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DEĞERLENDİRME 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK), Doğu Akdeniz 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans 

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

yapmıştır. Rapor, değerlendirme takımının, öz değerlendirme raporu (ÖDR) nun 

incelenmesi ile başlayan ve Doğu Akdeniz Üniversite’sine yapılan ziyaret ile biten süreç ile 

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. 

1. GİRİŞ 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1979 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kurulmuş 

Kıbrıs’ın ilk devlet üniversitesidir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile eğitim öğretime başlamıştır. Fakülte 

ile eş zamanlı Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı Güz 

Döneminde T.C. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve KKTC Yüksek Öğretim Denetleme, 

Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylarıyla kurulmuş, ilk mezunlarını da 

2014 yılında vermiştir. Bölümde tam zamanlı 1 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı doçent, 5 

öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 24 öğretim elemanı yer 

almaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra 2013-2014 yılında yüksek lisans, 2014-2015 yılında 

doktora eğitimine başlamıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2016-2017 tarihinden 

itibaren İngilizce lisans programını açmıştır.   

Aşağıda, 12-14 Aralık 2021 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi’ne yapılan yüz yüze ziyarette incelenen Beslenme ve Diyetetik lisans programına 



 
ilişkin ziyaret raporuna ilişkin SABAK genel ölçütlerine ait değerlendirmeler yer 

almaktadır. 

Raporun, ikinci bölümünde incelenen programla ilgili “sonuç ve önerilere” yer verilmiştir. 

2. PROGRAM PROFİLİ 

Ölçüt 1. Eğitim Programı 

Güçlü yanları; 

- Eğitim programının amaçlarının tanımlanması, SABAK tanımlarıyla, kurum öz 

görevleriyle uyumlu olması ve programa özgü ölçütleri karşılıyor olması, 

- Bölüm 2020-2023 stratejik planının olması, 

- Eğitim sisteminin ulusal/uluslararası düzeyde geçerli olması,  

- Yatay ve dikey entegrasyonu sağlamış olması, 

- Pandemi döneminin getirmiş olduğu zorunluluklar ile birlikte eğitim programının 

uzaktan eğitim süreçlerine hızla adapte edilmiş olması, 

Gelişmeye açık yanları; 

- İç paydaşlardan (örn öğrencilerin AKTS iş yükleri) ve dış paydaşlardan da program 

eğitim amaçları ve program çıktılarının değerlendirilmesi konusundaki geri bildirimlerinin 

eğitim programına daha sistematik yansıtılması, 

- Ölçme değerlendirme sistemi ile ilgili sistematik planlamaların yapılması ve ölçme 

değerlendirme komisyonun oluşturulması, 

- Eğitim müfredatında alan seçmeli ders sayısının ve çeşitliliğinin artırılması, 

- Sistematik olarak mezun izleme sisteminin kurulması 

Ölçüt 2. Program Çıktıları ve Değerlendirme 

Güçlü yanları; 

- Program çıktıları, programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri 

ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsaması, 

- Program çıktılarının SABAK çıktılarını ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesinde tanımlanan yetkinlikleri içermesi, 

 



 
Gelişmeye açık yanları; 

- İç-dış paydaşlar, program çıktılarını belirleme yöntemine katkı sağlamakla birlikte 

sürece sistematik (dönemsel/yıllık) olarak çeşitliliğinin artırılarak katılımlarının 

sağlanması ve sistematik olarak izlenmesi, 

- Derslerin program çıktılarına katkı düzeylerinin sistematik olarak belirlenmesi, 

- Pandemi sürecinde özellikle uygulamalı derslerde program çıktılarına ulaşıldığının 

garantilenmesi,  

- Öğrencilere alan uygulamalarının hukuksal, mesleki etik ve sorumluluk bilincinin 

kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin eğitim programına yansıtılması,  

Ölçüt 3. Öğrenciler 

Güçlü yanları; 

- Öğrencilerin yüksek kurum aidiyetine sahip olması,  

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

- Danışmanlık hizmetinin etkin yürütülüyor olması, 

- Öğrenci memnuniyetinin yüksek olması, 

Gelişmeye açık yanları; 

- Öğrencilerin yan dal programlarına katılımının teşvik edilmesi, 

- Öğrenci memnuniyet anketlerinin son yıllar dışında belgelenmemiş olması, geri 

bildirimlerin programın içeriğine yansıtılıp yansıtılmadığının ölçümünün yapılmamış 

olması, 

Ölçüt 4. Öğretim Elemanları 

Güçlü yanları; 

- Alana özgü, dinamik, gelişime açık, tam zamanlı öğretim üyelerinin öğretim 

kadrosunda yer alması,  

- Öğretim elemanları programın tüm alanlarını kapsayacak şekilde, etkin öğretme, 

iletişim, program geliştirme ve araştırma ile ilgili bilgi, beceriye sahip olması, 

- Kurum tarafından, öğretim elemanlarının mesleki ve eğitsel gelişim programlarına 

katılım için finansal ve idari destek sağlanması, 

- Fakülte genelinde bölüm akademik yayın sayısının yüksek olması, 



 
- Öğretim elemanlarının kurumsal aidiyetlerinin yüksek olması, 

Gelişmeye açık yanları; 

- Akademik kadronun eğitici niteliklerini iyileştirmeye yönelik olarak eğiticilerin 

eğitimi programının aldırılması, 

- Öğretim elemanlarının daha fazla uluslararası bilimsel proje geliştirme konusundaki 

performanslarının artırılması, 

Ölçüt 5. Altyapı 

Güçlü yanları; 

- Eğitim-öğretim için kullanılan uygulama birimleri ve donanımının yeterli olması,  

Gelişmeye açık yanları; 

- Araştırma görevlilerinin ofis ve bilgisayara olanaklarının iyileştirilmesi 

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı 

Güçlü yanları; 

- Fakülte yönetim yapısını ve idari süreçlerini destekleyecek kalite güvence 

sistemlerinin olması, 

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

olması, yönetim ve programa ait bilgi ve belgelerin, erişilebilir olması, 

- Bölüm öğretim elemanlarının fakülte yönetimi ve kurullarında aktif çalışıyor olması, 

Gelişmeye açık yanları;  

- Yönetimsel karar alma süreçleri olmakla birlikte Bölüm kalite komisyonunun 

kurulması ve üniversite komisyonları ile entegre olması,  

- Programa özgü belirlenen stratejik plan, yönetmelik ve yönergeler olmakla birlikte 

fakülte ve program iş akış şemalarının oluşturulması,  

- Arşiv koşullarının ve sistematiğinin iyileştirilmesi, 

- İç denetim mekanizmalarının yeni kurulmuş olması,   

 

 



 
Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Maddi kaynaklar 

Güçlü yanları; 

- Akreditasyon süreçlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi, 

Ölçüt 8. Sürekli Yenileme ve Gelişim 

Gelişmeye açık yanları; 

- SABAK ölçütleri için kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen 

sonuçların programın sürekli iyileştirilmesine yönelik kullanıldığına ilişkin süreçlerin 

başlatılmış olduğu, planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma süreçleri olan PUKÖ 

döngüsündeki çalışmaların kapatılmasında daha ileri somut istatistiksel çalışmaların yapılıp 

iyileştirme sürecine dâhil edilmesi. 

Ölçüt 9. Programa Özgü Ölçütler 

Güçlü yanları; 

- Programın SABAK disipline özgü ölçütleri ve çekirdek eğitim programı ile uyumlu 

olması. 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, SABAK ölçütleri kapsamında Beslenme ve Diyetetik Programının güçlü 

yönleri ile beraber gelişmeye açık yönlerinin de olduğu tespit edilmiştir. Öz değerlendirme 

raporu, kalite süreçlerine ilişkin çalışmalar ile paralellik göstermektedir. 

• İç ve dış paydaşlardan da program eğitim amaçları ve program çıktılarının 

değerlendirilmesi konusundaki geri bildirimlerinin eğitim programına daha sistematik 

yansıtılması, 

• Ölçme değerlendirme sistemi ile ilgili sistematik planlamaların yapılması ve ölçme 

değerlendirme komisyonun oluşturulması, 

• Eğitim müfredatında alan seçmeli ders sayısının ve çeşitliliğinin artırılması, 

• Sistematik olarak mezun izleme sisteminin kurulması 



 
• İç-dış paydaşlar, program çıktılarını belirleme yöntemine katkı sağlamakla birlikte 

sürece sistematik (dönemsel/yıllık) olarak çeşitliliğinin artırılarak katılımlarının 

sağlanması ve sistematik olarak izlenmesi, 

• Derslerin program çıktılarına katkı düzeylerinin sistematik olarak belirlenmesi, 

• Pandemi sürecinde özellikle uygulamalı derslerde program çıktılarına ulaşıldığının 

garantilenmesi,  

• Öğrencilere alan uygulamalarının hukuksal, mesleki etik ve sorumluluk bilincinin 

kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin eğitim programına yansıtılması,  

• Öğrenci değişim programından öğrencilerin yararlanmasının sağlanması, 

• Öğrencilerin yan dal programlarına katılımının teşvik edilmesi, 

• Öğrenci memnuniyet anketlerinin son yıllar dışında belgelenmemiş olması, geri 

bildirimlerin programın içeriğine yansıtılıp yansıtılmadığının ölçümünün yapılmamış 

olması, 

• Akademik kadronun eğitici niteliklerini iyileştirmeye yönelik olarak eğiticilerin 

eğitimi programının aldırılması, 

• Öğretim elemanlarının daha fazla uluslararası bilimsel proje geliştirme konusundaki 

performanslarının artırılması, 

• Yönetimsel karar alma süreçleri olmakla birlikte Bölüm kalite komisyonunun 

kurulması ve üniversite komisyonları ile entegre olması,  

• Programa özgü belirlenen stratejik plan, yönetmelik ve yönergeler olmakla birlikte 

fakülte ve program iş akış şemalarının oluşturulması,  

• Arşiv koşullarının ve sistematiğinin iyileştirilmesi, 

• İç denetim mekanizmalarının yeni kurulmuş olması,   

• PUKÖ döngüsündeki çalışmaların kapatılmasında daha ileri somut istatistiksel 

çalışmaların yapılıp iyileştirme sürecine dâhil edilmesi. 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Gül Kızıltan 

 


