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DEĞERLENDİRME 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

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

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

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

değerlendirme takımının, Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR)’nun incelenmesi ile başlayan ve 

Hasan Kalyoncu Üniversite’sinden istenen ek belgeler ve çevrimiçi 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 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Gazikent Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. Gazikent Üniversitesinin adı 2012 tarihinde 

“Hasan Kalyoncu Üniversitesi” olarak değiştirilmiş olup, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

2017 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur.  Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2011-

2012 eğitim- öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almış, ilk mezunlarını da 2015 yılında 

vermiştir. Bölümde 6 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 4 

araştırma görevlisi olmak üzere toplam 13 öğretim elemanı yer almaktadır. Lisans 

eğitiminin yanı sıra 2015-2016 yılında Lisansüstü, 2017-2018 yılında doktora eğitimine 

başlamıştır.  

Beslenme ve Diyetetik lisans programı SABAK tarafından ilk olarak 01-03 Aralık 2019 

tarihleri arasında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda program 2 yıl süreli 

akreditasyon almaya hak kazanmıştır.  



 
Aşağıda, 23 Aralık ve 27 Aralık 2021 (çevrim içi) tarihleri arasında Hasan Kalyoncu 

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 programının amaçlarının tanımlanması, SABAK tanımlarıyla, kurum öz 

görevleriyle uyumlu olması ve programa özgü ölçütleri karşılıyor olması, 

- Bölüm 2019-2023 stratejik planının 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; 

- Dış paydaşların program çıktılarının değerlendirilmesi konusundaki geri 

bildirimlerinin eğitim programına sistematik yansıtılması, 

Ölçüt 2. Program Çıktıları ve Değerlendirme 

Güçlü yanları; 

- Program çıktılarının SABAK çıktılarını ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesi’nde tanımlanan yetkinlikleri içermesi, 

Gelişmeye açık yanları; 

- İç ve dış paydaşların, program çıktılarına katkılarının sistematik olarak izlenmesi, 

- Derslerin program çıktılarını gerçekleştirmeye yönelik sonuçlarının sistematik olarak 

sunulması, 

Ölçüt 3. Öğrenciler 

Güçlü yanları; 

- Öğrencilerin yüksek kurum aidiyetine sahip olması,  



 
- Öğrenciler ile bölüm öğretim elemanları ile arasında güçlü bir iletişim olması, 

- Danışmanlık hizmetinin etkin yürütülüyor olması, 

- Öğrenci memnuniyetinin yüksek olması, 

- Erasmus kapsamında öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi, 

- Öğrencilerin topluluk kurmaya teşvik edilmesi ve aktif görev almaları, 

- Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılımları konusunda teşvik edilmesi, 

- Öğrencilere kariyer planlama konusunda destek veriliyor olması, 

- Özel gereksinimli öğrencilere destek verilmesi ve alt yapının yeterli olması, 

- Öğrencilerin geniş katılımla kalite çalışmalarına dahil edilmeleri, 

Gelişmeye açık yanları; 

- Öğrencilerin çift anadal ve yan dal programlarına katılımının teşvik edilmesi 

Ölçüt 4. Öğretim Elemanları 

Güçlü yanları; 

- Alana özgü, deneyimli öğretim üyelerinin öğretim kadrosunda yer alması, 

- Öğretim elemanlarının kurumsal aidiyetlerinin yüksek olması,  

- Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin sistematik olarak değerlendirilmesi 

ve yüksek olması, 

- Öğretim elemanlarının akademik bilimsel faaliyetlere katılımın desteklenmesi, 

Ölçüt 5. Altyapı 

Güçlü yanları; 

- Eğitim-öğretim için kullanılan derslik ve laboratuvarlar ile donanımlarının yeterli 

olması,  

- Öğrenciler için ders dışı etkinlikler için alanların ve alt yapının yeterli olması, 

- TSE tarafından Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’nin olması, 

Gelişmeye açık yanları; 

- Öğretim elemanlarının çalışma alanlarının/ofislerin iyileştirilmesi 

 

 



 
 

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı 

Güçlü yanları; 

- Fakülte yönetim yapısını ve idari süreçlerini destekleyecek kalite güvence 

sistemlerinin olması ve iç denetleme mekanizmasının kurulmuş olması, 

- Bölüm öğretim elemanlarının fakülte yönetimi ve üniversite kurullarında aktif 

çalışıyor olması, 

- Yapılandırılmış arşiv sisteminin olması, 

Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Maddi kaynaklar 

Güçlü yanları; 

- Akreditasyon süreçlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi 

Gelişmeye açık yanları; 

- Beslenme ve Diyetetik Bölüm sekreterinin istihdam edilmesi 

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 yapılması 

Ölçüt 9. Programa Özgü Ölçütler 

Güçlü yanları; 

- Programın SABAK disipline özgü ölçütleri ve çekirdek eğitim programı 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 

• Dış paydaşların program çıktılarının değerlendirilmesi konusundaki geri 

bildirimlerinin eğitim programına sistematik yansıtılması, 

• İç ve dış paydaşların, program çıktılarına katkılarının sistematik olarak izlenmesi, 

• Derslerin program çıktılarını gerçekleştirmeye yönelik sonuçlarının sistematik olarak 

sunulması, 

• Öğrencilerin çift anadal ve yan dal programlarına katılımının teşvik edilmesi,  

• PUKÖ döngüsündeki çalışmaların kapatılmasında daha ileri somut istatistiksel 

çalışmaların yapılması 

Saygılarımızla 

Prof. Dr. Gül Kızıltan 

 


