
Beslenme ve Diyetetik Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için bilimin aydınlattığı yolda ilerleyen, sağlıklı yaşam için gerekli standartları gerek 
teorik gerekse uygulamalı eğitim ve öğretim ile birleştirerek, bireysel, toplumsal ve küresel boyutta sağlıklı beslenme alışkanlıklarını 
yaygınlaştıracak, sürdürecek ve bilimsel çalışmalarla yenileyecek, mesleki etik kurallarını rehber edinmiş, ekip çalışmasına inanan, 
koruyucu ve tedavi edici sağlık profesyonellerinin bir parçası olacak diyetisyenler yetiştirmektir. Bölümün hedefi; beslenme bilimleri 
ve diyetetik alanında uzmanlaşmış mezunlar yetiştirmek, araştırma ve geliştirme hizmetleri sunan, bilimsel çalışmaları ve 
danışmanlıkları ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, değer gören ve tercih edilen bir bölüm olmaktır. Ayrıca, koruyucu ve 
tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak toplumsal çalışmalar ve yayınlar yapmak, beslenme ve diyetetik bilim dalında 
referans olmaktır. 

Kazanılan Derece 

“Beslenme ve Diyetetik “ alanında lisans diploması derecesi 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Lisans Derecesi 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması,  F, K, DZ ve DÇ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 
240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme 
Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa MF 3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Programlara öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Daha 
önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesinde kayıt yaptıran öğrenciler başvurdukları 
takdirde, kredi ve not transfer talepleri bölüm tarafından değerlendirilip, akademik yılın ilk haftası yönetim kurulunun onayına 
sunulur ve talepler tekrarlanamaz. 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Bu programda çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır; ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb. 
Programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve 
harflendirilir. Katsayılar da aşağıdaki gibidir: 

 

Ders Notu Katsayı Puan Aralığı Değeri 

AA 4.00 94 – 100 Pekiyi 

BA 3.50 88 – 93 İyi-Pekiyi 

BB 3.00 77 – 87 İyi 

CB 2.50 65 – 76 Orta -İyi 

CC 2.00 60 – 64 Orta 

DC 1.50 55 – 59 Orta - Zayıf 

DD 1.00 50 – 54 Zayıf - Başarılı 

F ve DZ 0.00 0 – 49 Zayıf - Başarısız 

 



 

 

 

b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir: 

1) B; kredisiz dersler için başarılı. 2) K; kredisiz dersler için başarısız. 3) F; derse devam ettiği halde dersten başarısız olma. 4) DZ; 
devamsızlık nedeniyle dersten başarısız olma. 5) DE; devam eden çalışma. 6) DÇ; dersten çekilme. 

Öğretim Şekli 

Örgün Eğitim 

 

Mezuniyet Koşulları 

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarmış olması, F, K, DZ ve DÇ 
notuna sahip olmaması gerekir. Beslenme ve Diyetetik Programı’nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not 
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. 

 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Mezunlar, hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb. kapsayan tüm sağlık birimleri, çeşitli kamu ve 
özel kuruluşların poliklinikleri, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, kreşler ve gıda sanayinde 
çalışabilmekte ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir. 

 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Mezunlar; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Sağlığı, Beslenme İç Hastalıkları, Halk Sağlığı, Fitoterapi ve Spor Bilimleri yüksek lisans 
ve/veya doktora programlarına başvurabilir. 

 


