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DEĞERLENDİRME 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK), Acıbadem Mehmet Ali 

Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Sağlık Yönetimi Bölümü lisans 

programının ilk genel değerlendirmesini “SABAK Değerlendirme Ölçütleri’ne” göre 

yapmıştır. Rapor, değerlendirme takımının, öz değerlendirme raporlarının incelenmesi ile 

başlayan ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile yapılan ziyaret 

görüşmelerinden oluşan ön değerlendirmelerini ve Üniversite’nin 30-gün yanıtında sunulan 

bilgiler ve gelişmeler ışığında oluşturulan son değerlendirmelerini bütünleşik olarak 

aktaracak şekilde yapılandırılmıştır. 

SABAK değerlendirmelerinin temel amacı, ülkemizdeki sağlık bilimleri eğitiminin 

kalitesinin yükseltilmesini özendirmek ve desteklemektir. Dolayısıyla, bu raporda yer alan 

değerlendirmelerin, kurum tarafından, eğitim programlarını iyileştirme çalışmalarına 

yardımcı olacak dış değerlendirme bulguları olarak algılanması beklenmektedir. 

2. GİRİŞ 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2007 yılında kurulan sağlık alanında tematik 

bir üniversitedir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, ilk 

öğrencilerini 2009-2010 öğretim yılında "Sağlık Yönetimi", "Hemşirelik" ve "Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon" olmak üzere 3 bölümde almıştır. Fakülte 2013-2014 yılında "Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü"nün açılması ile bölüm sayısını dörde çıkarmıştır. Halen eğitim görmekte 

olan yaklaşık 850 lisans öğrencisi bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2012-2013 eğitim 

öğrenim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. Sağlık Yönetimi Programından bugüne kadar 

9 dönem mezun verilmiş olup, programda tam zamanlı 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. öğretim 

üyesi olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca 1 öğretim görevlisi ve 1 

araştırma görevlisi, 2 lisansüstü bursiyer öğrenci bulunmaktadır. Bölümde lisans öğretiminin 

yanı sıra tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.   

Aşağıda, 05-06-07 Aralık 2021 tarihleri arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin incelenen Sağlık Yönetimi lisans programına 



 
ilişkin “Program Profili” başlığı altındaki bölümde sırasıyla akreditasyon ölçütleri ayrı ayrı 

irdelenmiş, gelişmeye açık ve güçlü yanları özetlenmiştir. Raporun, ikinci bölümünde 

incelenen programla ilgili “sonuçlar ve önerilere” yer verilmiştir.  

2. PROGRAM PROFİLİ  

Ölçüt 1. Eğitim Programı 

Güçlü Yanları;  

✓ Üniversitenin de içinde yer aldığı Acıbadem Sağlık Grubu ile mesleki uygulamalar ve 

stajlar konusunda yakın işbirliği yapılması,    

✓ Öğrencilerin kariyer planlarının desteklenmesine yönelik olarak üniversite bünyesinde 

İnsan Kaynakları ve Kariyer Gelişim Müdürlüğü’nün bulunması, mezun istihdamının 

takip edilmesi ve mezunların Acıbadem Sağlık Grubu’nda istihdamına yönelik ASG 

İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile koordineli çalışılması,  

✓ Sağlık Yönetimi Kulübü tarafından sektör temsilcileri ile etkileşim sağlayan yönetici 

ve mentör buluşmaları,   

✓ Ders müfredatının güncellenmesi ve iyileştirilmesi konusunda dış paydaşlarla işbirliği 

yapılması, paydaş gereksinimleri ve görüşlerine yer verilmesi,    

✓ Bölüm akademik kadrosunun uzun yıllardır sektör, mesleki kuruluşlar ve işverenler 

gibi paydaşlarla etkin iletişimi,    

Gelişmeye Açık Yanları;  

✓Eğitim amaçlarının tanımlandığı, müfredatın özerk olarak yürütüldüğü görülmüştür. 

Başarı ölçme ve değerlendirme tasarlanmış ve işletilmektedir ancak program eğitim 

amaçlarına ulaşıldığını garanti altına alacak olan ölçme değerlendirme yöntemleri,   

✓ Program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı 

olmakla birlikte bazı konu ve içerikler yönünden eğitim planının Ulusal Çekirdek 

Eğitim Programı ile uyumu, farklı derslerde benzer içeriklerin yer alması,  

✓ Eğitim programında yer alan tüm derslerin isim ve içeriklerinin, özellikle farklı 

üniversite ve kurumlardan katkı veren öğretim üye ve elemanlarının ders içeriklerinin, 

güncel literatür ile uyumlu olması gerekliliği, bilgi paketi sisteminde yer alan bazı 



 
derslerin içeriği ile değerlendirme yöntemlerinin, AKTS iş yükü tablosu ve hesaplama 

yöntemi ile değerlendirme yöntemlerinin uyumlu olma durumu,  

✓ Program müfredatında PUKÖ döngüsünün planla, uygulama aşamalarının 

tamamlandığı, ancak kontrol et ve önlem al sürecine ilişkin çalışmaların hayata 

geçirilmesi konusunda döngünün kapatılmasına yönelik belgelendirme durumu.  

Ölçüt 2. Program Çıktıları 

Güçlü Yanları;  

✓ Üniversite ve sektör işbirliği kapsamında Acıbadem Sağlık Grubu ile geliştirilen 

Health Business School Projesi ile eğitim müfredatına ek olarak bölüm öğrencilerinin 

mezuniyet öncesi istihdamının sağlanması,   

✓ 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında yürürlüğe giren eğitim programında 8 dönem 

boyunca genel ve mesleki İngilizce derslerinin yer alması, program mezunlarının sağlık 

turizmine yönelik istihdamını desteklemesi,    

Gelişmeye Açık Yanları;  

✓ Program çıktılarını belirleme yönteminde müfredat / eğitim komisyonunun düzenli 

çalışması,  planlı, organize ve periyodik bir şekilde faaliyet gerçekleştirmesi, 

✓ Ölçme değerlendirme ve izleme yöntemlerinin TYYÇ ve program çıktıları ile 

örtüştürülerek düzenlenmesi, program çıktılarını elde etmeye katkı sağlayacak 

yöntemlerin ders sürecine ve değerlendirmelere dahil edilmesi, 

✓ Program çıktılarına ulaşma ve izlemede (özellikle sayısal derslere ait) planla ve 

uygula aşamalarının tamamlanmış olduğu görülmekle birlikte, kontrol et ve önlem al 

aşamaları,  

✓ Program çıktılarının gerçekleşme düzeyinin belirlenmesine ilişkin yapılan anketlere 

katılım sayısının düşük olması.  

Ölçüt 3. Öğrenciler 

Güçlü Yanları;  

✓ Öğrencilerin Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde ÇAP-YAP programlarından 

faydalanmaları için teşvik edilmesi,  



 
Gelişmeye Açık Yanları;  

✓ Çift anadal ve yandal programlarına öğrenci kabulünde öğrencilerin yeterliliklerinin 

bölümleri ile Sağlık Yönetimi Bölümünün içerik ve yetkinlikler açısından uyumu ve 

kendi bölümlerindeki öğrenci kabulü ile Sağlık Yönetimi Bölümünün öğrenci kabul 

kriterlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi,  

✓ Programın Erasmus kapsamında 3 üniversite ile anlaşmasının bulunması ancak yeterli 

sayıda öğrenci değişiminin olmaması, bu konuya ilişkin teşviklerin güçlendirilmesi,  

✓ Ölçme değerlendirme sürecinde dersin başarısı için yerine getirilmesi gereken 

öğrenci peformanslarının ve değerlendirme yöntemlerinin ders içeriklerine dahil 

edilmesi,  

✓ Kurul, komisyon, komitelerde paydaş olarak öğrenci temsili ile ilgili sürekliliğin 

sağlanması,  

✓ Öğrenci genel memnuniyet anketlerinin üniversite düzeyinde sistematik olarak 

yapılmasına rağmen katılım sayısının azlığı.   

Ölçüt 4. Öğretim Elemanları 

Güçlü Yanları;  

✓ Akademik kadronun bilimsel toplantılara katılımının ve uluslararası yayınlarının 

ekonomik olarak desteklenmesi, Periyodik Akademik Performans Değerlendirmesi ile 

performansı yüksek olanların ödüllendirilmesi,  

Gelişmeye Açık Yanları;  

✓ Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının idari iş yükünün fazla olması,   

✓ Bölüm öğretim üyeleri tarafından yürütülen araştırma projesi sayısı,  

✓ Bölümde kadrolu öğretim üyesi ve araştırma görevlisi sayısı.  

Ölçüt 5. Altyapı 

Güçlü Yanları;  

✓ Programın teknik altyapı ve donanım olanakları bakımından (akıllı tahta uygulaması, 

LCD televizyon, bilgisayar vb.) zengin olması,  



 
✓ Öğrencilerin üniversite bünyesinde bulunan İleri Düzey Simülasyon Merkezi’nden 

(CASE) faydalanmaları,   

✓ Engelli öğrencilere sunulan kolaylaştırıcı düzenlemelerin olması programın güçlü 

yönleri olarak belirlenmiştir.  

✓ Öğrenciler ile öğretim üyelerinin etkileşimi, sınavların organizasyonu, ölçme ve 

değerlendirme gibi konularda akademik ve sosyal anlamda katkı sağlayan Acıbadem 

Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS), Eğitim Yönetim Sistemi (EYS), Öğrenci Bilgi 

Sistemi (OBS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Öğrenme Yönetim Sistemi 

(ALMS) gibi platformların ve ayrıca akademisyenler için faaliyet takip sisteminin 

(AVESİS) etkin biçimde kullanılıyor olması,   

Gelişmeye Açık Yanları;  

✓ Çalışan sağlığı ve güvenliği ile mahremiyet açısından ayrıca kişisel verilerin 

korunması kapsamında bölüm öğretim elemanlarının ve araştırma görevliler çalışma 

ofislerinin ve fiziki yerleşim şartları.  

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı 

Güçlü Yanları;  

✓ Üniversite üst yönetiminin ve fakülte dekanlığının eğitim programının kalite ve 

akreditasyonuna yönelik koşulsuz destekleri,  

✓ Programın akademik ve idari personeli ile öğrencilerinde kurum aidiyetinin güçlü 

olarak hissedilmesi, bölüm başkanlığının etkili liderliği, 

Gelişmeye Açık Yanları;  

✓ ÖDR içinde sözü edilen fakültenin iç denetim mekanizması dışında, bölüme ilişkin 

bir iç işleyişi denetleyebilecek, sürdürebilecek ve düzeltebilecek bir denetim 

mekanizmasının belgelendirmesi durumu.  

 

 

 

 



 
Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar  

Güçlü Yanları;  

✓ Sağlık Yönetimi Bölümü’nün % 50 indirimli kontenjanına yerleşen öğrencilere ek 

olarak Kerem Aydınlar Vakfı tarafından ödenecek ücret üzerinden % 40 oranında 

eğitim bursu desteği sağlanması,  

Gelişmeye Açık Yanları;  

✓ Programın eğitim öğretim süreçlerinin sürdürülmesinin desteklenmesi ve özellikle 

akademik personel üzerindeki idari yükün hafifletilmesi için idari personel desteği  

Ölçüt 8. Sürekli Yenileme ve Gelişim 

Gelişmeye Açık Yanları;  

✓ Programda uygulamaların ve iyileştirmelerin sistematik bir şekilde değerlendirilmesi 

ve izlenmesi ve iyileştirmelerin belgelendirilmesi için, temel performans göstergelerinin 

yıllar bazında tanımlanması, geniş katılım ile benimsenen ve sürdürülebilir göstergeler 

aracılığıyla gelişme ve iyileşme takip edilmesi; yıl bazında izleyerek, hedeflerin ne 

kadarının gerçekleştiğinin analizinin yapılması ve paydaşlara gelişme kanıtlarının 

sunulması.  

Ölçüt 9. Disipline Özgü Ölçütler  

Güçlü Yanları;  

✓ Programın disipline özgü ölçütlere uyumu 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Sonuç olarak, SABAK ölçütleri kapsamında Sağlık Yönetimi Programı’nın güçlü yanlarının 

yanı sıra gelişmeye açık yönlerin de bulunduğu saptanmıştır. Öz değerlendirme raporu, 

kalite süreçlerine ilişkin çalışmalar ile paralellik göstermektedir. 

 

 

 



 
Öneriler 

✓  Program eğitim amaçlarına ulaşıldığını garanti altına alacak olan ölçme değerlendirme 

yöntemlerinin geliştirilmesi, ölçme değerlendirmede öğrenci performanslarının ve 

değerlendirme yöntemlerinin ders içeriklerine dahil edilmesi, PUKÖ çevriminin 

kapatılmasında önem taşıyacaktır.  

✓ Eğitim planının bazı konu ve içerikler yönünden Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile 

uyumunun sağlanması, ayrıca ders bilgi paketi sisteminde yer alan bazı derslerin içeriği ile 

değerlendirme yöntemlerinin, AKTS iş yükü tablosu ve hesaplama yöntemi ile 

değerlendirme yöntemlerinin uyumlanması önerilir.  

✓ Program çıktılarını belirleme yönteminde müfredat / eğitim komisyonunun düzenli 

çalıştırılması, ölçme değerlendirme ve izleme yöntemlerinin TYYÇ ve program çıktıları ile 

örtüştürülerek düzenlenmesi, program çıktılarının gerçekleşme düzeyinin belirlenmesine 

ilişkin yapılan anket katılım sayılarının artırılması, böylece kontrol et ve önlem al 

aşamalarının hayata geçirilmesi önerilir.   

✓  Öğrenci değişimi sayısının artırılmasına yönelik teşviklerin güçlendirilmesi, kurul, 

komisyon, komitelerde paydaş olarak öğrenci temsili ile ilgili sürekliliğin sağlanması 

akreditasyon çalışmalarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. 

✓  Programın eğitim öğretim süreçlerinin sürdürülmesinin desteklenmesi ve özellikle 

akademik personel üzerindeki idari yükün hafifletilmesi için bölümde kadrolu öğretim üyesi 

ve araştırma görevlisi sayısının artırılması ile buna bağlı olarak bölüm öğretim üyeleri 

tarafından yürütülen araştırma projesi sayısının iyileştirilmesi sağlanabilir.  

✓ Bölüme ilişkin bir iç işleyişi denetleyebilecek, sürdürebilecek ve düzeltebilecek bir 

denetim mekanizmasının belgelendirmesi, temel performans göstergelerinin yıllar sâri 

tanımlanması, sürdürülebilir göstergeler aracılığıyla gelişme ve iyileşmelerin izlenmesi ve 

paydaşlara gelişme kanıtlarının sunulması akreditasyon çalışmalarının sürdürülebilirliğine 

katkı sağlayacaktır.  

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU  

Takım Başkanı 


