ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve
ARAŞTIRMA MERKEZİ
KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU
YÖNERGESİ

1.BÖLÜM
Madde.1.1. Tanım: Bu yönergede adı geçen ve ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nde görev yapacak kurulun açık
adı KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU dur. Kısaltılmış adı
OBEK’tir.
Madde.1.2. Amaç: Beslenme eğitimi ve uygulamaları kurulunun amacı; öncelikle
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kliniklerinde
yatan ve ayaktan başvuran hastalarda oral, enteral ve parenteral beslenmenin
bilimsel ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak, uygulamayı yürüten tüm
elemanların beslenme bilgilerini ve uygulama teknikleri ile ilgili becerilerini
pekiştirmek, çalışma grupları kurmak, veri toplamak, bilimsel çalışma yürütmek,
hastane birimlerine beslenme ve besleme eğitimi vermek ve sonrasında bu hizmeti
çevre hastanelere ulaştıracak organizasyonu gerçekleştirmektir. Ekip bu amaçla
gerekli kılavuzları hazırlar, eğitim programları yapar ve uygular.
Madde.1.3. Kapsam: Bu yönerge, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE
UYGULAMALARI KURULU’nun görev ve sorumluluklarını, çalışma koşullarını ve
kadrosunu belirler.
2. BÖLÜM
KURULLAR VE GÖREVLERİ
Madde.2.1.OBEK; Yönetim kurulu, Danışma Kurul, Çocuk Klinik Beslenme Destek
Ekibi, Cerrahi Klinik Beslenme Destek Ekibi ve Dahiliye Klinik Beslenme Destek Ekibi
gruplarından oluşur. Ayrıca Enteral Beslenme Grubu, Parenteral Beslenme Grubu,
Hastane Beslenmeleri Grubu ve Beslenme Dili Grubu gibi Danışma Kurul içinden
gönüllü üyelerin katılımıyla çalışan gruplardan oluşur.
Madde.2.2.Yönetim Kurulu
Madde.2.2.a. Yönetim Kurulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezindeki klinik beslenme hizmetlerinin sevk ve yönetiminden
sorumludur. OBEK içinde yer alan kurul ve grupların çalışmasını denetler.

Madde.2.2.b. Yönetim Kurulu üyeleri, beslenme desteği konusunda deneyime sahip
kişiler arasından önerilir. Kurul; dahiliye uzmanı, genel cerrahi uzmanı, çocuk
uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, yoğun bakım uzmanı, başhekim veya
yardımcılarından biri, eczacı, diyet uzmanı, başhemşire veya yardımcılarından biri
olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişiden oluşur.
Madde.2.2c. Yönetim Kurulu üyeliklerine uygun adaylar, bağlı oldukları ita amirleri
(dekan ve başhekim) tarafından Rektörlüğe önerilir. Dekan ve başhekimin önerdiği
üyeler, Rektör tarafından 3 yıllığına atanır.
Madde 2.2.d. Yönetim kurulu kendi içinde görev dağılımı yapar. Üç yıllık süre ile bir
başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.
Madde 2.2.e. Yönetim kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Başkan veya en az 3 üye
gerekli gördüğü takdirde ek toplantı düzenleyebilir. Toplantının geçerli olabilmesi için
yönetim kurulu toplam üye sayısının salt çoğunluğunun (beş üye) katılımı gereklidir.
Alınacak her kararda katılan üye toplam sayısına göre salt çoğunluk aranır. Oyların
eşitliği durumunda başkanın oyu çift kabul edilir.
Madde 2.2.f. Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu lağvedebilir. Yönetim Kurulu
toplam sayısının salt çoğunluğunu oluşturan beş üye, istifa ettiğinde de yönetim
kurulu lağvolur. Yeni görevlendirmeler Madde 2.2b ve 2.2.c’ye göre yapılır.
Madde.2.3.Yönetim Kurulu Görevleri
Madde 2.3.a. Yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda OBEK başkanıdır. Yönetim
Kurulu toplantılarını yönetir. Yokluğunda Başkan yardımcısı bu görevi yürütür.
Madde 2.3.b. Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu çalışmalarına yön gösterecek plan ve
önerileri belirler, eğitim programlarını yapar. Konuşmacıları tespit eder, aylık eğitim
toplantılarını düzenler. OBEK Yönetim Kurulu, OBEK sekreterliği, eğitim planlama ve
uygulama görevlerini yerine getirir. Eğitim hizmetlerine yardımcı olmak üzere Yönetim
Kurulu dışından ve Danışma Kurul üyelerinden gereğinde destek alabilir. ***
Madde 2.3.c. Yönetim Kurulu; hastanenin oral, enteral, parenteral ürünlerinin yıllık
tüketim miktar ve çeşitlerini belirler, karşılanması için Başhekimlik’e sunar.
Madde 2.3.d. Yönetim Kurulu, Çocuk Klinik Beslenme Desteği Ekibi, Cerrahi Klinik
Beslenme Desteği Ekibi ve Dahiliye Klinik Beslenme Desteği Ekiplerinin görevlerini
belirler, uygulamalarını denetler ve kadrolarında yer alacak iki hekim, bir diyet
uzmanı ve bir hemşireyi kayıtlı Danışma Kurulu üyelerinden bir yıllığına seçerek
görevlendirir.
Madde.2.3.e. Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu üyelerinin gönüllü katılımlarından
oluşan Enteral Beslenme Grubu, Parenteral Beslenme Grubu, Hastane Beslenmeleri
Grubu ve Beslenme Dili Grubunun çalışmalarını teşvik eder, yön gösterir. Başkan ve
sekreter bu grupların doğal üyesidir.

Madde.2.3.f. Danışma Kurulu’na üye olmak isteyen adayların başvurularını
değerlendirir ve onaylar.
Madde.2.3.g. Rektörlük, dekanlık ve başhekimlikle olan ilişkileri düzenler.
Madde.2.3.h. Klinik beslenme alanında çalışan kurum ve derneklerle ilişkileri
düzenler.
Madde.2.4. Danışma Kurulu
Madde 2.4.a.Tanım: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve
ARAŞTIRMA MERKEZİ’nde görev yapan ve klinik beslenme konusuna ilgi duyan
veya deneyimi bulunan üyelerden oluşan bir kuruldur.
Madde.2.4.b. Danışma Kurulu üyeliği için istekli kişinin Yönetim Kurulu‘na dilekçeyle
başvurması ve başvurusunun Yönetim Kurulu’nca kabulü gereklidir. Yönetim
Kurulu’nca onaylanmış üyeler, Danışma Kurulu çalışmalarında ve alt grup
hizmetlerinde aktif görev alır.
Madde.2.4.c. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu gözetiminde klinik beslenme
konularında multidisipliner çalışmalar yürütür. Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde klinik beslenme konusunda her branşta genel bilgi düzeyini yükseltmek
amacını taşır. Danışma Kurulu üyeleri, planlanan aylık eğitim toplantılarına ve
tartışmalara katılarak bu amaca katkıda bulunur. Uzman konuşmacıları, grupların
veya herhangi bir alt grubun kendi konularında hazırladığı sunumları dinler ve
tartışmalara imkan sağlar. Destek ekiplerinin hastane içindeki gözlem ve
uygulamalarını öğrenir, bilgi alışverişi ve tartışma yoluyla katkı sağlar ve öneriler
sunar.
Madde.2.4.d. Danışma Kurulu üyelerinden arzu edenler Enteral Beslenme Grubu,
Parenteral Beslenme Grubu, Hastane Beslenmeleri Grubu ve Beslenme Dili Grubu
gruplarına katılabilir. Grup çalışmaları için meslek grubu, branş ve sayı yönünden bir
kısıtlama yoktur.
Madde.2.4.e. Danışma Kurulu’nun eğitim toplantıları; Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nden veya çevre sağlık kuruluşlarından dinleyici olarak her türlü katılıma
açıktır.
3.BÖLÜM
DESTEK EKİPLERİ, GRUPLAR VE GÖREVLERİ
Madde.3.1. Destek Ekipleri
Madde.3.1.a. Destek ekipleri; Çocuk Klinik Beslenme Desteği Ekibi, Cerrahi Klinik
Beslenme Desteği Ekibi ve Dahiliye Klinik Beslenme Desteği Ekipleri olmak üzere üç
gruptan oluşur. Her ekipte iki hekim, bir diyetisyen, bir hemşire bulunur.
Madde.3.1.b. Destek ekip üyeleri seçilirken; Yönetim Kurulu; beslenme konusuna
yakın ilgili ve bilgili hekimlerden birini Anabilim dalı başkanlarından, hemşire ve

diyetisyeni ise Başhekimlik’ten bildirmesini ister. Yönetim Kurulu, belirlenen adayı bir
yıl süreyle görevlendirir. Bu süre, OBEK Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir.
Madde.3.1.c. Destek ekipte yer alan elemanlardan biri ekip üyeleri tarafından başkan
seçilir. Ekip başkanı ekibin toplantılarını ve günlük iş dağılımını düzenler.
Madde.3.1.d. Destek ekip elemanları kendi görev alanları içinde olan servis ve
birimlere her gün düzenli vizit yapar. Servis sorumlu hemşire ve hekimlerine
beslenme hizmetleriyle ilgili bir ihtiyaçları olup olmadığını sorar. Halen yatmakta olan
hastalara sunulan beslenme desteği hizmeti ile ilgili soruları cevaplar, yanlış ve
eksiklikleri giderilmesi için önerilerde bulunur ve beslenme desteğini planlar.
Madde.3.1.e. Hasta istem önerilerini (orderlarını) günlük olarak kontrol eder,
gerekiyorsa uygulama önerilerini OBEK Destek Ekibi Çalışma Formu’na yazar. Bir
nüshasını hasta dosyasına koyar, diğer nüshasını OBEK sekreterliğinde arşivler.
Madde.3.1.f. Destek ekibi kendi içinde haftada bir toplanır ve günlük çalışmalarını
planlar. Yönetim Kurulu ve gerekirse Danışma Kurulu’na belirli sürelerde
çalışmalarını, sorunlarını, pratik deneyimlerini ve çalışma istatistiklerini aktarır.
Destek ekibi her çalışma yılı başında Yönetim Kurulu’ndan yıllık çalışma planını
öğrenir, yıl sonunda ise yıllık çalışma raporunu sunar.
Madde.3.2. Çocuk Klinik Beslenme Desteği Ekibi:
Çocuk Klinik Beslenme Desteği Ekibi, iki hekim, bir diyetisyen, bir çocuk
hemşiresinden oluşur. Çocuk ve Çocuk Cerrahisi kliniklerinde yatan çocuk hastalara
uygulanacak her türlü oral, enteral ve parenteral beslenme hizmetlerinin ilgili
kliniklerin istekleri ve beslenme biliminin gerekleri doğrultusunda yürütülmesine
destek verir. Bu amaçla kliniklere ziyaretlerde bulunur, öneriler sunar ve beslenme
hizmetinde görev alan tüm hekim, hemşire ve personelin bu yönde eğitimlerini sağlar.
Madde.3.2.a. Hekimlerden biri Çocuk Cerrahisi’nden, diğeri ise Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı’nın önerisiyle Yönetim Kurulu’nca görevlendirilir. Diyetisyen ve hemşire
ise, Başhekimin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.
Madde.3.3. Cerrahi Klinik Beslenme Desteği Ekibi:
Genel Cerrahi ve diğer cerrahi kliniklerde (Beyin Cerrahisi, Göz, Kulak Burun Boğaz,
Plastik Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Ortopedi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Üroloji, KadınDoğum, Anestezi, Ameliyathane ve Yoğun Bakım) yatan yetişkin hastalara
uygulanacak her türlü oral, enteral, periferik ve santral parenteral beslenme
hizmetlerinin ilgili kliniklerin istekleri ve nütrisyon biliminin gerekleri doğrultusunda
yürütülmesine destek verir. Bu amaçla kliniklere ziyaretlerde bulunur, öneriler sunar
ve beslenme hizmetinde görev alan tüm hekim, hemşire ve personelin bu yönde
eğitimlerini sağlar. Yetişkin Cerrahi Klinik Beslenme Desteği Ekibi, bu branşlardan
seçilen iki hekim, bir diyetisyen ve cerrahi hemşiresinden oluşur. Hekimler ilgili
Anabilim Dalı’nın önerisiyle Yönetim Kurulu’nca görevlendirilir, diyetisyen ve hemşire
ise Başhekim önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.
Madde.3.4. Dahiliye Klinik Beslenme Desteği Ekibi:

Dahiliye ve diğer kliniklerde (Psikiyatri, Nöroloji, Fizik Tedavi Rehabilitasyon,
Dermatoloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Özel Servis )
yatan yetişkin hastalara uygulanacak her türlü oral, enteral, periferik ve santral
parenteral beslenme hizmetlerinin ilgili kliniklerin istekleri ve nütrisyon biliminin
gerekleri doğrultusunda yürütülmesine destek verir. Bu amaçla kliniklere ziyaretlerde
bulunur, öneriler sunar ve beslenme hizmetinde görev alan tüm hekim, hemşire ve
personelin bu yönde eğitimlerini sağlar. Dahiliye Klinik Beslenme Desteği Ekibi, bu
branşlardan seçilen iki hekim, bir diyetisyen ve bir dahiliye hemşiresinden oluşur.
Hekimler ilgili Anabilim Dalı’nın önerisiyle Yönetim Kurulu’nca görevlendirilir,
diyetisyen ve hemşire ise Başhekim önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından
görevlendirilir.

Madde.3.5. Gruplar
Grupların amacı, ana başlık doğrultusunda fikir alışverişinde bulunmak, birlikte yayın
okumak, beceri düzeyini yükseltmek ve bu çalışmaları zaman zaman Danışma
Kurulu’na sunmak. Grup içinde daha küçük ilgi veya alt çalışma ekipler kurarak daha
özelleşmiş konularda yetişmiş üyeler elde etmek. Ortak çalışmalar yoluyla küçük
grupları sık olarak biraraya getirmek, bu yolla ilgiyi, bilgiyi ve sosyal ilişkileri artırmak
ve OBEK çalışmalarında her üyenin aktif görev almasını sağlamak.
Madde.3.5.a. Gruplar; Hastane Beslenmeleri Grubu, Enteral Beslenme Grubu,
Parenteral Beslenme Grubu ve Beslenme Dili Grubu olmak üzere 4 gruptan oluşur.
Madde.3.5.b. Danışma Kurulu’ndan isteyen her üye gruplarda görev alabilir.
İsteyenler aday olur ve Danışma Kurulu oylamasıyla seçilirler, Yönetim Kurulu
onayıyla göreve başlarlar. Grup üyelik süresi iki yıldır. İsteyenlerin yeniden seçilerek
bu grupta daha uzun çalışmaları mümkündür.
Madde.3.5.c. Hastane Beslenme Grubu, hastane yemeklerinin malzeme seçimi,
hazırlama, saklama ve sunma aşamasında kaliteyi artıracak araştırmalar yapar ve
önerilerde bulunur. Malzeme, işleyiş ve servis ile ilgili önerileri inceler, yenilikleri
araştırır, elde ettiği sonuçları Danışma Kurulu’nda tartışır. Burada sonuca bağlanan
önerileri Yönetim Kurulu’na rapor halinde sunar.
Madde.3.5.d. Enteral Grup, perkütan endoskopik gastrostomi, perkütan endoskopik
jejunostomi, nazogastrik ve nazojejunal tüp yerleştirme gibi klinik uygulamalar ve
kullanılacak enteral ürünleri tartışır. Uygun ürün seçimleri için çalışma ve araştırmalar
yapar. Enteral beslenme uygulamaları konusundaki yenilikler izler. Elde ettiği
sonuçları Danışma Kurulu’nda tartışır. Burada sonuca bağlanan önerileri Yönetim
Kurulu’na rapor halinde sunar
Madde.3.5.e. Parenteral Grup, periferik ve santral parenteral belenme konusundaki
klinik uygulamaları ve kullanılacak parenteral ürünleri tartışır. Uygun ürün seçimleri
için çalışma ve araştırmalar yapar. Parenteral beslenme uygulamaları konusundaki
yenilikler izler. Elde ettiği sonuçları Danışma Kurulu’nda tartışır. Burada sonuca
bağlanan önerileri Yönetim Kurulu’na rapor halinde sunar

Madde.3.5.f. Beslenme Dili Grubu, yabancı kelimelerin öz Türkçe karşılığını ve teknik
terimlerin doğru kullanımını araştırır. Elde ettiği verileri Danışma Kurulu’na sunar.
Burada tartışılan bilgileri bir rapor halinde Yönetim Kurulu ve ilgili kuruluşlara iletir.
Beslenme Terimleri sözlüğü oluşturmak için konu üzerinde çalışır. Bu konuda çalışan
diğer kuruluşlarla ilişki kurar. Elde ettiği sonuçları Danışma Kurulu’nda tartışır.
Burada sonuca bağlanan önerileri Yönetim Kurulu’na rapor halinde sunar.
YÜRÜRLÜK
Madde.4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
‘Beslenme Eğitimi ve Uygulamaları Kurulu’nun (OBEK)’Yönergesi Üniversite
Senatosu tarafından kabul edildiği ve onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde.5. Bu yönerge hükümleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Başhekim) tarafından uygulanır.
DAYANAK
Madde.6.
Bu Yönerge ‘Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin ‘ Bölüm 1 Tıbbi
Hizmetler kısmında B-servis hizmetleri madde13 ve Bölüm 2 Yönetim Hizmetleri
kısmında R-mutfak hizmetleri madde 89a ve madde 89b’e dayandırılarak
hazırlanmıştır.

EKLER:
Ek1. Klinik Beslenme Destek Ekibi Formu
Ek2. Klinik Beslenme Destek Ekibi Hasta Takip Formu
Ek3. Cerrahi Total Parenteral Beslenme İstek Formu
Ek4. Standart Parenteral Beslenme İstek Formu
Ek5. Pediatrik Parenteral Beslenme İstek Formu

