
 

 

 

 

 

 

 

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 

AKREDİTASYON RAPORU 

 

 

 

 

 

 

TAKIM ÜYELERİ 

 Prof. Dr. Öznur Yılmaz (Takım Başkanı) 

Doç. Dr. Nuray Alaca (Değerlendirici) 

Dr. Öğr. Üyesi. Serpil Çolak (Değerlendirici) 

Dr. Öğr. Üyesi. Nuray Elibol (Gözlemci) 

Hatice Akıllı (Öğrenci) 

 

 

 

 

 

27 Aralık 2021, Ankara 



 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK), Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programının 

ikinci genel değerlendirmesini “SABAK Değerlendirme Ölçütleri”ne göre yapmıştır. 

Rapor, değerlendirme takımının, öz değerlendirme raporunun (ÖDR) incelenmesi ile 

başlayan ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile yapılan on-line ziyaret ile biten süreçte oluşan 

ön değerlendirmelerini ve Üniversite’nin 30-gün yanıtında sunulan bilgiler ve gelişmeler 

ışığında oluşturulan son değerlendirmelerini bütünleşik olarak aktaracak şekilde 

yapılandırılmıştır. 

Programların akreditasyon kararları, bu raporda özetlenen bulgulara dayalı olarak, 

programların SABAK değerlendirme ölçütlerini, aşağıdaki terminoloji çerçevesinde sağlama 

ya da sağlayamama derecelerine göre verilmiştir:  

• Eksiklik bildirimi – Bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Dolayısıyla, program ilgili 

ölçüt ile uyum içinde değildir. Kurumca hemen önlem alınmalıdır.  

• Zayıflık bildirimi – Bir ölçütün kısmen sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde 

edildiğini ve bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma 

olmayacağı garantisi bulunmadığını gösterir. Dolayısıyla, ölçütün daha kuvvetli bir şekilde 

sağlanması için kurumca düzeltici önlemler alınması gereklidir.  

• Kaygı bildirimi – Bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte 

değişme potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. 

Dolayısıyla, ölçütün sağlanmasının devamını garanti etmek için kurumca olumlu bir girişim 

yapılmasında yarar vardır.  

• Gözlem bildirimi – Değerlendirmede kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili olan ya da 

olmayabilen bir yorum ya da öneridir ve kurumun programlarını daha da geliştirmek için 

gösterdiği sürekli çabalara yardımcı olmak üzere belirtilmiştir.  

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.  

1. GİRİŞ 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ilk kez Gazikent 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde YÖK’ün 14.09.2011 Tarih ve 

039212 Sayılı yazısı ile kurulmuştur. 2011-2012 yılında ilk öğrenci alımını 

gerçekleştirmiştir. Gazikent Üniversitesi'nin adı 27 Nisan 2012 Tarihli ve 28276 Sayılı 

Resmî Gazete ilanına istinaden Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.  

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alınması ve eğitimin başlanması 25 

Ağustos 2011 tarihli yükseköğretim kurulu kararı ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı 

kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri ile 2809 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca karar 

verilmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü eğitim öğretimine Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu bünyesinde 2011-2012 yılında başladıktan sonra, 30.03.2017 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararla 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı 

Kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 29/05/2017 tarihinde Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun, Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesi 

kararlaştırılmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bu tarihten itibaren Sağlık 

Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalının bağlı olduğu Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

5/1/2012 tarih ve 2012-003 nolu Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

19/4/2012 tarihi 017628 sayılı kararı ile açılmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz 

döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında 

2014-2015 Bahar yarıyılında Tezli Yüksek Lisans Programı, 2016-2017 güz döneminde 

Doktora Programı, 2019-2020 güz döneminde Protez-Ortez Tezli Yüksek Lisans Programı 

açılmıştır.  

Aşağıda, 27. 12.2021 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 

incelenen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programına ilişkin ziyaret raporu yer 

almaktadır. Rapor, SABAK – Değerlendirme Kılavuzu’na uygun olarak düzenlenmiştir. 



 

 

Buna göre; incelenen program ile ilgili olarak “Program Profili” başlığı altındaki bölümde 

sırasıyla akreditasyon ölçütleri ayrı ayrı irdelenmiştir: “Eğitim Programı” (Ölçüt 1), 

“Program Çıktıları” (Ölçüt 2), “Öğrenciler” (Ölçüt 3), “Öğretim Elemanları” (Ölçüt 4), 

“Altyapı” (Ölçüt 5), “Yönetim Yapısı” (Ölçüt 6), “Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar” 

(Ölçüt 7), “Sürekli Yenileme ve Gelişim” (Ölçüt 8), “Disipline Özgü Ölçütler” (Ölçüt 9). 

Raporun, ikinci bölümünde incelenen programla ilgili “sonuçlar ve önerilere” yer 

verilmiştir. 

2. PROGRAM PROFİLİ 

Ölçüt 1. Eğitim Programı 

Güçlü yanları; 

- Önceki derslerde edinilen bilgi, beceri ve klinik karar verme süreçlerinin kullanıldığı 

mesleki uygulama deneyimi kazandırılması konusunda bölümün attığı adımlar ve 

yönetimin kuvvetli desteği,  

Gelişmeye açık yanları; 

- Programın FTRÇEP 2016 programına uygunluğunun daha geniş bir biçimde 

belgelenmesi ve belirlenen eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması, 

Ölçüt 2.Program Çıktıları 

Güçlü yanları; 

- Beceri kazandırması beklenen bazı uygulamalı derslerin beceri kazanımlarının 

performans değerlendirmesi yolu ile değerlendiriliyor olması, 

Ölçüt 3. Öğrenciler 

Güçlü yanları; 

- Hocalar ile etkin iletişim çeşitliliğinin olması ve bu yönde memnuniyetlerinin yüksek 

oluşu, 

- Bölümün kendi binasında yapılandırılmış olan uygulama üniteleri ve donanımı, 

- Bölümün kendi binasındaki uygulama ünitelerinin verimli şekilde yürütücülüğünün 

sağlanması, sistematiğinin oturtulmuş olması ve toplumsal hizmet katsayısı, 



 

 

- Bölüm kurul, komite ve komisyonlarında öğrenci temsiliyetinin sağlanmış olması ve 

görüşlerinin dikkate alınması, 

Gelişmeye açık yanları; 

- Öğrencilere sağlanan olanaklardan yararlanma durumları ve yapılan faaliyetlerin 

sistematik olarak izlenmesi ve kayıt altına alınması,   

Ölçüt 4. Öğretim Elemanları 

Güçlü yanları; 

- Programın etkin bir şekilde yürütülmesi, lisans ve lisansüstü programların tüm 

alanlarını kapsayacak şekilde bilgi ve kendi alanlarında klinik deneyime sahip, yeterli 

sayı ve çeşitlilikte bölüm öğretim elemanlarının olması, 

Ölçüt 5. Alt yapı 

Güçlü yanları; 

- Üniversite tarafından sağlanan alt yapının mevcut durumda eğitim-öğretimin nitelikli 

şekilde yürütülebilmesi açısından yeterli düzeyde olması,  

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı 

Güçlü yanları; 

- Programın öğrencileri, öğretim elemanları, yöneticileri ve idari personelinin kurum 

aidiyetinin ve eğitim ve hizmetin kalitesinin artırılması konusunda motivasyon sahibi 

olması, 

- Programa ait iç işleyişi denetleyecek, sürdürecek ve düzenleyebilecek denetim 

mekanizmasının olması, 

- Bir önceki raporda belirtilen gelişmeye açık yanlar ve öneriler doğrultusunda bölüm 

başkanı ve öğretim elemanlarından başlayarak dekanlık ve üniversite yönetimi düzeyinde 

gerekli çalışmaların başlatılması ve gerçekleştirilmesinde bütüncül bir yaklaşım tarzının 

benimsenmiş olması, 

 

 



 

 

Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar 

Güçlü yanları; 

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Kurumsal gelişiminde kalite ve akreditasyon 

kültürünün benimsenmesi ve birimlerde yaygınlaşması için üst yönetimlerin verdiği 

destek,  

- Kurumun bölüme verdiği desteğin çeşitliliği bölümün güçlü yanları olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, SABAK ölçütleri kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının 

çok güçlü yanlarının varlığına rağmen gelişmeye açık yanları da bulunmaktadır. Ayrıca öz 

değerlendirme raporunun hazırlanması, ziyaretler öncesi programın oluşturulması, ek 

kanıtların sağlanması, akreditasyon görüşmeleri ve sonrasındaki süreçlerde başta Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Kezban Bayramlar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakutolmak üzere programda yer alan tüm öğretim üyesi ve 

araştırma görevlilerinin son derece nazik ve sorun/problem çözmeye yönelik istekli 

yaklaşımları değerlendirme takımınca takdir edilmiştir. 

Öneriler 

• Kampüs ulaşım olanaklarının zenginleştirilmesi ve yemekhane ücretlerinin öğrenci 

bütçesini zorlamayacak şekilde düzenlenmesi için üst yönetimin gerekli çalışmaları 

yapması önerilir. 

• Fakülte binasının içinde bölümün bir yüksekokul ile aynı binayı paylaşması ve 

binanın en alt katında Mühendislik fakültesinin laboratuvarlarının bulunması bölümün 

kullandığı alanları kısıtlamaktadır. Bu durum bölüm ile direk ilişkisi olmayan özellikle 

üst yönetimlerce çözüme kavuşturulabilecek geliştirmeye açık yan olarak belirlenmiştir. 

• Bölüme eğitim amaçlarına ulaşma konusunda daha ayrıntılı hesaplamaları yapması 

ve yaptığı iyileştirme çalışmaları ile bu başarı oranındaki değişiklikleri izlemesi önerilir. 

• Programa yaptığı tüm çalışmaları belgelemek adına daha hassas davranması önerilir. 

• Öğrenci görüşlerinin alınarak ders yüklerinin belirlendiği bir çalışma yapılacağı 

belirtilmiş olup bu çalışmayı sonuçlandırmaları önerilir. 



 

 

• Sınav sonrasındaki cevap anahtarlarının OYS sisteminde gösterildiği bildirilmesine 

rağmen soruların öğrencilerle tartışılması ve gerekirse soru iptali ve değişimi için yazılı 

kanıtların olmaması, ölçme kurulu ile bu bilgilerin paylaşılması önerilir. 

• Program çıktılarına ulaşıldığını dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için 

kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci tanımlanmıştır. Bu amaçla yapılan 

matrikslerin daha açıklayıcı bir şekilde yapılması önerilir. 

• Başarı oranı ne olursa olsun tüm derslerde yapılabilecek iyileştirmelerin görüşülmesi 

önerilir.  

• Öğretim üyeleri ilgili mesleki kuruluşlar, sektör ve işverenlerle iletişim ve işbirliği 

modellerinin sınırlı kaldığı gözlenmiş ve tüm ekibe yaygınlaştırılması önerilir.   

• Öğretim elemanlarının başarılarının duyurulmasında üniversite/fakülte/bölümün 

duyuru sayfası vb. gibi yöntemlerin kullanılması önerilir. 

• Bölüme kütüphane ile ilgili kaynakların temininin sayısal olarak da izlenmesi 

önerilir. 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Öznur Yılmaz 

 


