
BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAM 

YETERLİLİKLERİ 

Program Profili:  

Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı, besinlerin üretiminden vücuda alınmasına ve vücutta 

kullanılmasındaki tüm aşamalarda, insan-besin arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. 

Lisansüstü programımıza gelecek donanımlı adaylar; Beslenme ve Diyetetik alanında 

uzmanlaşarak, üniversitemiz bünyesinde bulunan kapsamlı araştırma laboratuvarlarımız ile 

besin ve besin bileşenlerinin biyolojik aktiviteleri, metabolik etkileri hakkında araştırmalar 

gerçekleştirebilmek için çalışmalar yürütebileceklerdir. Beslenme ve Diyetetik alanında 

yapılacak olan bu çok yönlü araştırmalar ile uluslararası çalışmalara, kişiye özel diyet 

geliştirmeye ve sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesine katkı sağlayacaklardır.  

Öğrenci kabul koşulları:  

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 

Yüksek Lisans Eğitimi İçin: 

Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, 

Biyomühendislik, Biyokimya ve Biyoloji Bölümü lisans programını tamamlamış olmak. 

Doktora Eğitimi İçin:  

Beslenme ve Diyetetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Gıda Mühendisliği, Biyoloji, 

Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tezli 

yüksek lisans programını tamamlamış olmak (Enstitü tarafından hazırlık programı uygulanır). 

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

- Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 ALES puanına sahip 

olma şartı aranmaktadır. Doktora başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 60 ALES 

puanına sahip olma şartı aranmaktadır. Temel Tıp Bilimlerinde Tıp Fakültesi mezunları ALES 

sınavının dışında, 50 puandan az olmamak koşulu ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından 

(TUS) alınmış Temel Tıp Puanı ile doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Yabancı 

uyruklu adaylar için ALES puan şartı aranmamaktadır.  

- Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 50 Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanına veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) 

sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı 

aranmaktadır. Doktora başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 YDS veya YÖKDİL 

sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı 

aranmaktadır. Yabancı uyruklu adaylar için son 5 yıl içerisinde alınmış ana dili dışında Tezli 

Yüksek Lisans programları için 50, Doktora programları için 55 YDS veya YÖKDİL sınav 

puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı veya kendi 

anadili ve Türkçe dışında yabancı dilde eğitim veren bir lisans programından mezun olma şartı 

aranmaktadır. 

- Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak 

Önceki öğrenmelerin tanımlanması:  



- Formal ve in-formal eğitimler olarak 4 yıllık lisans ve/veya tezli yüksek lisans programını 

tamamlamış olmak şartı aranmaktadır. 

Üst derece programlarına geçiş: 

Tezli yüksek lisans mezunlarına doktora eğitimi verilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirme:   

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize%30, ödev%20.) yıl sonu değerlendirmelerinin 

(final%50) hesaplanarak, program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanacak 

yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması, doktora yeterlilik ve doktora 

tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

Mezuniyet koşulları: 

- Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak. 

- Yüksek lisans eğitimi için, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı 

bulunması şartı aranmaktadır.  

- Doktora eğitimi için, doktora yeterlilik ve hazırlanacak tezin akademik jüri tarafından başarılı 

bulunması şartı aranmaktadır. 

İstihdam olanakları: 

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan beslenme ve diyetetik lisansına sahip 

öğrenciler Uzman Diyetisyen; diğer öğrenciler Beslenme ve Diyetetik alanında Uzman unvanı 

kazanır.  

Ayrıca, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrenciler akademik kariyer yapma imkanına sahip 

olmaktadırlar. 

Lisans eğitimi Beslenme ve Diyetetik olan mezunlarımıza akademik kariyerin yanında; 

Eğitim kurumlarında "Eğitici Diyetisyen" olarak,  

Araştırma kurumlarında "Araştırıcı Diyetisyen" olarak,  

Hastanelerde "Uzman Diyetisyen" olarak,  

Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda "Yönetici Diyetisyen" olarak,  

Toplum Sağlığı Diyetisyeni olarak (Bakanlıklar, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, Uluslararası 

Yardım Kuruluşları vb) 

Besin Endüstrisinde ürün danışmanı olarak,   

Özel Danışmanlık Ofisleri, Spor Kulüpleri, Sağlık Kulüpleri, fitness merkezleri gibi yerlerde 

danışmanolarak,  

Gazete, dergi yazarlığı, radyo, TV gibi medya programlarında danışman ve program yapımcısı 

olarak istihdam sağlanır. 


