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Değerli Öğrencilerimiz, 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve 

Diyetetik Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programına hoş geldiniz… 

Programımızın yapı ve işleyişine ait temel bilgileri vermek için bu 

bilgilendirme kitapçığını hazırladık. Lisans eğitimini başarı ile 

tamamlayan ve meslektaşları arasında üst düzey eğitim almak üzere 

programa başvuran seçkin öğrencilerin küçük gruplar halinde yapılan bu 

eğitim sürecinde kazanacakları yeni bilgiler, görüşler gelecekte 

meslekleri adına önemli hizmetler yapmalarına olanak sağlayacaktır. 

Üniversitemizin size sunduğu imkanlardan yararlanarak sosyal ve 

kültürel çalışmaların içinde olmalı, her şeyin “en iyisini” ve “en güzelini” 

yapmaya çalışmalısınız. Danışman öğretim üyelerinizle devamlı iletişim 

halinde olmalı, mezuniyet sonrasında da üniversite ile olan bağınızı 

hiçbir zaman koparmamalısınız. 



 

 

Bu bilgilendirme kitapçığında; yüksek lisans ve doktora programında 

ders veren öğretim üyelerinin iletişim adreslerine, yayımlanmış 

kitaplarına, programların tanıtımına, önemli yönetmelik bilgilerine, ders 

müfredatlarına ve linklerine yer verilmiştir. 

 

Kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Sağlık 

Bilimleri Enstitüsünün akademik ve idari personeline teşekkürlerimi 

sunarım. Üniversitemizin kuruluş felsefesinde belirtildiği gibi; “Geleceğe 

doğru yön verenlerin üniversitesi” yolunda ilerlemeniz ve hep beraber 

başarılı bir dönem geçirmeniz dileğiyle… 

 

Prof. Dr. Gülgün ERSOY 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı 

 

 
 



1 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Lisansüstü Programı 

Organizasyon Şeması………………………………………….………..….2 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İdari Kadrosu……………….…………...3 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim 

Dalında Ders Veren Öğretim Üyeleri……………………………..…4 

Tezli Yüksek Lisans Programı…………………………………..…..…..7 

Doktora Programı…………………………………………………………..19 

Lisansüstü Eğitim Kadrosunun Yayınlanan Kitapları………..34 

Lisansüstü Yönetmelik Bilgileri ……….……………………………..42 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar……………………………………….. 50  

 

 
 
 
 
 
 
 
  



2 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK ABD LİSANSÜSTÜ 

PROGRAMI ORGANİZASYON ŞEMASI 

REKTÖR

Prof. Dr.

Ömer CERAN

ENSTİTÜ MÜDÜR V.

Prof. Dr. 

Neslin EMEKLİ

ENSTİTÜ MÜDÜR 
YARDIMCISI

Doç. Dr.

Nihal BÜYÜKUSLU

Dr.Öğr.Üyesi 

Ozan Emre EYUPOĞLU

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. 

Gülgün ERSOY

ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Doç. Dr.

Indrani KALKAN

Doç. Dr. 
Nihal BÜYÜKUSLU

Dr. Öğr. Üyesi

Nihal Zekiye ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi

Rabia İclal ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi

Nadide Gizem TARAKÇI

Dr. Öğr. Üyesi 

Volkan ÖZKAYA  

Dr. Öğr. Üyesi

Hande BAKIRHAN

Dr. Öğr. Üyesi 

Neda SALEKİ



3 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İDARİ KADROSU 
(2. Kat B Koridoru) 

Dahili no: 1984-1985-1986-1992  

 

 
 

Göknil ERBATU ÇELİK 
Enstitü Sekreteri 

gerbatu@medipol.edu.tr 
 

Rabia CİNEL 
Öğrenci İşleri Uzmanı 

rcinel@medipol.edu.tr 
 

Gizem Gülüzar GÜNEY 
Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı 

ggguney@medipol.edu.tr  
 

Merve ÇORUM 
Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı 
merve.corum@medipol.edu.tr  

 
İlayda Aleyna BODUR 

Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı 
iabodur@medipol.edu.tr  

mailto:gerbatu@medipol.edu.tr
mailto:rcinel@medipol.edu.tr
mailto:ggguney@medipol.edu.tr
mailto:merve.corum@medipol.edu.tr
mailto:iabodur@medipol.edu.tr


4 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALINDA  

DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 

(İletişim Bilgileri) 
 

 
Prof. Dr. Gülgün ERSOY 
gersoy@medipol.edu.tr  

 

 
Prof. Dr. Gülden Zehra OMURTAG 

gzomurtag@medipol.edu.tr                     
Prof. Dr. Gökhan BAYSOY 
gbaysoy@medipol.edu.tr   

    
 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Abdulbari BENER 
abdulbari.bener@medipol.edu.tr 

 

mailto:gersoy@medipol.edu.tr
mailto:gzomurtag@medipol.edu.tr
mailto:gbaysoy@medipol.edu.tr


5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU 
nbuyukuslu@medipol.edu.tr 

Doç. Dr. Indrani KALKAN 
indrani.kalkan@medipol.edu.tr  

  
 
 
 
 
 

 
 

        
 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Rabia İclal ÖZTÜRK 
riozturk@medipol.edu.tr  

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Zekiye ERDEM 
nzerdem@medipol.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Neda SALEKİ            
nyousefirad@medipol.edu.tr                      

Dr. Öğr. Üyesi Hande BAKIRHAN                
hande.cekici@medipol.edu.tr  

mailto:nbuyukuslu@medipol.edu.tr
mailto:indrani.kalkan@medipol.edu.tr
mailto:riozturk@medipol.edu.tr
mailto:nzerdem@medipol.edu.tr
mailto:nyousefirad@medipol.edu.tr
mailto:hande.cekici@medipol.edu.tr


6 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                               
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖSE 
ikose@medipol. edu.tr  

Dr. Öğr. Üyesi Nadide Gizem 
TARAKÇI 
ngtarakci@medipol.edu.tr 

 
Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÖZKAYA 
volkan.ozkaya@medipol.edu.tr 
 

  

 
Dr. Öğr. Üyesi Pakize YİĞİT 
pyigit@medipol.edu.tr 
 

mailto:ikose@medipol.edu.tr
mailto:ngtarakci@medipol.edu.tr
mailto:volkan.ozkaya@medipol.edu.tr
mailto:pyigit@medipol.edu.tr


7 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
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PROGRAMIN TANITIMI 

İMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Tezli 

Yüksek Lisans programı, 2013 yılında açılmıştır. Bu programa sadece 4 

yıllık Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunları katılabilmektedir.  

 

PROGRAMIN AMACI 

Beslenme ve Diyetetik alanında; bireysel ve toplumsal sorunları 

saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, gerekli beslenme 

politikaları geliştirebilen, beslenme eğitimi verebilen, yiyecek seçimi ve 

beslenme konusunda bireylere fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve 

ekonomik koşullara dayalı danışmanlık yapabilen, bilimsel araştırma 

yaptırıp becerilerini geliştiren ve mesleki etik kurallarına uygun 

davranan uzman diyetisyenler ve/veya beslenme bilimcileri 

yetiştirmektir. 

 

PROGRAMA KABUL KOŞULLARI 

Yüksek lisans programına başvurmak isteyen öğrencilerin lisans 

seviyesinde eğitim öğretim veren bir Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü’nden en az 3,00 lisans not ortalaması ile mezun olmaları gerekir. 

Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilebilmek için ALES’ten 

başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan alınması zorunludur. 

Bilimsel yazılı değerlendirme sınavı yapılması halinde 100 üzerinden en 

az 60 puan alamayan adaylar mülakata girme haklarını kaybederler. 
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Yüksek Lisans programı değerlendirme ölçütleri aşağıda verilmiştir: 

DERS SEÇME/DERSE KAYIT/DERSE DEVAM/DERS BAŞARI NOTU 

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla 

en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer 

dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak 

değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 

60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 

sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS 

kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen 

dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak 

zorundadır. 

Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı 

derslerde danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilirler. 

Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldıkları ilk dönemde 

tekrarlamak zorundadır. Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle 

verilmesi uygun bulunan dersler hariç derslere, laboratuvarlara ve 

uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Tezli Yüksek Lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; 

ALES veya eşdeğeri sınav notu %50 

Lisans mezuniyet not ortalaması %20 

Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat 

puanı 

%30 

*Yazılı sınav ve/veya mülakata girmeyen ve/veya en az 60/100 

alamayan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız 

sayılır. 
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uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan 

bir öğrenci, o dersin genel sınavına alınmaz. Bir dersteki başarı durumu, 

ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı 

notunun yüksek lisans programında en az 65 (C) olması gerekir. 

 

TEZ DANIŞMANI ATANMASI VE DEĞİŞİKLİĞİ 

Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın 

sonuna kadar enstitü anabilim dalı tarafından atanır. Danışman ile 

öğrencinin birlikte hazırladığı tez öneri formu en geç ikinci yarı yılın 

sonuna kadar enstitüye teslim edilir. Tez öğrencisi tez danışmanı ile 

sürekli iletişim halinde olmalı ve danışman hocasının belirlediği 

tarihlerde tezi ile ilgili görüşmeye gelmelidir.  

 

YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ 

Tez konusu değişikliklerinde mevzuattaki yasal süreler göz önüne alınır, 

kaynak tarama, deney aşaması ve tez yazımı gibi hususlar hakkında bir 

çalışma takvimi sunulur. Tez konusunda herhangi bir değişikliğe 

sebebiyet vermeyen tez başlığı değişikliği taleplerinde ise bu zorunluluk 

aranmaz. Bu taleplerin tez savunmasından en az 15 gün önce enstitüye 

bildirilmesi zorunludur. 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN SONUÇLANDIRILMASI 

Öğrenci tezini tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve jüri önünde 

sözlü olarak savunur. Tamamlanan yüksek lisans tezi planlanan tez 

savunması tarihinden 1 ay önce tez savunması için oluşturulan jüri 

üyelerine teslim edilmelidir. Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen 

öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde 

yazmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve 

düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile öğrenci tezini tamamlayarak 

danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü 
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ile tezi enstitüye teslim eder. İntihal raporu, danışman öğretim üyesi 

tarafından alınır. Tezin intihal oranı %30’u geçmemelidir. Rapordaki 

verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile karar verilmek 

üzere, tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tez sınavının 

tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme 

kararı verir. Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli 

düzeltmeleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI 

Program; derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için 

kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, en çok altı 

yarıyılda tamamlanır. 

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve 

seminerini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez 

çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin 

üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

DİPLOMA 

Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da 

sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve 

dijital kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en az bir 

ay önce ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan 

yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü 

yönetim kurulu, talep durumunda, teslim süresini en fazla bir ay daha 

uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine 

getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, 

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması 

durumunda üniversite ile ilişiği kesilir. 
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PROGRAMIN YETERLİLİK VE KAZANIMLARI 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenci, Beslenme ve Diyetetik 

alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu aşamadan sonra 

konusuyla ilgili bilgi ve verileri değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır. 

Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, 

mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel 

veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir. Beslenme ve Diyetetik 

alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen 

bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve alanında edindiği bilgileri gerekli 

kurumlar ve/veya kişilerle paylaşır. 

 

BİTİRİLDİKTEN SONRA KAZANILACAK DERECE  

Yüksek Lisans/Uzmanlık 

MSc (Master of Science) 

 

 

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans süreci ile ilgili akış şeması 

Şekil-1’de verilmiştir.  

 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının iki 

yıllık müfredat programı Tablo-1’de verilmiştir. 
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Şekil-1: Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı  

Akış Şeması 

 

 

Programa Kabul

•Kabul koşullarını sağlayan öğrenciler 
programa başvurabilir,

•Değerlendirme ölçütlerini başaran 
öğrenciler programa kayıt yaptırabilir.

Ders Seçimi

•En az 60 AKTS olacak şekilde 8 ders, seminer
ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS 
kredilik ders seçmelidir.

•Her öğrenci ders dönemi bitirdiğinde 
transkriptini danışmanına onaylatır.

Danışman 

Atanması

•Tez danışmanı en geç 1. yarıyılın sonuna 
kadar atanır,

•Öğrenci tez danışmanıyla birlikte seçtiği tez 
konusunu en geç 2. yarıyılın sonuna kadar 
enstitüye önerir.
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Tezin 
Tamamlanması

•Öğrenci danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin 
görüşü ile intihal raporunu ve belirlenen jüri üyelerini 
tezin savunma tarihiyle birlikte enstitüye teslim eder,

• Enstitü tezin yazım kılavuzuna uygunluğunu kontrol eder,

•Öğrenci, savunma tarihinde tezi sunarak başarılı/başarısız 
olarak değerlendirilir,

•Öğrenci, tez teslim formu ile birlikte son düzeltmeleri 
yapılan tezi savunma sınavından itibaren 1 ay içerisinde 
enstitüye teslim eder.

•Savunmada başarısız olarak değerlendirilen öğrenciye en 
çok 3 ay ek süre tanınarak tekrar savunma tarihi belirlenir.

Mezuniyet

•Programın gerektirdiği azami krediyi istenilen sürede 
tamamlayan ve tezinin ciltli halini enstitüye teslim eden 
öğrenciler mezun olur.
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*İMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu için “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Rehberi”ne bakabilirsin iz.(Z): Zorunlu (S): 

Programa Bağlı Seçmeli NOT: Zorunlu derslerin tamamı, seçmeli derslerin yıllık 60 AKTS olacak şekilde alınmalı.

1. YIL 

GÜZ  
DERS 
SAATİ 

AKTS BAHAR 
DERS 
SAATİ 

AKTS 

Seminer (Z) - 6 Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama (S)  2 6 

İleri Beslenme I (Z) 3 10 İleri Beslenme II (Z) 3 10 

Toplum Beslenmesi (S) 3 7 Çocukluk Obezitesi Önlenmesi ve Tedavisi (S) 3 7 

Ağırlık Denetimi ve Yeme Davranış Bozukluğu (S)  3 7 Sporcu Beslenmesi (S) 3 7 

Kalp Damar Hastalıklarında Diyet Tedavisi (S) 3 7 Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme (S) 3 7 

Besin Güvenliği ve HACCP (S) 3 7 Çocuk Hastalıklarında Beslenme (S)  3 7 

Beslenme Danışmanlığı ve İletişim Becerileri (S) 3 7 Menü Planlama (S) 3 7 

İleri Beslenme Biyokimyası (S) 3 7 Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Beslenme (S)  3 7 

Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Hazırlama ve Pişirme 
Yöntemleri, Maliyet Kontrolü (S) 

3 7 Beslenme ve Genetik (S) 3 7 

Beslenme Antropometrisi (S) 3 7 
Besin Destekleri, Sağlığa ve Beslenmeye Katkılarının 
Değerlendirilmesi (S) 

3 7 

Gebe ve Emzikli Beslenmesi (S) 3 7 Yaşlı Beslenmesi (S) 3 7 

Biyoistatistik (S) 3 8 Beslenme Antropolojisi (S) 3 7 

   
Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Diyet 
Tedavisi (S) 

3 7 

   Beslenme Psikolojisi (S) 3 7 

   İşlevsel Besinler (S) 3 7 

   Enteral Parenteral Beslenme (S) 3 7 

2. YIL 

GÜZ 
DERS 
SAATİ 

AKTS BAHAR 
DERS 
SAATİ 

AKTS 

Tez*  60 Tez*  60 

TABLO-1: Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı 
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Enteral Parenteral 
Beslenme 
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D
r.

 Ö
ğr

. Ü
ye

si
 H

an
d

e
 B

A
K

IR
H

A
N

Kalp Damar Hastalıklarında 
Diyet Tedavisi

Nörolojik ve Psikiyatrik 
Hastalıklarda Beslenme

D
r.

 Ö
ğr

. Ü
ye

si
 V

o
lk

an
 Ö

ZK
A

Y
A

Çocukluk ve Ergenlik 
Döneminde Beslenme

P
ro

f. 
D

r. 
A

b
d

u
lb

ar
i B

EN
ER

Biyoistatistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders tasarımlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
http://www.medipol.edu.tr/akademik/enstituler/saglik-bilimleri-enstitusu/yuksek-

lisans-programlari/beslenme-ve-diyetetik/program-bilgileri#aktsKredileri  

 

D
r.

 Ö
ğr

. Ü
ye

si
 İl

ke
r 

KÖ
SE

Bilimsel Araştırma 
Projesi Hazırlama

http://www.medipol.edu.tr/akademik/enstituler/saglik-bilimleri-enstitusu/yuksek-lisans-programlari/beslenme-ve-diyetetik/program-bilgileri#aktsKredileri
http://www.medipol.edu.tr/akademik/enstituler/saglik-bilimleri-enstitusu/yuksek-lisans-programlari/beslenme-ve-diyetetik/program-bilgileri#aktsKredileri
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PROGRAMIN TANITIMI 

İMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı 

Doktora Programı, 2014 yılında açılmıştır. Bu programa sadece 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunları ile Beslenme ve 

Diyetetik Tezli Yüksek Lisans mezunları katılabilmektedir. 

 

PROGRAMIN AMACI 

Yüksek Lisans yapmış Beslenme ve Diyetetik mezunlarına bir üst düzey 

eğitim olanağı sunmak, Beslenme ve Diyetetik alanına ilişkin konularda 

gerekli teorik ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip, disiplinler arası 

çalışmalara açık, bağımsız veya ekip olarak proje planlayıp yürütebilen, 

sonuçları yorumlayabilen ve yayınlayabilen, ülkenin beslenme ve sağlık 

politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde söz sahibi olan, sürekli 

gelişen, değişen bilgi ve uygulamaları izleyebilen, yorumlayabilen, 

yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş, mesleki etik kurallara uygun 

davranan, birikimlerini yeni nesillere aktarmak için eğitim 

programlarında görev alabilecek Beslenme ve Diyetetik Bilim Doktorları 

yetiştirmektir. 

 

PROGRAMA KABUL KOŞULLARI 

Doktora programına başvurmak isteyen öğrencilerin Beslenme ve 

Diyetetik alanında lisans ve tezli yüksek lisans derecelerine sahip 

olmaları gerekir. Buna ek olarak ALES sınavından başvurulan programın 

puan türünde en az 75 puan ve YÖK tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavları ve eşdeğerlerinden en az 70 yabancı dil puanı şartı 

aranmaktadır. Aynı anda birden fazla doktora programına kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez. 
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Doktora programı değerlendirme ölçütleri aşağıda verilmiştir: 

 

DERS SEÇME/DERSE KAYIT/DERSE DEVAM/ DERS BAŞARI NOTU 

Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı 

derslerde danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilir. 

Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldıkları ilk dönemde 

tekrarlamak zorundadır. Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle 

verilmesi uygun bulunan dersler hariç derslere, laboratuvarlara ve 

uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, 

uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan 

bir öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Bir dersteki başarı durumu, 

ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için; başarı 

notunun, doktora programında en az 75 (B-) olması gerekir. 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde; 

ALES veya eşdeğeri sınav notu %50 

Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması %20 

Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya  

mülakat puanı 

%30 

*Mülakata girmeyen ve/veya mülakattan en az 60/100 alamayan 

adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır. 
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MEZUNİYET KOŞULLARI 

Öğrenciler doktora programı süresince toplam 21 krediden ve bir eğitim-

öğretim döneminde 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve 

kredisiz ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak 

üzere en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler, diploma almaya hak 

kazanır. Mezuniyet başarı derecesi Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 

(GANO) ile belirlenir.  

 

PROGRAMIN SÜRESİ 

Doktora programında, derslerin verildiği dönemden başlayarak her 

dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın kredili derslerin 

tamamlanması için dört yarıyıl, tez çalışması ile programın toplam süresi 

ise sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Bu süre 

içinde kredili derslerini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayamayan 

öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. 

Derslerini başarıyla bitiren, yeterlilik sınavında başarılı bulunan ve tez 

önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yukarıda belirtilen sürelerin 

sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

TEZ DANIŞMANI ATANMASI VE DEĞİŞİKLİĞİ 

Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın 

sonuna kadar enstitü anabilim dalı tarafından atanır.  

 

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI 

Doktora yeterlilik sınavı, öğrencinin alanı ile ilgili temel konularda 

kapsamlı bilgi ve becerinin kazanılmasının yanı sıra sentez ve güncel 

bilimsel bilgiye ulaşma yeteneğine sahip olup olmadığının sınanmasını 

amaçlar. Doktora yeterlilik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, 

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.  Yüksek lisans 

derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar 
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yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci yılda en fazla iki kez 

yeterlilik sınavına girebilir. 

Yeterlilik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından onaylanır. 

Sınav jürisi en az ikisi üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil 

beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlilik sınavı toplantıları öğretim 

üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan 

dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. 

Yazılı sınavdan 100 üzerinden 75 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü 

sınava alınır. Yeterlilik sınavının jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü 

sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da 

başarısız olduğuna dair salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu 

karar, anabilim dalı başkanlığınca, yeterlilik sınavını izleyen üç gün 

içinde, bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. 

Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu 

bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlilik sınavına alınır. 

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ 

Doktora yeterlilik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde, 

ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu 

onayıyla bir tez izleme komitesi atanır. Bu komite danışman, Ana Bilim 

Dalı içinden ve dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.  

 

TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI 

Doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav 

tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, 

yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme 

komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması 

dinleyicilere açık olabilir; dinleyiciler tez önerisine katkıda bulunabilir. 
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Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu öneriye salt çoğunlukla kabul, 

red veya düzeltme verebilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre 

sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü 

anabilim dalı başkanlığınca, işlemin bitişini izleyen üç gün içinde 

enstitüye tutanakla bildirilir. 

Tez önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya tez konusunun 

değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi 

oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 

üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay 

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada 

da reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran 

ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez 

toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine 

yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti 

ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları 

komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve 

yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir 

tutanakla bildirilir. 

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde 

girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

 

 YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ 

Tez konusu değişikliklerinde mevzuattaki süreler göz önüne alınır, 

kaynak tarama, deney aşaması ve tez yazımı gibi hususlar hakkında bir 

çalışma takvimi sunulur. Tez konusunda herhangi bir değişikliğe 

sebebiyet vermeyen tez başlığı değişikliği taleplerinde bu zorunluluk 

aranmaz. Bu taleplerin tez savunmasından en az bir ay önce enstitüye 

bildirilmesi zorunludur. 
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DOKTORA TEZİNİN SONUÇLANDIRILMASI 

Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları 

ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak zorundadır. 

Öğrencinin tezinin sonuçlandırılabilmesi için en az üç başarılı tez izleme 

komitesi raporu sunmuş olması gerekir. Tez tesliminden sonra öğrenci 

tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez jürisi, 

öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi ile en az 

ikisi üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesi 

ve iki yedek (bir kurum içi-bir kurum dışı) öğretim üyesinden oluşur. 

Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tezini jüri önünde 

savunabilmesi için, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlarda en az 

Q-3 sınıfında olmak üzere tezinin ya da tezinden türetilmiş bir makalenin 

veya ilk isim olduğu, alanında en az bir makalenin, doktora öğrenimine 

başladıktan sonra yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş 

olması gerekir. 

Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise 

düzeltme ile öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman 

tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tezi enstitüye teslim eder. 

Danışman, intihal raporunu alır. Tezin intihal oranı %30’u geçmemelidir. 

Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile 

karar verilmek üzere, tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en 

geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte 

toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez 

çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 

Tarihi önceden ilan edilen sınav; öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler 

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak 

yapılır. 

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, 

tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu 
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karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün 

içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline 

getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp 

ciltlenmiş olarak, sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde 

enstitüye teslim eder. 

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde 

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada 

da başarısız bulunan öğrencinin tezi reddedilmiş kabul edilir. 

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

DİPLOMA 

Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak 

kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile dijital kopyasını 

tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim 

eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması 

almaya hak kazanır.  

Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine olağan tez teslim süresini en 

fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci 

koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik 

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde üniversite 

ile ilişiği kesilir. 

 

PROGRAMIN YETERLİLİK VE KAZANIMLARI 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenci, Beslenme ve Diyetetik 

alanındaki ileri düzey güncel ve kanıta dayalı bilgiler, disiplinler arası 

etkileşimler ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgileri değerlendirebilir ve uygulayabilir, Beslenme ve 

Diyetetik alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, 

tasarlar ve uygular, Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal 
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düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve 

güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir, toplumsal 

sorumluluk bilinci ile mesleki etik ilkelerine de uygun olarak, sağlık ekibi 

ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinlikler 

düzenler, yürütür, raporlar. 

 

BİTİRİLDİKTEN SONRA KAZANILACAK DERECE  

Doktora 

PhD (Doctor of Philosophy)  

 

Beslenme ve Diyetetik Doktora süreci ile ilgili akış şeması Şekil-2’de 

verilmiştir.  

 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktora Programının müfredatı 

Tablo-2’de verilmiştir. 
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ŞEKİL-2: Beslenme ve Diyetetik Doktora Süreci Akış Şeması 

 

 
 

Programa 
Kabul

•Kabul koşullarını sağlayan öğrenciler programa 
başvurabilir,

•Değerlendirme ölçütlerini başaran öğrenciler 
programa kayıt yaptırabilir.

Ders Seçimi

•En az 7 ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere 
en az 240 AKTS kredilik ders seçilmelidir.

•Her öğrenci ders dönemi bitirdiğinde transkriptini 
danışmanına onaylatır.

Danışman 

Atanması

•Tez danışmanı en geç 2. yarıyılın sonuna kadar 
atanır.

Yeterlilik 
Sınavı

•Doktora yeterlilik sınavları yılda iki kez yazılı ve 
sözlü olarak yapılır,

•Yazılı sınavda başarılı olmayan öğrenci sözlü sınava 
alınmaz,

•Bir öğrenci en fazla yılda iki kez sınava girebilir,

•İki kez üst üste başarısız olan kişinin programla 
ilişiği kesilir.
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Tez İzleme 
Komitesi

•Doktora yeterlilik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay 
içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

Tezin 

Tamamlanması

•Öğrenci danışmanının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin 
görüşü ile 3 başarılı tez izleme komitesi raporunu, intihal 
raporunu, yayınlanan makalesini ve belirlenen jüri üyelerini 
tezin savunma tarihiyle birlikte enstitüye teslim eder,

•Enstitü, tezin yazım kılavuzuna uygunluğunu kontrol eder,

•Öğrenci, savunma tarihinde tezi sunar, sınav jürisi 
tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir,

•Öğrenci, tez teslim formu ile birlikte son düzeltmeleri 
yapılan tezi, savunma sınavından sonra 1 ay içerisinde 
enstitüye teslim eder.

•Savunmada başarısız olarak değerlendirilen öğrenciye ek 
süre tanınarak tekrar savunma tarihi belirlenir.

Mezuniyet

•Programın gerektirdiği azami krediyi istenilen sürede 
tamamlayan ve tezinin ciltli halini enstitüye teslim eden 
öğrenciler mezun olur.
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1. YIL 2. YIL 

GÜZ 
DERS 
SAATİ 

AKTS BAHAR 
DERS 
SAATİ 

AKTS GÜZ 
DERS 
SAATİ 

AKTS BAHAR 
DERS 
SAATİ 

AKTS 

İleri İstatistiksel Yöntemler 

(S) 2 10 Seminer (Z) - 10 Yeterlilik Sınavına Hazırlık (Z) - 30 
Yeterlilik 
Sınavına 

Hazırlık (Z) 

- 30 

Bariyatrik Cerrahide 
Beslenme Uygulamaları (S) 

2 8 Beslenme ve İlaç Etkileşimi (S) 2 8 
Diyabet Yönetiminde Güncel 
Yaklaşımlar (S) 

2 8 TEZ* - 120 

İleri Beslenmede Yağlar (S) 
2 8 

İleri Beslenmede 
Karbonhidratlar (S) 

2 8 
Besin Destekleri ve Toplum 
Sağlığı (S) 

2 8    

Beslenme ve Davranış (S) 
2 8 

Toplu Beslenme Sistemlerinde 
Kalite Yönetim Sistemleri (S) 

2 8 
İleri Beslenmede Proteinler ve 
Aminoasitler (S) 

2 8    

İleri Diyetetik Uygulamaları 
(Çocuk) (S) 

2 8 
İleri Diyetetik Uygulamaları 
(Yetişkin) (S) 

2 8 
Besin Güvenliği Sistemleri ve 
Uygulamaları (S) 

2 8    

İleri Besin Mikrobiyolojisi 
(S) 

2 8 
Sağlığın Geliştirilmesinde 
Beslenme Yaklaşımı (S) 

2 8 
Çocuk Sağlığının Geliştirilmesinde 
Beslenme (S) 

2 8    

Egzersiz ve Beslenme (S) 2 8 Beslenme ve Genetik (S) 2 8 Menü Planlama (S) 2 8    

Kardiyovasküler Sistem ve 
Beslenme (S) 

2 8 
İşlevsel Besinlerde Son 
Gelişmeler (S) 

2 8 
Beslenme Durumunun 
Saptanması (S) 

2 8    

İleri Beslenmede Vitaminler 
(S) 

2 8 
Gastrointestinal Sistem 
Hastalıkları ve Beslenme (S) 

2 8 
Klinik Beslenmede Sorunlar 
(Çocuk) (S) 

2 8    

Yeme Bozukluklarında 
Diyetsel Yaklaşım (S) 

2 8 
İleri Besin Kimyası ve 
Teknolojisi (S) 

2 8 
Ağırlık Yönetiminde Güncel 
Yaklaşımlar (S) 

2 8    

Beslenme Epidemiyolojisi 

(S) 
2 8 Beslenme Antropometrisi (S) 2 8 Kanser ve Beslenme (S) 2 8    

 
     

Besin Zenginleştirme ve Toplum 
Sağlığı (S) 

2 8    

      Beslenme ve İmmün Sistem (S) 2 8    

      İleri Beslenmede Mineraller (S) 2 8    

3. YIL 4. YIL 

GÜZ 
DERS 
SAATİ 

AKTS BAHAR 
DERS 
SAATİ 

AKTS GÜZ 
DERS 
SAATİ 

AKTS BAHAR 
DERS 
SAATİ 

AKTS 

Yeterlilik Sınavına Hazırlık 
(Z) 

- 30 Yeterlilik Sınavına Hazırlık (Z) - 30 TEZ* - 120 TEZ* - 120 

TEZ* - 120 TEZ* - 120       

*İMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu için “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Rehberi”ne bakabilirsiniz. 

(Z): Zorunlu (S): Programa Bağlı Seçmeli NOT: Zorunlu derslerin tamamı, seçmeli derslerin yıllık 60 AKTS olacak şekilde alınmalı. 

 

TABLO-2: Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı Müfredatı 
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2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DERS VEREN ÖĞRETİM 

ÜYELERİNİN VERDİĞİ DERSLER VE DERS TASARIMLARI 
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Besin Destekleri ve 
Toplum Sağlığı
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 G

ö
kh

an
 B

A
Y

SO
Y

Gastrointestinal Sistem 
Hastalıkları ve Beslenme

P
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r.
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ü
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ü
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R
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Y

Egzersiz ve Beslenme

Seminer
D
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ç.
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r.

 In
d
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n

i K
A

LK
N

İleri Beslenmede 
Mineraller

İleri Beslenmede 
Vitaminler

İleri Beslenmede 
Yağlar
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İleri İstatistiksel 
Yöntemler

D
r.

 Ö
ğr

. Ü
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si
 H

an
d

e
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A
K
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H

A
N

Sağlığın Geliştirilmesinde 
Beslenme Yaklaşımı

Kardiyovasküler Sistem ve 
Beslenme
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Besin Zenginleştirme ve 
Toplum Sağlığı

İşlevsel Besinlerde Son 
Gelişmeler

Beslenme ve Davranış

D
r.

 Ö
ğr

. Ü
ye

si
 N
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al
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e
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ye

 E
R

D
EM

Ağırlık Yönetiminde 
Güncel Yaklaşımlar

Bariyatrik Cerrahide 
Beslenme Uygulamaları

İleri Diyetetik 
Uygulamaları (Yetişkin)
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D
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İleri Diyetetik 
Uygulamaları (Çocuk)

D
r.

 Ö
ğr

. Ü
ye

si
 İl
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r 

K
Ö

SE

Bilimsel Proje 
Hazırlamada İleri 

Konular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders tasarımlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
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Resmi Gazetede yayımlanmış olan “İstanbul Medipol Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” linki aşağıda verilmiştir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220821-2.htm  

 

A. Ders Seçimi, Ders Ekle-Çıkar 

 Üniversitemize kaydını yaptıran her öğrenci, şifresi ile Medipol Eğitim 

Bilgi Sistemine (MEBİS) girip zorunlu, programa bağlı seçmeli 

dersleri, seminer dersini seçer ve onaylar. Tez ücreti bir defaya 

mahsus alınır. Maksimum süre tez için iki yıldır. Öğrenci her dönem 

tezi seçmek zorundadır, 

 Öğrencinin seçmiş olduğu dersler ya da tez dersi danışman 

tarafından onaylanır, 

 Enstitü tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencinin 

ders programında yer alacağına öğrenci ile danışmanı karar verir, 

 Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar Enstitü Anabilim 

Dalı Başkanı tarafından yapılır, 

 Öğrencinin seçtiği ve danışmanın onayladığı derslerin/tezin ücreti 

muhasebeye ödenir. Ödenmeyen dersler/tez var ise öğrenci ilgili 

programda görünmediği için öğretim üyesinin MEBİS’teki ders 

listesinde de görünmeyeceği için yoklama listesine alınamaz, 

sınavlara giremez. Tez çalışması geçerli olmaz. 

 

B. Devamsızlıklar 

 Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan 

dersler hariç, derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam 

zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulama/laboratuvar ders 

saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci o dersin 

genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı 

kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden en az bir hafta 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220821-2.htm
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önce ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından ilan edilerek 

eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir, 

 Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya başarısızlık nedeniyle 

tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz. 

 

C. Danışmanlıklar 

 Lisansüstü öğrenci danışmanlığı, ilgili Anabilim Dalı Başkanı veya 

görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından yürütülür. Danışmanlar 

öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine 

katkıda bulunacak şekilde alan seçimlerine ve ders tercihlerine 

öğrenci ile karar verir; değişim programları ve eğitimi ile ilgili ortaya 

çıkacak mevzuat değişiklikleri konularında bilgilendirir ve yönlendirir. 

Lisansüstü öğrenci danışmanlarının görevi tez danışmanlarının 

atanması ile sona erer, 

 Danışman veya başka bir Anabilim Dalı öğretim üyesinin, ilişiği 

kesilecek olan veya kayıt yaptırmamış öğrencileri arama/uyarma 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 

D. Öğrencilerin Uyması Gereken Sınav Kuralları  

 Öğrenciler, sınav başlamadan önce sınav salonunda hazır bulunmak 

zorundadır. Öğrencilerin sınav başladıktan sonra en geç 30 dakika 

içinde sınava kabulü öğretim üyesini takdirindedir,  

 Öğrenciler, sınav süresi boyunca, sınavda görevli öğretim elemanının 

sınav düzenine dair talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler; 

aksine bir davranış disiplin soruşturması çerçevesinde değerlendirilir,  

 Sınav salonuna öğrenci kimliği ve kalem, silgi gibi sınavda kullanılacak 

gereçler ile öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmiş 

kaynaklar getirilebilir. Salona, bu sıralananlar dışında herhangi bir 

eşyanın (cep telefonu, ders notları ve kitapları, vb.) getirilmesi 
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durumunda bunlar öğrencilerin sınav sırasında ulaşamayacakları bir 

yere konulmalıdır. Sınav gözetmenleri cep telefonu, ders notları ders 

kitapları, diğer eşya ve malzemeleri sınav düzeni için gözetim altına 

alırlar. Sınav esnasında bilgisayar, cep telefonu, akıllı saat ve tablet 

gibi iletişim araçları ile meşgul olan öğrenciler hakkında kopya 

muamelesi yapılır, 

 Öğrenciler zorunlu bir neden olmaksızın, sınav kâğıtlarını teslim 

etmeden sınav salonundan çıkamazlar. Öğrenci, zorunlu bir nedenle 

sınav salonunu terk etmesi gerektiğinde zorunluluk durumunu sınav 

gözetmenine bildirir; salondan ancak sınav gözetmeni refakatinde 

çıkabilir. Bu duruma uygun davranmayan öğrenci hakkında tutanak 

düzenlenir,  

 Öğrenciler sınav evrakını teslim ederken, kimlik bilgilerinin ve 

imzalarının bu belgelerde yer aldığını kontrol etmelidir, 

 Sınav süresinin bitiminde sınav evrakı, eksiksiz olarak sınav 

gözetmenlerine teslim edilmiş olmalıdır. Sınav evrakını teslim 

etmeyen öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir,  

 Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden öğrenci sınav salonuna 

tekrar giremez. Bu kurala aykırı davranan öğrenciler hakkında 

tutanak düzenlenir,  

 Çoktan seçmeli test şeklinde yapılan sınavlarda öğrenciler tüm cevap 

kâğıtlarının teslim edildiği doğrulandıktan sonra salonu terk edebilir. 

 

E. Sınavlar ve Ders Başarı Durumları 

 Sınavlar; ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı, 

sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. 

Sınava girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve sıfır (0) almış 

sayılır,  
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 Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki 

etme oranları ilgili öğretim üyesi tarafından dönem başında eğitim 

bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın başarı 

notuna etkisi %30’dan az, %70’ten fazla olamaz, 

 Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans 

programında en az 65 (C), doktora programında ise en az 75 (B-) 

olması gerekir. 

 

Derslerde alınan puanların, harf notu ve başarı katsayısı aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Puanlar 
Harfli Başarı 

Notu 

Başarı 

Katsayısı 
Derecesi 

95-100 A 3,77-4,00 Pekiyi 

90-94 A- 3,55-3,76 Pekiyi 

85-89 B+ 3,34-3,54 Pekiyi 

80-84 B 3,13-3,33 İyi 

75-79 B- 2,91-3,12 İyi 

70-74 C+ 2,70-2,90 İyi (YL) / Geçmez (Dr) 

65-69 C 2,48-2,69 Orta (YL) / Geçmez (Dr) 

0-64 F(F1-F2) <2,48 Geçmez 

Tabloda belirtilen (F1) ve (F2) başarı katsayılarından; 

a) F1: Derse devam ettiği hâlde geçer not alamayan öğrencilere, 

b) F2: Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harf 

notudur. 

 

F. ERASMUS  

 ERASMUS Değişim Programı, Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı’na 

bağlı Ulusal Ajans tarafından koordine ve finanse edilen, 

yükseköğretim kurumlarının iş birliğini ve öğrenci ve 
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akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı 

ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa 

Birliği projesidir. Bu proje kapsamında; 

 Öğrenciler eğitim için gidilen üniversiteye eğitim ücreti ödemezler, 

 Değişim programına katılan öğrenciler kayıt ücretlerini Medipol 

Üniversitesi’ne öderler, 

 Yurt dışında geçirilecek süre için kayıt dondurulamaz, 

 ERASMUS çerçevesinde yurt dışına giden öğrenciler dil konusunda 

yeterli olmalıdır, 

 Almanca, İngilizce ve Fransızca gibi yaygın olan diller dışındaki Avrupa 

dilleri için akademik dönem öncesinde veya beraberinde 

düzenlenebilecek yoğun dil kurslarına üç haftadan sekiz haftalık 

süreye kadar (düzenlenen kurslara gidilen ülkenin Ulusal Ajansları 

tarafından) mali destek sağlanmaktadır,  

 Değişim programında alınacak derslerin Medipol Üniversitesi’ndeki 

karşılıkları önceden saptanır, 

 Başarılı olunan dersler değişim programı sonrasında Medipol 

Üniversitesi’ne transfer edilir, 

 ERASMUS programı staj hareketliliği kapsamında en az 2 ayını 

anlaşma sağlanan bir başka yükseköğretim kurumlarında ya da 

işletmelerde tamamlayabilirler, 

 Staj yapılacak kurum veya işyerini bulma, gerekli tüm sigortaları 

yaptırma vb. işlemler öğrencinin sorumluluğundadır, 

 Mezun durumundaki öğrenciler, aktif öğrenci durumunda iken baş 

vurmaları halinde mezun olduktan 12 ay sonrasına kadar staj 

programından faydalanabilirler, 

 Öğrenciler, yurtdışında yaşamanın ekstra maliyetine yardımcı olması 

amaçlı ERASMUS hibesine başvurabilirler, 
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 ERASMUS öğrencisi olarak seçilen her öğrenci hibe alamayabilir, 

gidilecek ülkedeki yaşam masrafları, ulaşım, sağlık sigortası, vize 

ücretleri gibi ücretler öğrenciye aittir. 

 

Öğrencinin Erasmus programına başvurabilmesi için; 

1. Programa başvuracak öğrencinin, T.C. vatandaşı ve/veya başka 

ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizin örgün eğitim 

kademelerinde kayıtlı, öğrenci olması, 

2. Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle 

genel ağırlıklı not ortalamasının lisansüstü öğrencileri için en az 

2,50 olması, 

3. En az 1 dönem lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş 

olması, 

4. Öğrencilerin, belirlenen ve ilan edilen tarihlerde koordinatörlüğe 

başvurması gerekmektedir. 

Başvuru ve sınav tarihleri takvimi, İstanbul Medipol Üniversitesi Erasmus 

Kurum Koordinatörlüğü tarafından belirlenerek ilan edilir.  

 

G. Bilimsel Makale Yayın Şartı, Proje, Patent Başvuruları, Faydalı 

Model Başvuruları  

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı 

akademisyenleri üniversitede öğrenim görmekte olan lisansüstü 

öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektedir. 

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) desteğiyle öğrenciler 

araştırma merakında oldukları konu veya konular hakkında TÜBİTAK 

proje başvuruları yapabilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimiz Fikri 

Haklar ve Mülkiyet Kurulu’na patent başvuruları konusunda da destek 

alabilmektedir. 

Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tezini jüri önünde 

savunabilmesi için; ilk üç isim arasında yer aldığı alanında en az bir 
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araştırma makalesinin şartlara uyan bir dergide, doktora öğrenimine 

başladıktan sonra yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş 

olması gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı diğer 

programlarda, tezinin ya da tezinden türetilmiş bir makalenin en az Q 3 

sınıfında 1 adet veya 2 adet Q4 veya 1 adet Q4 makalesine ilave olarak 

Üniversitemiz Fikri Haklar ve Mülkiyet Kurulu tarafından başvurusu 

yapılmasının kabul edilmesi şartıyla 1 adet patent/faydalı model 

başvurusu yapılmalıdır. 

Yayın şartı sadece araştırma makalelerini kapsamakta olup; olgu bildirisi, 

derleme ve diğer yayınları kapsamamaktadır. 

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kabul edilen 

öğrenciler, tez öneri formu ile öğrencinin araştırma konusu ile ilgili 

hazırlanmış olan Tübitak projesini de teslim etmesi gerekmektedir. 

 

H. Kütüphane 

Üniversitenin tüm öğrenci ve öğretim elemanları tarafından kullanılan 

elektronik ortamda erişilebilen kütüphanesi İMÜ Güney Kampüs 

Kütüphanesidir. Oturma kapasitesi yaklaşık 650 kişi olan İMÜ Güney 

Kampüs Kütüphanesinde ayrıca 100 adet internet erişimli bilgisayardan 

oluşan bir çalışma odası mevcuttur. Kütüphane içerisinde kablosuz ağ 

mevcuttur. Kütüphane; genel kullanıcılara hafta içi 08:00–21:30, hafta 

sonu cumartesi günleri 09:00-12:30 saatleri arasında kütüphane ve 

güvenlik personeli ile hizmet vermektedir. Kuzey kampüs kütüphanesi ise 

tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına 7/24 hizmet vermektedir. Online 

kütüphaneye 24 saat kampüs içinden ve kampüs dışından e-mail adresi 

ve şifre kullanılarak ulaşılabilmektedir. 
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri lisansüstü yönetmelik ve bu 

oryantasyon kitapçığında yer alan bilgileri uygulamakla sorumludur. 

 

1. Lisansüstü Oryantasyon kitapçığının tüm öğrenciler tarafından 

okunması ve anlaşılması gerekmektedir. 

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ve Beslenme ve Diyetetik Anabilim 

Dalının yaptığı duyuruların takip edilmesi öğrencinin 

yükümlülüğündedir. Anabilim dalı ve/veya enstitünün 

düzenlediği oryantasyon programına katılım zorunludur. 

3. Yüksek Lisans öğrencilerinin, ders döneminde ders seçerken 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalının yaptığı duyurulara dikkat 

etmesi gerekmektedir. Her dönem açılan dersler öğrencilere 

duyurulmaktadır. Bu dersleri seçmeden önce transkriptin 

öğrenci tarafından kontrol edilmesi ve yeterli AKTS sayısının 

alınmış olması öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler en az 

21 krediden az olmayacak şekilde 7 ders, 1 seminer dersi ve tez 

çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredilik ders seçmelidir. 

4. 60 AKTS’yi dolduran öğrenciler tez çalışmasına geçebilir. 

5. Tez dönemine geçmeden önce (en geç 1. yarıyılın sonuna kadar) 

danışman öğretim üyesinin belirlenmesi ve Beslenme ve 

Diyetetik Anabilim Dalına bildirilmesi gerekir. 

6. Öğrenci tez danışmanıyla birlikte seçtiği tez konusunu en geç 2. 

yarıyılın sonuna kadar enstitüye önermelidir. 

7. Tezli yüksek lisans öğrencisinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve tez 

danışmanı ile yakından ve sık iletişim kurması, gerekli duyuruları 

takip etmesi gerekmektedir. 

8. Yüksek Lisans Tezinin yayınlaştırılması konusunda danışman 

öğretim üyesi ile görüşülmelidir.  
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9. Doktora öğrencilerinin, ders döneminde ders seçerken Beslenme 

ve Diyetetik Anabilim Dalının yaptığı duyurulara dikkat etmesi 

gerekmektedir. Her dönem açılan dersler öğrencilere 

duyurulmaktadır. Bu dersleri seçmeden önce transkriptin 

öğrenci tarafından kontrol edilmesi ve yeterli AKTS sayısının 

alınmış olması öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler en az 

90 AKTS’den oluşacak dersleri (7-8 ders + 1 zorunlu Seminer 

dersi), yeterlilik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 

AKTS kredilik ders seçmelidir. 

10. Doktora yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin 

bunu transkriptten takip etmesi, bir dönem öncesinde yeterliliğe 

hazırlık dersini seçmesi ve sınava girmek istediğini Anabilim 

Dalına 3 ay önceden bildirmesi gerekmektedir.  

11. Doktora tez danışmanı en geç 2. yarıyılın sonuna kadar 

belirlenmeli ve Anabilim Dalına bildirilmelidir.  

12. Yeterlilik sınavının geçilmesi ve tez danışmanın atanması sonrası 

öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve tez danışmanı ile yakından 

ve sık iletişim kurmalı ve tez izleme komitelerini takip etmelidir. 

13. Gerekli evrakların imzalatılması ve enstitüye elden teslimi her 

zaman öğrencinin sorumluluğundadır. 
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BAŞARILAR DİLERİZ… 


