YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ
UYGULAMALARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü öğrencilerinin öğrenim sürecinde kazandıkları teorik ve uygulama dersleri bilgilerinin
değerlendirilmesi ve pekiştirilmesi hedefiyle eğitim ve öğretimin zorunlu bir parçası olan uygulamalar ile ilgili
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2(1) Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi “Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği” gereği Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin öğrenim
süresince yapmakla yükümlü oldukları uygulamaların ilkelerini, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 21 Eylül 2018 tarihli ve 30542 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4(1) Bu Yönergede adı geçen;

a) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini
b) Fakülte: Sağlık Bilimleri Fakültesini,
c) Bölüm: Beslenme ve Diyetetik Bölümünü,
d) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Beslenme ve Diyetetik Alanında Uygulamalar
MADDE 5(1) Bu uygulama; öğrencilerin teorik ve pratik derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanlarına
uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hasta bakım ve tedavisinde görevli personel (doktor, hemşire, yönetici aşçı,
garson gibi) ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneği kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri,
sorumlulukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri gibi) öğrenmelerini ve özümsemelerini sağlamak, meslek
elemanlarının karşılaştıkları güçlükleri belirleyerek ve gözlemleyerek bunların çözüm yolları konusunda bilgi ve
beceri sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü diyetisyen bulunan sağlık
kuruluşları, hastane ve diğer kurumlarda yapılır.
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(2) Uygulama, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında
yapılır.

(3) Bu uygulama, 196 saatten az olmamak şartı ile 7 haftadır. (7 hafta x 4 gün= 28 gün. 28 gün x 7 saat= 196
saat).

(4) Bu uygulama, üçüncü sınıf sonrasında yaz döneminde sahada yürütülür.
(5) Uygulama takvimi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Akademik Takvimine göre düzenlenir.
(6) Uygulama yapan öğrenciye herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, uygulama proje çalışması varlığında proje
bütçesinden veya Bakanlıkların ve Ulusal/Uluslararası Kuruluşların katkıları ve bölümün uygun gördüğü
sponsorlar tarafından karşılanabilir.
Çalışma Süresi ve Saatleri
MADDE 6- (1) Uygulama süreleri 196 saatten az olmamak şartı ile 7 haftadır (7 hafta x 4 gün= 28 gün. 28 gün x
7 saat= 196 saat).
(2) Uygulama yapılan kurumun mesai saatlerine göre, öğrencilerin uygulama danışmanları tarafından belirlenir.
Ancak, tüm gün uygulamalarda çalışma süresi günde 7 saatten az olamaz.
Devam Zorunluluğu ve Mazeretler
MADDE 7(1) Uygulamalara devam zorunludur.
(2) Uygulama süresinin %20’sini aşan tüm devamsızlıklarda (raporlu olmak dâhil); “Yüksek İhtisas Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca, öğrenci uygulamayı tekrar eder.
İzinler
MADDE 8(1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite
veya yurtiçi/yurtdışı burs, proje, uygulama, araştırma gibi olanakların doğması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu
Kararı ile izin verilir.
Uygulama Sonu Değerlendirme
MADDE 9(1) Öğrencilerin başarısı; uygulama sonunda uygulama danışmanlarının gözetiminde gerçekleşen ön hazırlık
çalışmalarını (eğitim modüllerinin, sunu, poster, görsel materyal gibi eğitim araç ve gereçlerinin
değerlendirilmesi), saha çalışmasını (araştırmanın uygulanması ve beslenme eğitimi, v.b. gibi), yürütülen
araştırmanın öğrenci tarafından veri değerlendirmesini ve raporlanmasını, uygulama sorumlularının ve uygulama
yapılan yerdeki çalışanların öğrenci hakkındaki görüşlerini içerir.
Uygulama notu olarak; Beslenme ve Diyetetik Alanında Uygulama Çalışmasının değerlendirilmesinde “Yüksek
İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer alan puanlar, notlar ve
katsayılar geçerlidir.
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Uygulama Tekrarı
MADDE 10(1) Uygulamadan geçerli not alamayan öğrenci; Beslenme ve Diyetetik Alanında Uygulama Çalışmasını, dersin
açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamalar- Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar -Toplu Beslenme
Sistemlerinde Uygulamalar- Toplum Beslenmesi Uygulamaları

Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamalar
MADDE 11(1) Bu uygulama; öğrencilerin teorik ve pratik derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanlarına
uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hasta bakım ve tedavisinde görevli personel (doktor, hemşire, yönetici, aşçı,
garson gibi) ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri,
sorumlulukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri gibi) öğrenmelerini ve özümsemelerini sağlamak amacıyla
ilgili Üniversite Hastanesi ve/veya Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü diğer sağlık kuruluşlarında yapar.

(2) Bu uygulama, dördüncü sınıf güz veya bahar yarıyılında yapılır. Uygulama notu, güz veya bahar yarıyılı
sonunda verilir.

(3) Uygulama, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında
yapılır. Uygulamanın yürütüldüğü kurumlarda sorumlu diyetisyenlerin varlığı tercih nedenidir.

(4) Bu uygulama, 196 saatten az olmamak şartı ile 7 haftadır. Haftada 1 gün bölüm dersleri için öğrenciler okulda
bulunacaklardır (7 hafta x 4 gün= 28 gün. 28 gün x 7 saat= 196 saat). Bir yarıyıl (güz veya bahar) süreyi kapsar.

Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar
MADDE 12(1) Bu uygulama; öğrencilerin teorik ve pratik derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanlarına
uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hasta bakım ve tedavisinde görevli personel (doktor, hemşire, yönetici, aşçı,
garson gibi) ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri,
sorumlulukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri gibi) öğrenmelerini ve özümsemelerini sağlamak amacıyla
ilgili Üniversite Hastanesi ve/veya Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü diğer sağlık kuruluşlarında yapar.

(2) Bu uygulama, dördüncü sınıf güz veya bahar yarıyılında yapılır. Uygulama notu, güz veya bahar yarıyılı
sonunda verilir.

(3) Uygulama, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında
yapılır. Uygulamanın yürütüldüğü kurumlarda sorumlu diyetisyenlerin varlığı tercih nedenidir.

(4) Bu uygulama, 196 saatten az olmamak şartı ile 7 haftadır. Haftada 1 gün bölüm dersleri için öğrenciler okulda
bulunacaklardır (7 hafta x 4 gün= 28 gün. 28 gün x 7 saat= 196 saat). Bir yarıyıl (güz veya bahar) süreyi kapsar.
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Toplu Beslenme Sistemlerinde Uygulamalar
MADDE 13(1) Bu uygulama; öğrencilerin teorik ve pratik derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanlarına
uygulayabilmelerine olanak sağlamak, toplu beslenme sisteminde bilimsel esaslara uygun yöntemleri
öğrenmelerini ve besinlerin satın alınmasından artıkların kaldırılmasına kadar Toplu Beslenme Sistemleri
sürecinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Yüksek İhtisas Üniversitesi ve/veya Bölüm
Başkanlığının uygun gördüğü diğer kurum ve kuruluşlarda yapılır.

(2) Bu uygulama, dördüncü sınıf güz veya bahar yarıyılında yapılır. Uygulama notu, güz veya bahar yarıyılı
sonunda verilir.

(3) Uygulama, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları denetimi altında yapılır. Uygulamanın
yürütüldüğü kurumlarda sorumlu diyetisyen bulunma şartı aranmaz.

(4) Bu uygulama, 196 saatten az olmamak şartı ile 7 haftadır. Haftada 1 gün bölüm dersleri için öğrenciler okulda
bulunacaklardır (7 hafta x 4 gün= 28 gün. 28 gün x 7 saat= 196 saat). Bir yarıyıl (güz veya bahar) süreyi kapsar.
Toplum Beslenmesi Uygulamaları
MADDE 14(1) Bu uygulama; öğrencilerin Toplum Beslenmesi alanında teorik ve pratik derslerinde kazandıkları bilgi ve
beceriyi, Toplum Sağlığı/Halk Sağlığı Diyetisyeninin gerçek çalışma alanına uygulayarak, sahada gözlem
yaparak, yaşayarak, beslenme durumunu saptayarak, araştırma yapıp veri toplayarak, sorunları yerinde görerek,
beslenme durumunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile sağlığın korunması için beslenme eğitimi vererek
öğrenmesini ve beceri kazanmasını amaçlar.

(2) Bu uygulama, dördüncü sınıf güz veya bahar yarıyılında yapılır. Uygulama notu, güz veya bahar yarıyılı
sonunda verilir.

(3) Uygulama, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında
yapılır. Uygulamanın yürütüldüğü kurumlarda sorumlu diyetisyenlerin varlığı tercih nedenidir.

(4) Bu uygulama, 196 saatten az olmamak şartı ile 7 haftadır. Haftada 1 gün bölüm dersleri için öğrenciler okulda
bulunacaklardır (7 hafta x 4 gün= 28 gün. 28 gün x 7 saat= 196 saat). Bir yarıyıl (güz veya bahar) süreyi
kapsar.

(5) Koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kurumlarda (ana çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri,
toplum sağlığı merkezleri, huzurevleri ve yaşlı bakımevleri, kreş ve gündüz bakımevleri, anaokulları, spor
merkezleri ve spor kulüpleri ile yaz spor okulları, işçi sağlığı ile ilgili kuruluşlar, okul sağlığı hizmetleri
yürütülen kurumlar) ve/veya sahada bizzat ev/aile ziyaretleri ile yapılır.

(6) Uygulama yapıldığı dönemin koşulları doğrultusunda Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümünün uygun gördüğü alanlarda da uygulama kapsamı o döneme özgü olarak
değişebilir.
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Çalışma Süreleri ve Saatleri
MADDE 15(1) Her uygulama için çalışma süresi; öğrencinin uygulama yaptığı sağlık kuruluşu, hastane veya kurumun çalışma
saatlerine göre, uygulama danışmanları tarafından belirlenir. Bir öğrenci bir dönemde; Klinik Beslenme Çocuk,
Klinik Beslenme Erişkin, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi Uygulamalarından en fazla ikisini
çekerek programına alabilir (Tablo 1).
Tablo 1-Derslerin Dönemlere Göre Dağılımı
Uygulama
Grupları

Güz (14 Hafta)

1.Grup

Çocuk Beslenmesinde
Klinik Uygulamalar

2.Grup

Erişkin Beslenmesinde
Klinik Uygulamalar

3.Grup

Toplu Beslenme
Sistemlerinde
Uygulamalar

4.Grup

Toplum Beslenmesi
Uygulamaları

Toplum
Beslenmesi
Uygulamaları
Toplu Beslenme
Sistemlerinde
Uygulamalar
Erişkin
Beslenmesinde
Klinik
Uygulamalar
Çocuk
Beslenmesinde
Klinik
Uygulamalar

Bahar (14 Hafta)
Erişkin
Beslenmesinde
Klinik Uygulamalar
Toplum Beslenmesi
Uygulamaları
Çocuk
Beslenmesinde
Klinik Uygulamalar
Toplu Beslenme
Sistemlerinde
Uygulamalar

Toplu Beslenme
Sistemlerinde
Uygulamalar
Çocuk Beslenmesinde
Klinik Uygulamalar
Toplum Beslenmesi
Uygulamaları
Erişkin Beslenmesinde
Klinik Uygulamalar

Devam Zorunluğu ve Mazeretler
MADDE 16(1) Uygulamalara devam zorunludur. Uygulamalarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler;
dönem sonu uygulama notlarını alabilmeleri için, devamsız oldukları süre kadar telafi yapmak zorundadır.

(2) Herhangi bir nedenle uygulamaya katılamayan öğrencilerin; 8 çalışma saatine kadar olan devamsızlıklarda,
mazeretlerini belgelemesi gerekmektedir.

(3) Mazeretin uygulama danışmanlarınca ve Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenci uygulamaya
devam edemediği saat kadar telafi yapmak zorundadır. 1 gün devamsızlık halinde 1 gün telafi yapılır.

(4) Sağlık raporu Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara
giremez. Fakülte Yönetim Kurulu; öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak, kabul veya reddebilir.

(5) Uygulama saatlerinin %20’sinden (39 çalışma saati ve üzeri) fazlasına katılmayan öğrenci, o dersin genel
sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, genel sınav
döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve öğrenci “D” (Devamsız) notu
alarak uygulamadan kalır.

(6) Uygulama yapılan hastane ve kurumun çalışma saatine göre uygulamaya 30 dakikadan fazla geç kalan öğrenci
veya herhangi bir şekilde uygulama sırasında yarım günden daha az süre için izin alarak uygulamaya katılamayan
öğrenci, yarım gün telafi yapar. Telafi, uygulama danışmanının uygun gördüğü gün ve saatte yapılır.
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İzinler
MADDE 17(1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite
veya yurtiçi/yurtdışı burs, proje, uygulama, araştırma gibi olanakların doğması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu
Kararı ile izin verilir.
Uygulama Sınavları Hakkında Hükümler
MADDE 18(1) Öğrencilerin başarısı; her uygulama sonunda, uygulama danışmanlarının gözetiminde gerçekleşen klinik,
poliklinik çalışmaları, olgu sunumları, ödevler, hastalarla iletişimleri ve ilgileri ile sözlü ve yazılı sınav
değerlendirmeleri ayrı ayrı göz önüne alınarak “Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen notlarla değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin uygulama süresi içindeki çalışma durumu, olgu sunumu gibi uygulamalardan aldığı notların
dönem sonu genel notuna katkısı en fazla % 60’tır. Her uygulama sonunda yapılan sözlü ve/veya yazılı genel
sınavın katkısı ise % 40’tır.

(3) Klinik Beslenme Çocuk, Klinik Beslenme Erişkin, Toplu Beslenme Sistemleri ve Beslenme ve Diyetetik
Alanında Uygulama Çalışması Uygulamalarının değerlendirilmesinde “Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer alan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar geçerlidir.
Uygulama Raporu/Dosyası, Gizli Sicil ve Uygulamaya Başlama
MADDE 19(1) Öğrenci; uygulamayla ilgili işlemlerini, uygulamaya başlamadan önceki yarıyılın sonuna kadar tamamlayarak
Bölüm Başkanlığına başvurur.

(2) Uygulama yerleri belirlenen öğrenciler, ilgili Bölüm Başkanlığından uygulama yapılacak kuruluşa hitaben
yazılan bir yazı ile fotoğraflı “Uygulama Dosyası” ve “Gizli Sicil Belgesi’’ni alır. ‘’Uygulama Dosyası’’ ve “Gizli
Sicil Belgesi’’ni Dekanlıkta onaylatır.

(3) Her öğrenci, uygulamaya başlamadan önce yasal süreci içinde sigorta işlemlerini tamamlatır.
(4) Öğrenci, uygulama kabul yazısında ve sigorta başlangıcında belirtilen tarihte uygulama yapacağı kuruluşa
giderek gerekli belgeleri işyeri amirine sunar ve uygulamaya başlar.

(5) Uygulama Defterinde uygulama yapılan kuruma ayrılan yer ile öğrencinin “Uygulama Programı”, Kurum
Amirince onaylanır.

(6) Öğrenci, her uygulama dönemi için ayrı bir uygulama raporu hazırlar. Bu işlem için bir veya daha fazla
uygulama dosyası kullanılabilir.

(7) Uygulama yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı, diğer durumlarına ilişkin bilgileri gizli sicil fişine
işleyip imzaladıktan sonra, kapalı zarf içerisinde öğrenci ile veya taahhütlü olarak Beslenme ve Diyetetik Bölüm
Başkanlığına gönderir.

(8) Uygulamaya başlayan bir öğrenci, Uygulama Komisyonu, Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık izni olmadan
uygulama yerini değiştiremez.

(9)

Öğrenci, zamanında başlanılamayan/tamamlanmayan uygulamaların sigorta çıkış işlemleri için Fakülte

Uygulama Birimine bilgi vermek zorundadır.
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(10) Tüm işlemleri tamamlandığı halde mazeretsiz olarak uygulamasına gitmeyen ve Fakülte Uygulama
Birimi’ne bildirmeyen öğrencilere, o dönem için yeniden uygulama işlemi yapılmaz.
Uygulamaların Tekrarı
MADDE 20(1) İşyeri tarafından başarısız sayılan veya Bölüm Uygulama Komisyonu tarafından uygulaması kısmen ve/veya
tamamen kabul edilmeyen öğrenci, uygulamasını kısmen ve/veya tamamen tekrarlamak zorundadır.
Uygulamalardan geçerli notu alamayan öğrenci, o uygulamayı açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır.
Uygulamaların birinden kalan öğrenci, Yaz döneminde başarısız olduğu uygulamayı tekrar eder. İki veya daha
fazla uygulamadan kalan öğrenci; uygulamalardan birini Yaz döneminde, diğerlerini ise takip eden güz ve bahar
yarıyıllarında tekrar eder.

(2) Yaz döneminde açılacak uygulamalar; bahar yarıyılı genel sınavlarının başlama tarihinden önce belirlenip,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Yaz döneminde bir öğrenci en fazla 6 kredilik tek bir uygulamayı alabilir ve bir öğretim elemanına yaz
döneminde en fazla bir uygulamanın sorumluluğu verilebilir.

(4) Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. sınıf uygulamalarının açılmaları gereken yarıyıllarda açılmayarak Yaz
dönemine ertelenmeleri mümkün değildir. Daha önce uygulamayı almamış olan öğrenci, Yaz döneminde açılmış
bir uygulamayı ilk defa alamaz.

(5) Öğrenciler, genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları uygulamaları
tekrarlayabilirler. Tekrarlanan uygulamalarda en son alınan not geçerlidir.
Sınav Günleri ve Şekli
MADDE 21(1) Uygulama sınavları; uygulama dönemi sonunda, daha önceden ilan edilen tarihte ve “Yüksek İhtisas
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak yapılır.
(2) Sınavlar, teorik ve pratik bilgileri içeren yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Öğrenciler, sınavlara saptanan gün
ve saatte girmek zorundadır.
Mazeret Sınavı
MADDE 22(1) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir uygulama sınavına giremeyen ve geçerli nedenleri ilgili Yönetim Kurulunca
kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Öğrenciler sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, final sınav
haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen ilk final sınavları döneminde, Beslenme ve Diyetetik Bölüm
Başkanlığınca belirlenen, gün, saat ve yerde kullanırlar.
(2) Final ve Bütünleme sınavının her ikisine de giremeyen öğrencilerden (sınavların bittiği tarihten itibaren en geç
1 ay içerisinde bölümlerine başvuru yapmaları koşuluyla) haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul
edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen ilk final sınavı döneminde kullanırlar. Mazeret sınavları
için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
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Bütünleme Sınavı
MADDE 23(1) Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl sonunda almış oldukları uygulama ve uygulamaların final sınavına girme
hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına
giremeyen öğrencilere verilir. Devamsız öğrenciler bu sınava giremezler.
(2) Bütünleme sınavından alınan not, her uygulama sonunda yapılan sözlü ve/veya yazılı genel sınav yerine geçer
ve katkısı % 40’tır. Öğrencinin uygulama süresi içerisindeki çalışma durumu, vaka sunumu gibi uygulamalardan
aldığı notların katkısı % 60’tır ve aynen geçerlidir.
Ön Şart
MADDE 24(1) BES Kodlu 1., 2. ve 3. Sınıf Dersleri ve Beslenme ve Diyetetik Alanında Uygulama (Elektif Uygulaması)
alınmadan; Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Toplu
Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi Uygulamaları yapılamaz.

(2) Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-I ve Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi- II dersinden
devamsız olan öğrenciler, Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamaları alamaz.

(3) Hastalıklarda Diyet Tedavisi-I ve Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II dersinden devamsız olan öğrenciler, Erişkin
Beslenmesinde Klinik Uygulamaları alamaz.

(4) Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme-I ve Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme-II
dersinden devamsız olan öğrenciler, Toplu Beslenme Sistemleri Uygulamasını alamazlar.

(5) Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-I, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-II, Hastalıklarda Diyet
Tedavisi-I, Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II, Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme-I, Toplu Beslenme
Yapan Kurumlarda Beslenme-II derslerinden herhangi birinden devamsız olan öğrenci; Beslenme ve Diyetetik
Alanında Uygulama (Elektif Uygulamasını) alamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamalarla İlgili Diğer ve Son Hükümler

Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 25(1) Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından Akademik Takvimde belirtilen sınav sonuçlarının ilan tarihinden
itibaren 5 gün içinde, öğrencinin sınav notuna itiraz hakkı vardır.
Genel Görünüş ve Giyiniş
MADDE 26(1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi, fakülte eğitiminin özelliklerinin gerektirdiği şartlara ve ilgili mevzuata
uygun olmak zorundadır.
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Uygulama Disiplini
MADDE 27(1) Öğrenciler uygulama yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına uymaya
zorunludurlar.
Öğrencilerin Uygulama Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar
MADDE 28(1) Öğrencilerin uygulama sırasında karşılaştıkları sorunlar öncelikle ilgili uygulama danışmanına ve sorumlu
diyetisyene, gerekli görüldüğü takdirde ise Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığına iletilir. Çalışma saatleri
sırasında karşılaşılan sorunlar ve zorluklar, o bölümün sorumlu diyetisyenleri ve/veya danışmanlarına danışılarak
ve onlarla işbirliği yapılarak çözümlenir; öğrenci bu sorunları tek başına hastane veya kurumda çalışan diğer
meslek grupları ile çözümleme çabasına giremez.
Öğrencilerin Uygulamayla İlgili Görüşleri
MADDE 29(1) Öğrenciler; uygulamayla ilgili görüşlerini, her uygulamanın sonunda bir rapor halinde, ilgili uygulama
danışmanlarına sunarlar. Hastane veya kurumun çalışma düzeni hakkında hazırlanacak raporlar; uygulama
sonunda, uygulama sınavı süresine kadar, ilgili uygulamanın danışmanına teslim edilir.
Uygulamalarını Bitirenlerin Mezuniyet Tarihleri
MADDE 30(1) Bütün derslerinden başarılı olup mezun olmak için sadece uygulama/uygulamaları eksik kalan öğrencilerin;

a) Uygulamalarının bitiminde eğitim-öğretim yarıyılı başlamamışsa, uygulama bitirme tarihi
b) Uygulamalarını Eğitim-Öğretim yarıyılı içerisinde bitirmişlerse, uygulamanın kabul edildiği tarih mezuniyet
tarihi olarak kabul edilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 31(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde; ‘’Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği’’, “Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi” ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 32(1) Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33(1) Bu Yönerge hükümleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.
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