
1 
 

 

13.08.2021 tarihli Senato’da 12 Sayılı Toplantıda 2021/43 Nolu Karar ile kabul edilmiştir.  

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERİSTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

KLİNİK/TOPLUM SAĞLIĞI/TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ EĞİTİMİ 

UYGULAMA ve STAJ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1-   

Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

öğrencilerinin öğrenim sürecinin zorunlu bir parçası olan mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek, 

değerlendirmek ve pekiştirmek amacıyla uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirler.  

Kapsam  

MADDE 2- 

Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi “Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönergesi’’ gereği Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresince 

yapmakla yükümlü oldukları uygulamaların ilkelerini, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- 

 Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 17 Haziran 2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğrenimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” ve Yüksek İhtisas 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’’ hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4- 

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. 

e) İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini, 

f) İşletmede mesleki eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini yükseköğretim kurumlarında, 

işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim 

uygulamalarını, 

g) Eğitici Personel: Mesleki yetkinliğe sahip, öğrencilerin işletmedeki eğitimlerinden sorumlu işletme personeli. 

h) Komisyon: Beslenme ve Diyetetik Bölümü uygulamalı dersleri ve yaz stajı ile ilgili işleyişi yönergeye uygun 

düzenler ve yürütülmesini sağlar. Komisyon, staj koordinatörü ve öğretim elemanlarından oluşan alt 

komisyonlardan oluşur.  
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i) Mesleki eğitim programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından Ülkenin kalkınmaya dair üst politika belgeleri ve 

ihtiyaçları dikkate alınarak belirli zaman aralıkları ile belirlenen ve bir mesleğe ilişkin Ön Lisans veya lisans 

düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülen yükseköğretim diploma programlarını, 

j) Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler 

dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve 

davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim 

ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışmayı, 

k) Uygulamalı ders: Bir eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin 

yükseköğretim kurumunun uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet alanlarında uygulamaların içinde yer 

alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının veya elemanlarının 

sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi, 

l) Uygulamalı eğitim dosyası: Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında hazırlamaları gereken defter, gelişim 

dosyası, form, rapor ve benzeri dokümanı ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Beslenme ve Diyetetik Alanında  

Staj ve Uygulama Dersleri Ön Şartları 

 

Ön Şart   

MADDE 5-  

1. BES Kodlu 1., 2. ve 3. Sınıf Dersleri alınmadan Beslenme ve Diyetetik Alanında Staj Çalışması; Çocuk 

Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Toplu Beslenme 

Sistemlerinde Alan Uygulamaları ve Toplum Beslenmesinde Alan Uygulamaları yapılamaz. Devamsızlık 

nedeniyle bu derslerden kalan öğrenciler bu staja başvuramazlar. 

2. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-I ve Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi- II derslerinden 

devamsızlıktan kalmış olan öğrenciler, Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamaları alamazlar. 

3. Hastalıklarda Diyet Tedavisi-I ve Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II derslerinden devamsızlıktan kalmış olan 

öğrenciler, Erişkin                Beslenmesinde Klinik Uygulamaları alamazlar. 

4. Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması ve Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi 

derslerinden devamsızlıktan kalan öğrenciler, Toplum Beslenmesinde Alan Uygulamaları dersini 

alamazlar. 

5. Toplu Beslenme Sistemleri-I ve Toplu Beslenme Sistemleri-II derslerinden devamsızlıktan kalmış olan 

öğrenciler, Toplu Beslenme Sistemlerinde Alan Uygulamalarını alamazlar. 

6. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-I, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-II, Hastalıklarda 

Diyet Tedavisi-I, Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II, Toplu Beslenme Sistemleri-I, Toplu Beslenme 

Sistemleri-II derslerinden herhangi birinden devamsız olan öğrenci; Beslenme ve Diyetetik Alanında Staj 

Uygulamasını alamaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Beslenme ve Diyetetik Alanında  

Beslenme ve Diyetetik Alanında Staj Çalışması 

 

Beslenme ve Diyetetik Alanında Staj Çalışması  

MADDE 6- 

1. Bu staj; öğrencilerin teorik ve pratik derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanlarına 

uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hastanın tedavisi, bakımı, besin hazırlamasında ve servisinde görevli 

personel (doktor, hemşire, mutfak personeli gibi) ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneği kazandırmak ve 

diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri gibi) öğrenmelerini 

ve özümsemelerini sağlamak, kendi meslek mensuplarının karşılaştıkları güçlükleri belirleyerek ve 

gözlemleyerek çözüm yolları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Bölüm 

Başkanlığının uygun gördüğü Diyetisyen bulunan sağlık kuruluşları, hastane ve diğer kurumlarda yapılır. 

2. Bu staj, üçüncü sınıfın bitiminde yaz döneminde sahada yürütülür. 

3. Staj takvimi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Akademik Takvimine göre düzenlenir. 

4. Yaz Stajı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü sorumlu öğretim elemanları ile eğitici personelin (Diyetisyenin) 

denetimi altında yapılır. 

5. Yaz Stajı yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 sayılı Kanunun 25. Maddesi uygulanır.  

6. Staj yapan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 

iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda 

olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek 

primler 5510 sayılı Kanunun 87. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yükseköğretim kurumları 

tarafından karşılanır. 

7. Bu uygulamanın süresi yazın ve 20 iş günüdür. Koşula bağlı olarak hafta sonundan 1 gün staja dahil 

edilebilir. Uygulama yapılan kurumun mesai saatlerine göre, öğrencilerin uygulamaları, staj komisyonu 

tarafından belirlenir. Ancak, tüm gün uygulamalarda çalışma süresi günde 7 saatten az olamaz. 

 

Eğitim Öğretim Durumu ile Birlikte Staj Yapma Durumu  

MADDE 7- 

1. Staj yarı yıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapılmadığı durumlarda staj ile birlikte eğitim ve öğretim 

faaliyetleri devam eder, öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yaptırılmaz. 

2. İlgili programın veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında ve eğitim- öğretimi 

aksatmamak şartıyla staj yaptırılabilir. 

3. Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajını herhangi bir ayda 

yapabilir. 

4. Staj, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, yaz okulu ve genel 

sınav dönemlerinde de yaptırılabilir 

 

Staj Raporu/Dosyası, Gizli Sicil ve Staja Başlama  

MADDE 8- 
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1. Öğrenci; staj ilgili işlemlerini, uygulamaya başlamadan önceki yarıyılın sonuna kadar tamamlayarak                                    

komisyonca belirlenen sorumlu öğretim elemanına başvurur. 

2. Öğrenci staj yerini seçerken, uygulama yapacağı yerde eğitici personel olarak diyetisyen bulundurması esastır. 

3. Staj yerleri belirlenen öğrenciler, ilgili Bölüm Başkanlığından uygulama yapılacak kuruluşa hitaben yazılan bir 

yazı ile fotoğraflı “Staj Dosyası” ve “Gizli Sicil Belgesini’’ alır. ‘’ Staj Dosyası’’ ve “Gizli  Sicil Belgesini’’ 

Dekanlıkta onaylatır. 

4. Her öğrenci, staj başlamadan önce yasal süreci içinde sigorta işlemlerini tamamlatır. 

5. Öğrenci, staj kabul yazısında ve sigorta başlangıcında belirtilen tarihte staj yapacağı kuruluşa giderek gerekli 

belgeleri işyeri amirine sunar ve staja başlar. 

6. Öğrenci, staj dönemi için sorumlu öğretim elemanının belirtiği şekilde staj raporu hazırlar.  

7. Staj yeri sorumlu eğitici personeli; 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. Staja başlayan bir öğrenci staj yerini değiştiremez ancak, makul ve kanıtlanabilir bir sebep sunduğu takdirde 

Komisyon, Bölüm Başkanı ve Dekanlığın uygun görüşüne binaen işletme değişikliği yapabilir. 

9. Öğrenci, zamanında başlanılamayan/tamamlanmayan stajın sigorta çıkış işlemleri için fakülte ilgili birimine, staj 

komisyonuna ve stajdan sorumlu öğretim elemanına bilgi vermek zorundadır. 

10. Tüm işlemleri tamamlandığı halde mazeretsiz olarak staja gitmeyen, komisyonuna ve sorumlu öğretim 

elemanına bildirmeyen öğrencilere, o dönem için yeniden uygulama işlemi yapılmaz. 

 

Çalışma Süresi ve Saatleri 

      MADDE 9- 

1. Bu staj, 20 iş gününden az olamaz.  

2. Staj yapılan kurumun mesai saatlerine göre, öğrencilerin stajda bulunma saatini eğitici personel belirler.                  

Ancak, çalışma saatleri sorumlu öğretim elemanına bildirilerek onayı alınmalıdır. 

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler  

      MADDE 10- 

1. Staj kesintisiz olarak bitirilmesi zorunludur.   

2. Staj süresinin %20’sini aşan tüm devamsızlıklarda (raporlu olmak dâhil); “Yüksek İhtisas Üniversitesi                                          

Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” uyarınca, öğrenci uygulamayı tekrar 

eder.  

3. Kullanılan rapor ve mazeret izni gün sayısı kadar ek uygulama telafisi zorunludur. 

4. Mazeret izni kullanmak zorunda kalanlar ise mazeretini sorumlu öğretim elemanı ve eğitici personele 

(diyetisyene) bildirmekle yükümlüdür. 

Disiplin 

MADDE 11- 

1. Uygulama sahası içerisinde herhangi bir olumsuz disiplin durumunda eğitici personel, sorumlu öğretim 

elemanı ile temasa geçerek bildirir. 

2. Staj yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde de 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ile ilgili disiplin mevzuatına ve 

işletmenin çalışma kurallarına tabidir. Öğrenci aykırı davranışta bulunduğu durumda stajda başarısız olarak 

değerlendirilir. 
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İzinler  

      MADDE 12- 

1. Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite 

veya yurtiçi/yurtdışı burs, proje, uygulama, yarışma (bilimsel veya spor müsabakası), araştırma gibi 

olanakların doğması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile izin verilir. 

 

Staj Sonu Değerlendirme  

      MADDE 13- 

1.  Komisyon, staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu, uygulamalı eğitim dosyası ve önceden 

belirlenen kazanımlar doğrultusunda başarılı veya başarısız olarak (Tablo 2 ‘deki notlandırma ile) 

değerlendirir.  

2. Staj değerlendirilmesinde “Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav 

Yönergesinde’’ yer alan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar geçerlidir. 

3. Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler stajı tekrar yapmak zorundadır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamalar- Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar – Toplu Beslenme 

Sistemlerinde Alan Uygulamaları- Toplum Beslenmesinde Alan Uygulamaları 

 

Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamalar 

MADDE 14- 

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, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 8 ve 9 gereğince Beslenme 

ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ile sorumlu eğitici personel denetimi altında yapılır. Uygulamanın 

yürütüldüğü kurumlarda sorumlu diyetisyenlerin varlığı tercih nedenidir. 

 

Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar 

MADDE 15- 

1. Bu uygulama; öğrencilerin teorik ve pratik derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma 

alanlarına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hastanın tedavi, bakım, besin hazırlama ve servisinde 

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 
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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, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 8 ve 9 gereğince 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ile sorumlu eğitici personel denetimi altında yapılır. 

Uygulamanın yürütüldüğü kurumlarda sorumlu diyetisyenlerin varlığı tercih nedenidir. 

 

          Toplu Beslenme Sistemlerinde Alan Uygulamaları 

          MADDE 16- 

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, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 8 ve 9 gereğince 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ile sorumlu eğitici personel denetimi altında yapılır. 

Uygulamanın yürütüldüğü kurumlarda sorumlu diyetisyen bulunma şartı aranmaz. 

 

Toplum Beslenmesinde Alan Uygulamaları  

MADDE 17- 

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, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 8 ve 9 gereğince 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ile sorumlu eğitici personel denetimi altında yapılır. 

Uygulamanın yürütüldüğü kurumlarda sorumlu diyetisyenlerin varlığı tercih nedenidir. 

4. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kurumlarda (ana çocuk sağlığı ve aile planlaması 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. 

5. 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. 

 

Çalışma Süreleri ve Saatleri 
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MADDE 18- 

1. Her uygulama için çalışma süresi; öğrencinin uygulama yaptığı sağlık kuruluşu, hastane veya kurumun 

çalışma saatlerine göre, uygulamadan sorumlu komisyon tarafından belirlenir. Bir öğrenci bir dönemde; 

Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Toplu 

Beslenme Sistemlerinde Alan Uygulamaları ve Toplum Beslenmesinde Alan Uygulamalarından en fazla 

ikisini çekerek programına alabilir (Tablo 1). 
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Tablo 1-Derslerin Dönemlere Göre Dağılımı 

 

Uygulama 

Grupları 

Güz (14 Hafta) Bahar (14 Hafta) 

1.Grup Çocuk 

Beslenmesinde 

Klinik Uygulamalar 

Toplum 

Beslenmesinde 

Alan 

Uygulamaları 

Erişkin 

Beslenmesinde 

Klinik 

Uygulamalar 

Toplu Beslenme 

Sistemlerinde 

Alan 

Uygulamaları 

2.Grup Erişkin 

Beslenmesinde 

Klinik Uygulamalar 

Toplu 

Beslenme 

Sistemlerinde 

Alan 

Uygulamaları 

Toplum 

Beslenmesinde 

Alan 

Uygulamaları 

Çocuk Beslenmesinde 

Klinik Uygulamalar 

3.Grup Toplu 

Beslenme 

Sistemlerinde 

Alan 

Uygulamaları 

Erişkin 

Beslenmesinde 

Klinik 

Uygulamalar 

Çocuk 

Beslenmesinde 

Klinik 

Uygulamalar 

Toplum 

Beslenmesinde Alan 

Uygulamaları 

4.Grup Toplum 

Beslenmesinde 

Alan 

Uygulamaları 

Çocuk 

Beslenmesinde 

Klinik 

Uygulamalar 

Toplu 

Beslenme 

Sistemlerinde 

Alan 

Uygulamaları 

Erişkin Beslenmesinde 

Klinik Uygulamalar 

 

Devam Zorunluğu ve Mazeretler 

MADDE 19- 

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. 
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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 sorumlu eğitim personeli 

uygun gördüğü gün ve saatte yapılır. 

 

İzinler  

MADDE 20- 

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 21- 

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 Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 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. Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için ders başarı notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) 

olması gerekir. Proje, ödev, sunum gibi değerlendirmeler yapıldığında bunlardan alınan notlar da dikkate alınır. 

Ancak, yarıyıl sonu sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) olması zorunludur.  

4. Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Toplu Beslenme 

Sistemlerinde Alan Uygulamaları ve Toplum Beslenmesinde Alan Uygulamalarında dikkate alınan sözlü, 

proje, ödev, sunum gibi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı ders içeriklerinde ilan edilir (Tablo 2).  

5. Çocuk Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Erişkin Beslenmesinde Klinik Uygulamalar, Toplu Beslenme 

Sistemlerinde Alan Uygulamaları ve Toplum Beslenmesinde Alan Uygulamalarının değerlendirilmesinde 

“Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesinde’’ yer alan puanlar, 

notlar, dereceler ve katsayılar geçerlidir. 
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Tablo -2: Derslere göre değerlendirme kriterlerinin başarına notuna katılım yüzdesi  

Değerlendirme 

kriterleri 

Çocuk Beslenmesinde 

Klinik Uygulamalar 

      Yüzde (%) 

Erişkin 

Beslenmesinde 

Klinik Uygulamalar 

Yüzde (%) 

Toplum 

Beslenmesinde 

Alan  

Uygulamaları 

Yüzde (%) 

Toplu 

Beslenme 

Sistemlerinde 

Alan 

Uygulamaları 

Yüzde (%) 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Alanında Staj 

Çalışması 

Yüzde (%) 

Ara Sınav - - - - - 

Testler - - - - - 

Ev Ödevi /Dönem 

Ödevi 

- - - - - 

Pratik Uygulama 

** 

10 10 10 10 50 

Diğer 

(Vaka/Eğitim/ 

Konu Sunumu) 

15 15 10 10 50 

Diğer (Sözlü 

Sınav) 

15 15 15 15 - 

Diğer (Uygulama 

Dosyası) 

10 10 15 15 - 

Laboratuvar - - - - - 

Projeler /Saha 

Çalışması 

- - - - - 

Seminerler/ 

Çalıştaylar 

- - - - - 

 Yarıyıl Sonu 

Sınavı 

50 50 50 50 - 

 Toplam (%) 100 100 100 100 100 

** Sorumlu diyetisyenin yaptığı değerlendirme dosya tesliminde kapalı zarf ile teslim edilir. 

 

Uygulamanın Tekrarı 

MADDE 22- 

1. Uygulama dersinden FF notu ile kalınması durumunda dersin tekrar edilmesini ve devam zorunluluğunu 

gerektirmektedir. 

2. İşyeri tarafından başarısız sayılan veya Bölüm Komisyonu tarafından uygulaması/stajı kısmen ve/veya 

tamamen kabul edilmeyen öğrenci, uygulamasını/stajını 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. 

3. Yaz döneminde açılacak uygulamalar; bahar yarıyılı genel sınavlarının başlama tarihinden önce belirlenip, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. 

4. Yaz döneminde bir öğrenci en fazla 9 kredilik tek bir uygulamayı alabilir ve bir öğretim elemanına yaz 

döneminde en fazla bir uygulamanın sorumluluğu verilebilir. 

5. 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. 

6. Klinik ve Alan Uygulamalarının herhangi birinden başarısız olan öğrenci, bu dersi ‘Tek ders sınavına 
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girerek veremez’. Uygulama derslerinin tekrar alınması durumunda devam zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

     Sınav Günleri ve Şekli 

      MADDE 23- 

1. Uygulama sınavları; uygulama dönemi sonunda, daha önceden ilan edilen tarihte ve “Yüksek İhtisas Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 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 24- 

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, 

Yarıyıl sonu sınav haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen ilk yarıyıl sonu sınavları döneminde, 

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığınca belirlenen, gün, saat ve yerde kullanırlar. 

2. Yarıyıl sonu 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 yarıyıl sonu sınavı 

döneminde kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez. 

 

   Bütünleme Sınavı  

   MADDE 25- 

1. Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl sonunda almış oldukları uygulama ve uygulamaların yarıyıl sonu sınavına 

girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında başarısız öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı 

halde yarıyıl sonu 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. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Uygulamalarla İlgili Diğer ve Son Hükümler 

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

MADDE 26- 

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 Giyinme 

MADDE 27- 

1. Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi, fakülte eğitiminin özelliklerinin gerektirdiği şartlara ve ilgili mevzuata 

uygun olmak zorundadır. 
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Uygulama Disiplini 

MADDE 28- 

1. Öğrenciler uygulama yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına uymaya 

zorunludurlar. 

 

Öğrencilerin Uygulama Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar 

MADDE 29- 

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 iş birliği yapılarak çözümlenir; öğrenci bu sorunları tek başına 

hastane veya kurumda çalışan diğer meslek grupları ile çözümleme çabasına giremez. 

 

Öğrencilerin Uygulamayla İlgili Görüşleri 

MADDE 30- 

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. 

 

Uygulamaları Bitiren Öğrencilerin Mezuniyet Tarihleri 

MADDE 31- 

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 32- 

1. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde; ‘’Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans 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 33- 

(1) Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

  

Yürütme  

MADDE 34- 

1. Bu Yönerge hükümleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 


