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DEĞERLENDİRME 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK), Yeditepe Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik lisans programının genel 

değerlendirmesini “SABAK Değerlendirme Ölçütleri’ne” göre yapmıştır. Rapor, 

değerlendirme takımının, öz değerlendirme raporlarının incelenmesi ile başlayan ve 

Yeditepe Üniversitesi’ne yapılan yerinde ve çevrim içi ziyaret ile biten süreçle oluşan ön 

değerlendirmelerini ve programın 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. 

1. GİRİŞ 

T.C. Yeditepe Üniversitesi, Anayasa'nın 130. maddesine dayanılarak 07.06.1996 tarihli 

Resmi Gazete ’de yayımlanıp yürürlüğe giren 4142 Sayılı Kanunla, 2809 sayılı Yüksek 

Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun’a eklenen 39’uncu maddesiyle kurulmuştur. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 9/7/2007 tarihli ve 2007/12480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.  Programın lisans düzeyindeki eğitimi Yeditepe 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak 2008-2009 

eğitim-öğretim yılında başlamış ve  ilk mezunlarını 2011-2012 eğitim ve öğretim yılının 

sonunda vermiştir. Öğrencilere fakültenin bölümlerinde ve diğer fakültelerin farklı 

bölümlerinde çift ana dal ve yan dal yapabilme olanağı sunulmaktadır. Programda tam 

zamanlı 6 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi yer almaktadır. 

Öğretim elemanları tarafından lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans eğitimi de 

sürdürülmektedir. 



 

 

Beslenme ve Diyetetik lisans programı SABAK tarafından ilk olarak Kasım 2019 tarihinde 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda program 08.03.2020 ve 30.09.2022 

tarihleri arasında 2 yıl süreli akreditasyon almaya hak kazanmıştır.  

Aşağıda, 23 Aralık (yüz yüze) ve 27-28 Aralık 2021 (çevrim içi) tarihleri arasında Yeditepe 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ara değerlendirme kapsamından yeniden 

incelenen Beslenme ve Diyetetik lisans programı ziyaret raporuna ilişkin SABAK genel 

ölçütlerine ait değerlendirmeler yer almaktadır. Raporun, ikinci bölümünde incelenen 

programla ilgili “sonuçlar ve önerilere” yer verilmiştir.  

2. PROGRAM PROFİLİ 

Ölçüt 1. Eğitim Programı 

Güçlü yanları; 

- Eğitim programı amaçlarının SABAK tanımlarıyla, kurum öz görevleriyle uyumlu 

olması ve programa özgü ölçütleri karşılıyor olması, 

- Kendi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak konusunda özerk olmasının 

yanı sıra eğitim amaçlarına ulaşılmasının garanti altına alınmış olması, 

- Uzaktan eğitim süreci dahil olmak üzere Program eğitim amaçlarına ulaşıldığını 

belirlemek ve belgelemek için ölçme ve değerlendirme sürecinin olması, 

Gelişmeye açık yanları; 

- Programın iç ve dış paydaşların gereksinimlerini dikkate aldığı anlaşılmış olmakla 

birlikte değişen yaşam koşulları ve eğitim sistemi doğrultusunda paydaşların katkı ve 

katılımlarının artırılması ve daha görünür hale getirilmesi, 

- Klinik karar verme deneyiminin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri, ilgili 

alanın yeterliliklerini ve gerçekçi koşullar/kısıtlılıklar çerçevesinde öğretim elemanı 

eşliğinde kazandırılması, 

Ölçüt 2.Program Çıktıları 

Güçlü yanları; 

- Program çıktılarının programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, 

beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsaması, 



 

 

- Program çıktılarının SABAK çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesinde tanımlanan yetkinlikleri içermesi, 

- Program çıktılarını sağladıklarını kanıtlamak için ölçme-değerlendirme ve izleme 

yöntemlerinin geliştirmiş ve her bir dönem için program çıktılarının gerçekleştirilme 

düzeyinin belirlenmiş olması,  

Gelişmeye açık yanları; 

- Program çıktılarının daha çok bölüm kurul ve komisyon toplantılarında belirlendiği 

anlaşılmış olmakla birlikte iç ve dış ve paydaş görüşlerinin sistematik olarak dahil 

edilmesi ve izlenmesi, 

- Mesleki etik ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi açısından müfredatın 

güçlendirilmesi,  

Ölçüt 3. Öğrenciler 

Güçlü yanları; 

- Öğrencilerin yüksek kurum aidiyetine sahip olması,  

- Bölüm Öğretim Elemanları ile öğrenciler arasında etkin bir etkileşim olması. 

- Danışmanlık hizmetinin etkin olarak yürütülüyor olması, 

- Öğrenci memnuniyetinin yüksek olması, 

- Öğrenci değişim programlarının aktif olarak kullanılması, 

Ölçüt 4. Öğretim Elemanları 

Güçlü yanları; 

- Programda alandan tam zamanlı öğretim üyelerinin öğretim kadrosunda yer alması,  

- Öğretim kadrosunun programın etkin bir şekilde sürdürülmesini, değerlendirilmesini 

ve geliştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki alanda yeterli akademik düzeye sahip ve 

programın tüm alanlarını kapsayacak sayıda olması, 

- Eğiticilerin eğitimi programına öğretim elemanlarının katılmış olması, 

- Kadro gelişimine yönelik stratejik planlama, performans göstergeleri bulunmakla 

beraber, öğretim elemanlarının eğitsel performanslarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

ödüllendirmesi,  

- Öğretim kadrosunun kurumsal aidiyetinin yüksek olması, 



 

 

Gelişmeye açık yanları; 

- Öğretim elemanlarının eğitim programlarının yürütülmesinin yanı sıra, bilimsel 

araştırma yapma imkanlarının artırılması,  

Ölçüt 5. Alt yapı 

Güçlü yanları; 

- Alanla ilgili donanım ve bilişim teknolojisi altyapısının yeterli olması,  

Gelişmeye açık yanları; 

- Eğitim için kullanılan bazı laboratuvar alanlarının aktif olarak kullanılabilir hale 

getirilmesi, 

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı 

Güçlü yanları; 

- Rektörlük, fakülte, bölüm ve diğer alt birimler düzeyindeki karar alma süreçlerinin 

program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek 

şekilde düzenlenmiş olması, 

- Programın kendine ait iç işleyişi denetleyecek, sürdürecek ve düzeltebilecek iç 

denetim mekanizmasının olması,  

Gelişmeye açık yanları; 

- Programa özgü belirlenen stratejik plan, amaç, hedefler olmakla birlikte performans 

göstergelerinin sistematik olarak izlenmesi,  

Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar 

Güçlü yanları; 

- Kalite ve akreditasyon süreçlerinin üst yönetim tarafından benimsenmesi ve 

desteklenmesi, 

Gelişmeye açık yanlar; 

- Program çıktılarını ve eğitim amaçlarını sağlamaya destek verecek şekilde teknik ve 

idari personelin sayı ve niteliklerinin artırılması,  

 

 



 

 

Ölçüt 8. Sürekli Yenileme ve Gelişim 

Gelişmeye açık yanları; 

- İyileştirme çalışmalarını tamamlamaya yönelik gelişmeye açık yanlar için PUKÖ 

döngüsü bazı ölçütlerde kapatılmış olmakla birlikte sistematik olarak elde edilmiş somut 

verilere dayalı olarak tüm ölçütlerde işletilmesi ve izlenmesi,  

Ölçüt 9 Disipline Özgü Ölçütler 

Güçlü yanları; 

- Programın SABAK disipline özgü ölçütler ve ÇEP ile uyumlu olması,  

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, SABAK ölçütleri kapsamında Beslenme ve Diyetetik Programının çok güçlü 

yanlarının varlığına rağmen gelişmeye açık yanları da bulunmaktadır. Öz değerlendirme 

raporu, kalite süreçlerine ilişkin çalışmalar ile paralellik göstermektedir.  

Öneriler 

• Programın iç ve dış paydaşların gereksinimlerini dikkate aldığı anlaşılmış olmakla 

birlikte değişen yaşam koşulları ve eğitim sistemi doğrultusunda paydaşların katkı ve 

katılımlarının artırılması ve daha görünür hale getirilmesi önerilmektedir. 

• Klinik karar verme deneyiminin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri, ilgili 

alanın yeterliliklerini ve gerçekçi koşullar/kısıtlılıklar çerçevesinde öğretim elemanı 

eşliğinde kazandırılması önemlidir.  

• Program çıktılarının daha çok bölüm kurul ve komisyon toplantılarında belirlendiği 

anlaşılmış olmakla birlikte iç ve dış ve paydaş görüşlerinin sistematik olarak dahil 

edilmesi ve izlenmesi önerilmektedir. 

• Mesleki etik ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi açısından müfredatın 

güçlendirilmesi önerilmektedir.  

• Öğretim elemanlarının eğitim programlarının yürütülmesinin yanı sıra, bilimsel 

araştırma yapma imkanlarının artırılması önemlidir.  



 

 

• Eğitim için kullanılan bazı laboratuvar alanlarının aktif olarak kullanılabilir hale 

getirilmesi önerilmektedir.  

• Programa özgü belirlenen stratejik plan, amaç, hedefler olmakla birlikte performans 

göstergelerinin sistematik olarak izlenmesi önemlidir.   

• Program çıktılarını ve eğitim amaçlarını sağlamaya destek verecek şekilde teknik ve 

idari personelin sayı ve niteliklerinin artırılması önerilmektedir.   

• İyileştirme çalışmalarını tamamlamaya yönelik gelişmeye açık yanlar için PUKÖ 

döngüsü bazı ölçütlerde kapatılmış olmakla birlikte sistematik olarak elde edilmiş somut 

verilere dayalı olarak tüm ölçütlerde işletilmesi ve izlenmesi önemlidir.  

Saygılarımızla, 

Doç. Dr. Mevlüde Kızıl 


