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DEĞERLENDİRME 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK), İstanbul Medipol 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik lisans programının ilk 

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

değerlendirme takımının, öz değerlendirme raporlarının incelenmesi ile başlayan ve İstanbul 

Medipol Üniversitesi’ne yapılan 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 

İstanbul Medipol Üniversitesi, 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5913 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” ile 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Kanununa eklenen Ek 112. madde ile kurulmuş ve vakıf üniversitesi olarak kamu 

tüzel kişiliğini kazanmıştır.  

Haliç ve Kavacık Yerleşkelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan İstanbul 

Medipol Üniversitesi öğrencilerinin uygulama dersleri ve staj eğitimleri, Medipol 

Üniversitesi Sağlık Grubu Hastanelerinde devam etmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Programı 2010- 2011 akademik 

döneminde Unkapanı yerleşkesinde ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 

Eğitim ve öğretim sürecini 2012-2013 akademik döneminde Kavacık Yerleşkesi Kuzey 

Kampüsü’ne taşınarak devam ettiren Beslenme ve Diyetetik Programı, 2016-2017 eğitim 

dönemi itibari ile Kavacık Yerleşkesi Güney Kampüsü’ne yerleşmiştir. Program ilk 



 

 

mezunlarını 2013-2014 eğitim ve öğretim yılının sonunda vermiştir. Programda tam zamanlı 

1 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma 

Görevlisi yer almaktadır. Öğretim elemanları tarafından Lisans Eğitiminin yanı sıra 

Lisansüstü eğitim de sürdürülmektedir.  

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

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda program 13.03.2020 ve 30.09.2022 

tarihleri arasında 2 yıl süreli akreditasyon almaya hak kazanmıştır.  

Aşağıda, 5-7 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilen İstanbul Medipol 

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; 

- Programın eğitim amaçlarını ve program çıktılarını kendi yapısına özgü planlaması 

ve uygulaması ve tüm paydaşlar tarafından kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış 

olması, 

- Programın yasal süreçleri tamamlamak koşuluyla, belirlediği temel amaçlar 

doğrultusunda kendi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak konusunda özerk 

olması, 

- Programda eğitim amaçlarını destekleyen, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve bağlı 

olduğu Üniversitenin aldığı kararlar ile uyumlu seçmeli derslerin varlığı,  

- Programda eğitim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için ölçme ve 

değerlendirme sürecinin varlığı,  

- Eğitim programının iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak, 

paydaşların katkı ve katılımları ile belirlenmesi,  

 



 

 

Gelişmeye açık yanları; 

- Program eğitim amaçlarının ÖDR içerisinde ve web sayfasında tutarsızlığı, 

- ÇEP’te sunulan ve mesleki yeterliliğe katkı sağlayan derslerin bir kısmının seçmeli 

statüsünde yer alması ve bu dersi seçmeyen öğrencilerin yetkinliklerinin garanti altına 

alınması, 

- Yatay ve dikey entegrasyonun sağlanmasında mesleki yeterliliği direk olarak 

etkileyecek derslerin seçmeli statüsünde olması ve zorunlu alan derslerinden başarılı 

olunmadan mesleki uygulama derslerinin alınabilmesi,  

Ölçüt 2.Program Çıktıları 

Güçlü yanları; 

- Program çıktılarını belirleme yöntemi olarak müfredat/eğitim komisyonu, bölüm 

kurulları, iç ve dış paydaş görüşlerinin varlığı, 

- Program çıktılarının ilgili alana ilişkin tüm yetkinlikleri kapsaması ve TYYÇ ile 

uyumlu olması,  

- Program çıktılarını sağlandığını kanıtlamak için ölçme-değerlendirme ve izleme 

yöntemlerini geliştirmiş olması,  

- Program çıktılarının SABAK çıktılarını içerecek biçimde tanımlanmış olması, 

Gelişmeye açık yanları; 

- Programın eğitim amaçlarındaki tutarsızlığın öğrencilerin programdan mezun 

oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan program 

çıktılarına ulaşmalarına engel oluşturabilmesi, 

- Program çıktılarını belirleme yöntemi olmakla birlikte, iç ve dış paydaşlardan geri 

bildirim oranının artırılması ve sistematik hale getirilmesi, 

- Program çıktılarının sağlandığını kanıtlamak için ölçme-değerlendirme ve izleme 

yöntemleri geliştirmiş olmakla birlikte, belirtke tablolarının tamamlanması,  

- Her bir dönem için program çıktılarının gerçekleştirilme düzeyi belirleme ve 

belgeleme çalışmalarının varlığı görülmekle birlikte kanıtların ve sonuçların somut bir 

şekilde sunulması,  

 



 

 

Ölçüt 3. Öğrenciler 

Güçlü yanları; 

- Programda çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişim programlarının bulunması ve 

izlenmesi, 

- Öğrencilere; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakların sağlanması ve 

öğrencilerin bu olanaklardan yararlanmasının teşvik edilmesi, 

- Öğrencilerin kurum aidiyetinin yüksek olması, 

Gelişmeye açık yanları; 

- Danışmanlık yapılan öğrenci sayılarının fazlalığının danışmanlık hizmetinin 

verimliliğini etkileyebilmesi,  

- Öğrencilerin program kapsamında verilen tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki 

başarılarının uzaktan eğitim süreci de dahil olmak üzere, şeffaf, adil ve tutarlı 

yöntemlerle ölçülmekle birlikte, öğrencilere bu yönde geri bildirimin artırılması,  

Ölçüt 4. Öğretim Elemanları 

Güçlü yanları; 

- Öğretim elemanlarının programın eğitim verdiği mesleki alanda yeterli akademik 

düzeye sahip ve programın tüm alanlarını kapsayacak sayıda olması, 

- Öğretim kadrosunun programın etkin bir şekilde sürdürülmesini, değerlendirilmesini 

ve geliştirilmesini sağlayacak nitelikte olması,  

- Mesleki ve eğitsel gelişim programlarına katılım özendirilmesi, finansal ve idari 

destek sağlanması,  

Gelişmeye açık yanları; 

- Öğretim elemanlarının eğitim programlarının yürütülmesinin yanı sıra, bilimsel 

araştırma yapma, proje planlama faaliyetlerinin artırılması,   

- Öğretim elemanlarının hem Fakülteye hem de Yüksekokula bağlı Beslenme ve 

Diyettik programında görevlendirilmiş olmaları nedeniyle ders vermek zorunda oldukları 

öğrenci sayısının yüksek olması, 

 

 



 

 

Ölçüt 5. Alt yapı 

Güçlü yanları; 

- Eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri için kullanılan alanlar ve donanımın varlığı, 

Gelişmeye açık yanları; 

- Öğretim elemanlarının kullandığı ofis alanlarının akademik çalışmalar için elverişli 

hale getirilmesi, 

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı 

Güçlü yanları; 

- Eğitim, araştırma-geliştirme süreçlerinde bölüm ve alt birimler düzeyindeki karar 

alma süreçleri açısından üst yönetim, fakülte yönetimi ve bölüm başkanlığının ulaşılabilir 

ve destekleyici olması,  

Gelişmeye açık yanları; 

- Fakülteye ve Programa özgü stratejik plan, amaç, hedeflerin belirlenmesi, geliştirilen 

rehber, yönerge, yönlendirme, iş akış şemaları görünürlüğünün ve ulaşılabilirliğinin 

artırılması,  

- Öğretim elemanlarının hem Fakülteye hem de Yüksekokula bağlı Beslenme ve 

Diyettik programında görevlendirilmiş olmaları, 

 

Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar 

Güçlü yanları; 

- Kaynakların, altyapı ve donanımı temin etmek, bakım yapmak ve işletmek için 

yeterli olması 

Gelişmeye açık yanlar; 

- Eğitim-öğretim işleyişinin yeterince etkin sürdürülebilmesi, iş yükünün 

azaltılabilmesi için teknik ve idari personel sayısının arttırılması ve görev tanımlarına 

uygun çalışmalarının sağlanması, 

 

 



 

 

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, 

 

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 

• ÇEP’te sunulan ve program yeterliliğine yüksek katkı sağlayan ayrıca, mesleki 

yeterliliğe katkı sağlayan seçmeli statüsünde yer alan derslerin program öğrencilerin 

yetkinliklerinin garanti altına alınması açısından gerekli önlemlerin alınması, bunu yanı 

sıra yatay ve dikey entegrasyonun sağlanmasında mesleki yeterliliği direk olarak 

etkileyecek derslerin seçmeli statüsünde olması ve zorunlu alan derslerinden başarılı 

olunmadan mesleki uygulama derslerinin alınabilmesinin önlenmesi önerilmektedir.  

• Program çıktılarını belirleme yöntemi olmakla birlikte, iç ve dış paydaşlardan geri 

bildirim oranının artırılması ve sistematik hale getirilmesi önemlidir.  

• Program çıktılarının sağlandığını kanıtlamak için ölçme-değerlendirme ve izleme 

yöntemleri geliştirmiş olmakla birlikte, belirtke tablolarının tamamlanması 

önerilmektedir.   

• Her bir dönem için program çıktılarının gerçekleştirilme düzeyi belirleme ve 

belgeleme çalışmalarının varlığı görülmekle birlikte kanıtların ve sonuçların somut bir 

şekilde sunulması önerilmektedir.  

• Danışmanlık yapılan öğrenci sayılarının fazlalığının danışmanlık hizmetinin 

verimliliğini etkileyebilmesi açısından gerekli önlemlerin alınması önemlidir.  

• Öğrencilerin program kapsamında verilen tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki 

başarılarının uzaktan eğitim süreci de dahil olmak üzere, şeffaf, adil ve tutarlı 



 

 

yöntemlerle ölçülmekle birlikte, öğrencilere bu yönde geri bildirimin artırılması 

önerilmektedir.   

• Öğretim elemanlarının eğitim programlarının yürütülmesinin yanı sıra, bilimsel 

araştırma yapma, proje planlama faaliyetlerinin artırılması önemlidir.    

•  Öğretim elemanlarının kullandığı ofis alanlarının akademik çalışmalar için elverişli 

hale getirilmesi önerilmektedir.  

• Fakülteye ve Programa özgü stratejik plan, amaç, hedeflerin belirlenmesi, geliştirilen 

rehber, yönerge, yönlendirme, iş akış şemaları görünürlüğünün ve ulaşılabilirliğinin 

artırılması önerilmektedir.   

• Eğitim-öğretim işleyişinin yeterince etkin sürdürülebilmesi, iş yükünün 

azaltılabilmesi için teknik ve idari personel sayısının arttırılması 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 

 


