
ZORUNLU UYGULAMA DERSLERİ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

……………………Mesleki Uygulama Yönergesinde belirtilen ön şartlara göre öğrencilerin 

alabilecekleri uygulama dersleri danışman hocaları tarafından belirlenir. 

*İlgili yönerge; https://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/sbf/beslenme-

diyetetik/bes_formlar/1571898597_besmeslekiuygulamayonergesi.pdf  

 

Uygulama derslerini alabilecek öğrencilerin listesi staj koordinatörü tarafından oluşturularak 

uygulama gruplarına ayrılır. 

*Gruplar Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mesleki Uygulama Yönergesi (Madde 15)’ne uygun olarak 

yapılır. 

Belirlenen her bir uygulama grubu için sorumlu ……………Bölümü öğretim elemanı atanır. 

Öğrencinin uygulama derslerini yapabileceği yerler belirlenir. Belirlenen yerlerin uygunluğu 

ile ilgili ön görüşmeler yapılarak, üniversitemiz staj koordinatörlüğüne iletilir. 

KABUL ALMA 

DURUMU? RED  
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A
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Kabul alınan yerlere öğrencilerin dağıtımı yapılır. Gruptan sorumlu öğretim 

elemanlarına bildirilir. 

ÖNCESİNDE YAPILACAKLAR  

 

Sorumlu öğretim üyeleri uygulama sahası eğitim birimleri ile iletişime geçer. 

https://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/sbf/beslenme-diyetetik/bes_formlar/1571898597_besmeslekiuygulamayonergesi.pdf
https://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/sbf/beslenme-diyetetik/bes_formlar/1571898597_besmeslekiuygulamayonergesi.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Erişkin Beslenmesinde 

Klinik Uygulamalar  

 SGK Durum 

Belgesi  

 İş Sağlığı ve 

Güvenliği eğitimini 

aldığına dair belge 

ya da transkript. 

 Tetkikler (HBsAg, 

anti-HBs, anti-HCV 

vs.) 

*Uygulama yapılacak 

hastane ile iletişime 

geçilerek detaylı bilgi 

alınır. 

Çocuk Beslenmesinde 

Klinik Uygulamalar  

 SGK Durum 

Belgesi  

 İş Sağlığı ve 

Güvenliği eğitimini 

aldığına dair belge 

ya da transkript. 

 Tetkikler (HBsAg, 

anti-HBs, anti-HCV 

vs.) 

*Uygulama yapılacak 

hastane ile iletişime 

geçilerek detaylı bilgi 

alınır. 

 

Toplum Beslenmesi 

Uygulamaları  

 SGK Durum 

Belgesi  

 İş Sağlığı ve 

Güvenliği eğitimini 

aldığına dair belge 

ya da transkript. 

 Tetkikler (HBsAg, 

anti-HBs, anti-HCV 

vs.) 

*Uygulama yapılacak 

hastane ile iletişime 

geçilerek detaylı bilgi 

alınır. 

 

 

Toplu Beslenme 

Sistemlerinde 

Uygulamalar 

 SGK Durum Belgesi  

 İş Sağlığı ve 

Güvenliği eğitimini 

aldığına dair belge 

ya da transkript. 

 Tetkikler (HBsAg, 

anti-HBs, anti-HCV 

vs.) 

*Uygulama yapılacak 

hastane ile iletişime 

geçilerek detaylı bilgi 

alınır. 

 

UYGULAMA YERLERİNE GİTMEDEN 

ÖNCE 

 
SGK girişlerinin yapılması için üniversitemiz İdari ve Mali İşler Başkanlığına öğrenci bilgileri 

iletilir. 

Öğrencilere hazırlamaları gereken evraklar hakkında bilgi verilerek tamamlamaları istenir 

Öğrenci belirtilen uygulama sahası eğitim birimine hazırladıkları evrakları, mesleki uygulama devam çizelgesi ve 

staj karnesi ile giderek stajına başlar. 

* mesleki uygulama devam çizgesine ve staj karnesi üniversitemiz web sayfasından ulaşabileceği link; 

https://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/saglik-bilimleri-fakultesi/bolumler-/beslenme-ve-

diyetetik-bolumu 

Uygulama sahasında bulunacak öğrencilerin bilgileri ve iletişim kurabilecekleri sorumlu öğretim elemanlarının 

bilgileri eğitim birimlerine ve/veya yönetici diyetisyene iletilir. 

https://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/saglik-bilimleri-fakultesi/bolumler-/beslenme-ve-diyetetik-bolumu
https://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/saglik-bilimleri-fakultesi/bolumler-/beslenme-ve-diyetetik-bolumu


 

 
UYGULAMA SÜRECİ  

 

Öğrenciler ……………………………………BÖLÜMÜ UYGULAMALARI YÖNERGESİ’ ne uygun bir şekilde devam eder. 

UYGULAMANIN TAMAMLANMASI 

 

Uygulamanın yapıldığı kurum tarafından doldurulan staj karnesi ve devam çizelgesi kapalı zarfta sorumlu 

öğretim üyesine teslim edilir. 

Uygulama yazılı ve /veya sözlü sınavların yapılması, uygulamaya yönelik ödevlerin teslim edilmesi. 


