıralamasında Matematik alanında Türkiye'nin tek üniversitesi,
THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada,
THE Gelişen Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada
Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni ufuklara yönelmek için
ATILIM ZAMANI

Kızılcaşar Mahallesi
06830 İncek - ANKARA / TÜRKİYE
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uniaday.atilim.edu.tr

Dünyanın ideal ölçülerini belirlemek sizin elinizde…
• Beslenme ve Diyetetik bilimi, sağlığın en temel bileşeni olan
yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme konusu ile ilgilenen bir
sağlık disiplinidir.
• Bölüm, beslenme alanında toplumsal sorunları analiz
edebilecek ve çözüm yolları önerebilecek bilgi, beceri ve
duyarlılık sahibi; beslenme ve diyet danışmanlığı ve eğitimi
verebilecek yeterlilikte, hastane ve diğer sağlık kuruluşları,
besin sanayi, üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma ve
geliştirme, beslenme plan ve politikalarının oluşturulması
ve uygulanması gibi alanlarda yeterlilik kazanmış
diyetisyenler yetiştirmek amacıyla yapılandırılmıştır.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?
• Kamuya ait ve özel sağlık kuruluşlarında
• Halk sağlığı merkezlerinde

• Toplum sağlığının temel taşı olan beslenme alanında
geleceğinizi şekillendirmek istiyorsanız bu bölüm tam size
göre.

• Gıda teknolojilerine ilişkin araştırma ve endüstri
kuruluşlarında
Beslenme ve Diyetetik için ATILIM ZAMANI!
• %100 İngilizce eğitim veren Türkiye'deki 6 üniversiteden
biri, Ankara'da ise ilk ve tek
• YÖK ÇEP* programı ile uyumlu, hem mesleki hem de bireysel
gelişimi destekleyen zengin seçmeli ders yelpazesi
• Beslenme ve diyet danışmanlığı, kliniklerde hastalar için
beslenme ve diyet planlarının düzenlenmesi, enteral
parenteral beslenmenin desteklenmesi, yiyecek - içecek
üretim yerlerinde ve yemek servisi yapılan kurumlarda
besinleri satın alma, depolama, hazırlama ve pişirme
süreçlerinin yönetimi ve denetlenmesi gibi alanlarda
uygulama imkanı
• Yüksek teknoloji ile donatılmış Beslenme İlkeleri, Besin
Kimyası ve Beslenme Antropometrisi ile Beslenme
Araştırmaları Laboratuvarları
• Medicana International - Atılım Üniversitesi işbirliği ile staj,
mezuniyet sonrası istihdam, araştırma ve proje ortaklıkları
*Yükseköğretim Kurulu Beslenme ve Diyetetik Çekirdek Eğitim Programı

• Fabrika, yemek şirketleri ve restoranlar gibi toplu
beslenme sağlayan kuruluşlarda
• Üniversite ve akademik araştırma enstitülerinde
• Gıda firmaları ve büyük otellerde
• Spor merkezlerinde çalışabilir,
• Kendinize ait danışmanlık
ofisi açabilirsiniz.

