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DERNEK FAALİYET RAPORU
1. ALTYAPI DURUMU:
1. 1. Akreditasyon Faaliyetleri Yasal İzni:
Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 31.01.2018 günü yapılan toplantısı ile Sağlık Bilimleri
Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) resmi olarak
akreditasyon tescil hakkı almıştır. Derneğimiz bu izne göre akreditasyon faaliyetlerine devam
etmektedir
1.2. İktisadi İşletme Açılışı:
Derneğe gelir temini ve amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılmak üzere ve sürekli gelir
temin etmek amacı ile iktisadi işletme 24.4.2018 tarihinde, dernek bütçesinden 5000 TL nakit
sermaye ile Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Tepe Altı Mahallesi, Serin Sokak No:2/4 adresinde
açılmıştır. İşletmenin kurum akreditasyonları, yurt içinden ve dışından alınacak bağışları,
kuracağı, işleteceği veya ortak olacağı iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerden sağlanacak
gelirleri yönetme, eğitim düzenleme gibi ortak olacağı iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerden
sağlanacak gelirleri yönetme, eğitim düzenleme gibi hususlarda faaliyette bulunması
kararlaştırılmıştır. Halen dernek başkanlığını yapan Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu'nun 5 yıl
süre ile işletmeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere müdür olarak atanmıştır.
1.3. Mali Süreç:
Derneğimizin iktisadi işletme hesabı ve dernek hesabı olmak üzere iki ayrı banka hesabı
bulunmaktadır. Hesaplar anlaşmalı mali müşavirliğimiz tarafından takip edilmekte ve
tarafımıza gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.
Denek hesabı geliri üye aidatlarından, iktisadi işletme hesabı geliri akredite edilmek üzere
başvuran programlardan elde edilmektedir.
Tüm harcamalar yönetim kurulu kararları esas alınarak yapılmaktadır.
1.4. Dernek Personeli
Derneğimize 2018 yılı içerisinde bir personel alınarak sigortalı tam zamanlı işe başlatılmış,
ancak 1,5 ay çalıştıktan sonra işten ayrılmıştır. Daha sonra işe alınan sekreter halen yarı
zamanlı sigortalı statüsü ile çalıştırılmaktadır.
1.5 Çalışma Mekânı ve Kaynaklar:
Derneğimiz halen yeterli ölçüde büro hizmetlerine, fiziksel alana, uzman değerlendiricilere,
yetkin personele, bilgi ve iletişim teknolojilerine, altyapıya ve benzeri imkânlara sahiptir.
Halen adresimizin bulunduğu birimde ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı içerisindeki derneğe tahsil edilen birimde olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

2. AKREDİTASYONA İLİŞKİN FAALİYETLER:
2.1. Akreditasyon Değerlendirici Eğitimleri:
2018 yılı içerisinde derneğimiz tarafından toplam 6 adet değerlendirici eğitimi yapılmıştır.
Bunlar içerisinde 5 eğitim öğretim üyeleri, 1 eğitim de öğrenciler için düzenlenmiştir. Eğitim
dernek web sayfasından, ilgili meslek derneklerinin başkanları aracılığı ile dernek web
sayfalarından ve dekanlar kurulu mail grubu aracılığı ile duyurulmuştur. Değerlendirici
eğitimlerine katılacak kişiler değerlendirilecek kurum/alan/program bağlamında
değerlendirme sürecine ilişkin yeterli deneyime, beceriye ve yetkinliğe sahip olan kişilerden
seçilmiştir.
1. Eğitim- Değerlendirici Eğitimi
Prof. Dr. Aydan Genç, Doç. Dr. Özlem Ülger ve Doç. Dr. Meral Huri tarafından, 17.12.2018
tarihinde, bir günlük bir eğitim olarak H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi-FTR Bölümü’nde 26
öğretim üyesi katılımcıya verilmiştir. Eğitime farklı sağlık bilimleri disiplinlerinden bireyler
katılmıştır.
2. Eğitim- Değerlendirici Eğitimi-Pekiştirme I
Prof. Dr. Seyhun Topbaş tarafından, 1. değerlendirici eğitimine katılanlar için 2 Haziran 2018
tarihinde, H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi-FTR Bölümünde bir pekiştirme eğitimi
düzenlenmiş, 16 katılımcıya verilmiştir.
3. Eğitim- Değerlendirici Eğitimi –Pekiştirme II
Prof. Dr. Seyhun Topbaş, Prof. Dr. Özlem Ülger, Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım tarafından 1.
Pekiştirme eğitimine katılanlara 2. Pekiştirme eğitimi 7 Ekim 2018 tarihinde, H.Ü. Sağlık
Bilimleri Fakültesi-Dil ve Konuşma Bölümünde, 14 katılımcıya verilmiştir.
4.Eğitim- Değerlendirici Eğitimi
24. Kasım 2018 tarihinde, Niza Park Otel’de 35 yeni katılımcıya değerlendirici eğitimi
verilmiştir. Eğitim Prof Dr. Özlem Ülger, Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Doç. Dr. Meral
Huri tarafından verilmiştir.
5. Eğitim-Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Dernek bünyesinde 2018 yılı içerisinde bir kez 24 Mart 2018 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Turuncu Amfide, Prof. Dr. Aydan Genç ve Doç. Dr. Özlem Ülger
tarafından “Öğrenci Değerlendirici Eğitimi” gerçekleştirilmiş, eğitime 30 öğrenci katılmıştır.
Öğrenciler özellikle farklı sağlık bilimleri disiplinlerinin 2. ve 3 sınıflarından seçilmiştir.
Dernek akreditasyon değerlendirmelerine 2018 yılında ilk kez başladığı için öğrenciler
değerlendirme takımlarına alınmamış, eğitilen öğrencilerin 2019 yılı içinde Değerlendirme
Takımlarında yer alması planlanmıştır.

2.2 Üniversite Eğitimleri
Derneğimize 2018 Yılında akreditasyon başvurusunda bulunan üniversite-programlar ile
ilerideki yıllarda başvurmayı düşünen üniversite-programlar eğitim başvurusunda
bulunmuşlardır. Eğitimlerin içeriği başvuru koşulları, değerlendirme ölçütleri ve
özdeğerlendirme raporunu kapsamaktadır. Bu kapsamda 6 kuruma eğitim verilmiştir. Bu
eğitimlerin dökümü aşağıda verilmiştir.
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü, (11.05.201818.06.2018)-Doç. Dr. Özlem Ülger
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri,
(12.07.2018 - 13.07.2018)- Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu, Prof. Dr. Özlem Ülger
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri, (23.07.2018)- Prof. Dr. Özlem
Ülger
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri, (26.10.2018) – Prof. Dr. Özlem
Ülger
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri, (01.11.2018-02.11.2018) –
Prof. Dr. Özlem Ülger, Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri, (11.07.2018)-Prof. Dr. Özlem Ülger
Tüm bu eğitimler ile ilgili başvuru, eğitim, katılım ve belgelendirme sürecine ilişkin arşiv
çalışması titizlik ile yapılmıştır.
2.3 Akreditasyon Başvuruları ve Değerlendirme Süreci:
2018 yılı içerisinde 9 üniversiteden 17 program için başvuru alınmıştır. Başvuran
üniversitelerden birisi 6 program ile başvurmuştur Ancak 5 programından halen mezun
verilmediği belirlendiğinden, diğer programın da halen disipline özgü ölçütleri kabul
edilmediğinden değerlendirme sürecine alınmayarak başvuruları reddedilmiştir. Bir üniversite
de öz değerlendirme rapor yazım sürecini yetiştiremediği için başvurusunu geri çekmiştir.
Başvuran toplam 7 üniversiteden 9 programın başvuruları kabul edilerek akreditasyon
değerlendirme sürecine alınmıştır. Programların değerlendirilme süreçleri devam etmektedir.
Aşağıdaki tabloda başvuran üniversite ve programlar verilmiştir.

Basvuran
Üniversite Adı
Yıldırım
Beyazıt

Başkent

Gazi
Hacettepe
İstanbul Aydın
Medipol
Üniversitesi
Marmara
Anadolu

Program Adı

Başvuru Onay Durumu

Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sosyal Hizmet
Spor Bilimler
Odyoloji
Hemşirelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Yönetimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme
Ergoterapi
Sağlık Yönetimi Programı
Odyoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Red/Mezunu yok
Red/Mezunu yok
Red /Mezunu yok
Red /Mezunu yok
Red /Mezunu yok
Red /Mezunu yok
Kabul, Değerlendirme Devam Ediyor
Kabul, Değerlendirme Devam Ediyor
Kabul, Değerlendirme Devam Ediyor
Kabul (Ertelendi)
Kabul (Ertelendi)
Kabul, Değerlendirme Devam Ediyor
Kabul, Değerlendirme Devam Ediyor
Kabul, Değerlendirme Devam Ediyor
Kabul, Değerlendirme Devam Ediyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kabul, Değerlendirme Devam Ediyor
Dil ve Konuşma Terapisi
Kabul, Değerlendirme Devam Ediyor

24.4.2018 2 24.04.204.04.20
Akreditasyon değerlendirmeleri çıktı odaklı olarak, derneğimizin ilan ettiği, web sayfasında
da yer alan süreçlere uygun olarak, yayınlanan kriterlere uygun olarak yürütülmüştür. Sonuçlar
bağımsız değerlendirme takımları tarafından verilmiş ve SAK (Sağlık Bilimleri Eğitim
Programları Akreditasyon Kurulu) iletilmiştir. Halen tutarlılık komisyonu tarafından da
bağımsız olarak incelenen raporların SAK a iletilmesi aşaması devam etmektedir.
Akreditasyon sürecinin bitmesini takiben raporlar dernek web sayfasından ilan edilecektir.
Tüm bu süreç ile ilgili başvuru, niyet mektuplarının incelenmesi, özdeğerlendirme raporlarının
incelenmesi, değerlendirme takımlarının kurulması, değerlendirme süreci, yazışma belgeleri
ve diğer süreçlere ilişkin arşiv çalışması titizlik ile yapılmıştır.
2.4 Tutarlılık Komisyonu
Akreditasyon kararlarının objektif, ölçütlere uygun, isabetli ve tutarlı olduğunu sağlamak
üzere 02.06.2018 tarihinde bir Tutarlılık Komisyonu kurulmasına karar verilmiş ve komisyon
3 kişiden oluşturulmuştur.

Kişi isimleri aşağıda verilmiştir:
Prof. Dr. Aydan Genç (Hacettepe Üniversitesi SBF)
Prof. Dr. Selda Önderoğlu (Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Mehveş Tarım (Marmara Üniversitesi SBF)
2.5 Öğrenci Katılımı
Derneğimiz içerisinde öğrenci katılımı çok önemsenmektedir. Halen öğrenciler ile ilişkili
uygulamalar web sayfamızda yer alan “SABAK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici
Katılımı Öncü Uygulama Esasları”na göre yürütülmektedir. Bu yıl gerçekleştirilen
akreditasyon sürecinde dernek tarafından ilk kez yapılması nedeni ile öğrenci değerlendirmeci
uygulamasına gidilmemiştir.
Faaliyet raporunun eğitim kısmında da açıklandığı gibi öğrenci değerlendirici eğitimleri
verilerek “öğrenci değerlendirici havuzu” hazırlanmıştır. 2019 yılı için planlanacak
değerlendirmeci takımlarına öğrencilerin de alınmasına yönetim kurulu tarafından karar
verilmiştir.
2.6 Akreditasyonda Dış Temsilci Katılımı:
Dernek bünyesinde bulunan Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK)
temsilcileri olarak halen iki kişi bulunmaktadır. SAK düzenli olarak toplanmaktadır. SAK
içerisine dış temsilci olarak katılan kişi isimleri aşağıda açıklanmıştır.
Halen Dilek TARHAN (Sağlık Bakanlığı Temsilcisi)
Özlem Füsun SEVİM (KalDer Temsilcisi)
Bu kişiler haricinde henüz iş piyasasından bir başka temsilci bulunmamaktadır.

3. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
Derneğimiz, program akreditasyonu faaliyetlerini önceden tanımlanmış süreçlere uygun ve
düzenli olarak yürütmekte, bu faaliyetlerde paydaşlarımızın özgünlüğünü dikkate
alınmaktadır. Ayrıca bu faaliyetlerin toplumun ve öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına,
beklentilerine ve memnuniyetine uygun olması, paydaşların iç kalite güvence sistemlerini
desteklemesine özen gösterilmekte, böylece sürekli değişimi ve yenilik gündem tutulmaktadır.
Bu bağlamda dernek tarafından yıl içinde yapılan bazı iyileştirme faaliyetleri aşağıda
verilmiştir.

3.1 Ölçüt Revizyonu:
2018 yılında yapılan akreditasyon çalışmaları sonrasında değerlendirmeci olarak çalışan
öğretim üyelerinden alınan geri bildirimlerden yola çıkılarak “SABAK değerlendirme
ölçütleri revizyon toplantısı yapılmıştır. Toplantıya dernek üyelerimizden geniş katılım
olmuştur. Ölçütler programın tasarımı, uygulanması, öğretim elemanı kadrosu, idari ve mali
destekler, fiziki ve teknik altyapı, araştırma faaliyetleri, öğrenci hizmetleri, mezun
yeterlilikleri, iç̧ ve dış̧ paydaşların geribildirimleri, programa özgü özellikler ve kalite
güvencesine yönelik uygulamalar açısından yeniden gözden geçirilmiştir. 2019 Yılı için ilan
edilecektir.
3.2 Alt Komite Toplantıları:
Halen dernek bünyemizde faaliyet gösteren Eğitim Komitesi, Aday Belirleme Komitesi, Ölçüt
Belirleme Komitesi, Değerlendirme-Akreditasyon ve İzleme Komitesi Yönergeleri
akreditasyon süreci sonrasında gelen geri bildirimler ile yeniden düzenlenerek, yeni
versiyonları web de ilan edilmiştir. Bu düzenleme üyelerimiz içerisinden geniş katılımlı bir
toplantı ile gerçekleştirilmiştir.
3.3 1. SABAK Kongre Planlaması:
Yönetim kurulumuz tarafından 2019 Yılı içerisinde Ekim ayında uluslararası bir kongre
yapılması planlanmıştır ve halen çalışmaları devam ettirilmektedir. Buna ilişkin olarak
yönetim kurulu üyelerimiz farklı derneklerin akreditasyon ile ilgili kongrelerine katılım
göstermişlerdir. Kongrenin tüm paydaşları içine alacak şekilde, katılımcı, vizyon açıcı olması
yönünde hazırlıkları devam ettirilmekte olup kısa süre içinde web sayfasından duyuruya
açılacaktır.
3.4 Dış Değerlendirme Başvurusu:
Derneğimiz politikasının ve faaliyetlerinin gözden geçirilmesi amacıyla düzenli olarak dış
değerlendirme süreçlerine dâhil olmayı düşünmekte ve bu bağlamda çalışmalarını
sürdürmektedir. Derneğimiz yönetim kurul kararı ile Dış Değerlendirme sürecine dahil olma
ile ilgili karar alınmıştır. 24.11.2019 tarihli Olağan Genel Kurul’da üyeler ile Dış
Değerlendirme Süreci ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmıştır. Dış Değerlendirme ile ilgili
kuruluş/ajanslar ile ilgili ön araştırma yapılmıştır. Uygun olabilecek ajanslar belirlenmiştir.
Ajansların Dış Değerlendirme ile ilgili koşulların sağlanması ve bütçe planlaması için
çalışmalara başlamıştır.

