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T.C. 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

STAJ YÖNERGESİ * 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 

Amaç 

MADDE 1: Bu yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve 

Öğretim yönetmeliğine dayanılarak düzenlenmiş olup, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü öğrencileri stajlarını bu yönerge hükümlerine göre yaparlar.  

Kapsam 

MADDE 2: Bu stajlar; üçüncü sınıfta Toplum Sağlığı Beslenme Stajı, dördüncü 

sınıfta Klinik Beslenme Çocuk Stajı, Klinik Beslenme Erişkin Stajı, Toplu Beslenme 

Sistemleri Stajı, Dış Hastane ve Kurum Stajı olarak belirlenmiştir. 

Dayanak 

MADDE 3: Bu yönerge 2012-2013 öğretim yılı başından itibaren uygulanır. 

Tanımlar 

MADDE 4: Bu yönergede geçen terim ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

a. Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesi 

b. Fakülte: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

c. Fakülte Dekanı: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

d. Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim 

Kurulu 

e. Bölüm: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 

f. Bölüm Başkanı: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme 

ve Diyetetik Bölüm Başkanı 

g. Staj Danışmanı: İlgili öğretim yılı başında belirlenen, staj yapacak öğrencilerin 

danışmanlığından sorumlu öğretim üyesi 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

 

MADDE 5: Toplum Sağlığı Beslenme Stajı 

 Bu staj öğrencilerin Toplum Sağlığı ve Beslenmesi alanında edindiği bilgileri Toplum 

Sağlığı/Halk Sağlığı Diyetisyeni’nin çalışma alanlarına uygulayarak sahada gözlem yaparak, 

yaşayarak, araştırma yapıp veri toplayarak, sorunları yerinde görerek, beslenme durumunun 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için beslenme eğitimi vererek öğrenmesini, beceri kazanmasını 

amaçlar. Staj, Bölüm Başkanının uygun gördüğü ve Fakülte Dekanı tarafından onaylanan 

çalışma alanlarında yapılır. 

a. Staj Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanlarının denetiminde sahada 

yürütülür. Stajın yürütüldüğü kurumlarda sorumlu diyetisyenin varlığı stajda tercih nedenidir. 

b. Staj süresi 6 haftadır. Haftada 48 saatlik süreyi kapsar. Bu staj, 3. sınıfın bittiği 

Bahar Dönemini izleyen yaz aylarında yürütülür.  

 

MADDE 6: Klinik Beslenme Erişkin Stajı 

a. Bu staj öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi 

gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hekim, hemşire, yönetici, aşçı, 

garson gibi hasta bakım ve tedavisinde görevli personel ile birlikte çalışabilme beceri ve 

yeteneğini kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları 

ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve 

gözlemler ile bunların çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak 

amaçlarıyla Bölüm Başkanının uygun gördüğü ve Fakülte Dekanı tarafından onaylanan 

kuruluşlarda yapılır. 

b. Staj öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır.  

c. Staj süresi 8 haftadır. Bu staj, 4. sınıf güz ve bahar dönemlerinde yürütülür.  

 

MADDE 7: Klinik Beslenme Çocuk Stajı 

 

a. Bu staj öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi 

gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hekim, hemşire, yönetici, aşçı, 

garson gibi hasta bakım ve tedavisinde görevli personel ile birlikte çalışabilme beceri ve 

yeteneğini kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları 
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ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve 

gözlemler ile bunların çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak 

amaçlarıyla Bölüm Başkanının uygun gördüğü ve Fakülte Dekanı tarafından onaylanan sağlık 

kuruluşlarında yapılır. 

b.  Staj öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır.  

c.  Staj süresi 8 haftadır. Bu staj, 4. sınıf güz ve bahar dönemlerinde yürütülür. 

MADDE 8: Toplu Beslenme Sistemleri Stajı 

a. Bu staj öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi 

gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, toplu beslenme sisteminde 

bilimsel esaslara uygun yöntemleri öğrenmelerini ve besinlerin satın alınmasından artıkların 

kaldırılmasına dek tüm süreçlerde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amaçlarıyla 

Bölüm Başkanının uygun gördüğü ve Fakülte Dekanı tarafından onaylanan kurum ve 

kuruluşlarda yapılır. 

b. Staj öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır.  

c. Staj süresi 8 haftadır. Bu staj, 4. sınıf güz ve bahar dönemlerinde yürütülür. 

MADDE 9: Dış Hastane ve Kurum Stajı 

a. Bu staj öğrencilerin teorik ve laboratuvar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi 

gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine olanak sağlamak, hekim, hemşire, yönetici, aşçı, 

garson gibi hasta bakım ve tedavisinde görevli personel ile birlikte çalışabilme beceri ve 

yeteneğini kazandırmak ve diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları 

ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükleri 

gözlemleyerek bunların çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak 

amaçlarıyla sorumlu öğretim üyesi danışmanlığında, kendi istekleri doğrultusunda 

belirledikleri diyetisyen bulunan hastaneler veya kurumlarda yapılır. 

b. Staj öğretim elemanları ile sorumlu diyetisyenlerin denetimi altında yapılır.  

c. Staj süresi 4 haftadır. Bu staj, 4. sınıf bahar döneminde yürütülür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

STAJ SÜRELERİ, STAJA DEVAM, MAZERET VE İZİN 

 

Çalışma Saatleri 

MADDE 10: Her bir staj için çalışma süresi öğrencinin staj yaptığı hastane veya 

kurumun çalışma saatlerine göre staj danışmanları tarafından belirlenecektir. Staj 

danışmanları tarafından belirlenen gruplar, belirlenen hastane veya kurumlarda stajlarını 

belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadırlar.  

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler 

MADDE 11: Stajlara devam zorunludur. Mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından 

kabul edilen öğrencilere telafi hakkı verilir. 

İzinler 

MADDE 12: Öğrencilere, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde İstanbul Medipol 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ndeki ilgili maddeler 

uygulanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

STAJLARIN DEĞERLENDİRMESİ 

MADDE 13: Stajların ne şekilde değerlendirileceği, stajın yapılacağı dönem başında 

ilan edilir. 

MADDE 14: Öğrencilerin başarısını değerlendirmede, her staj sonunda staj 

danışmanlarının gözetiminde gerçekleşen klinik, poliklinik, çalışmaları, vaka sunumları 

yazdıkları hasta diyetleri, hastalarla iletişimleri ve ilgileri ile gerekli görüldüğünde yapılacak 

sözlü ve/veya yazılı sınav sonuçları dikkate alınır. 

 

Ön Şart 

MADDE 15:  Öğrenciler BES kodlu 1. 2. ve 3. sınıf derslerini almadan (devamsızlık 

dahil), stajlarını alamazlar.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DİĞER HÜKÜMLER 

 

MADDE 16: Staj yapan öğrenciler bu süre içerisinde staj yerinde uygulanan çalışma 

ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında 

“Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. 

 

MADDE 17: Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine 

İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim  yönetmeliğine uygun 

olarak Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır. 

 

Yürürlülük 

MADDE 18: Bu yönerge hükümleri İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

 

* Üniversite Senatosu’nun 11/09/2012 tarih ve 2012/17-1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 


