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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 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programının ilk genel 

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

değerlendirme takımının, öz değerlendirme raporlarının incelenmesi ile başlayan ve 

Yeditepe Üniversitesi’ne yapılan ziyaret ile biten süreçle 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 

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

Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 4142 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuştur. 

Kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.  

Yeditepe Üniversitesi; Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, 

Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp ve 

Ticari Bilimler olmak üzere 13 Fakülte ve 1 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda 6 

bölüm, toplam 77 programda lisans, 4 ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Ayrıca 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal 

Bilimler Enstitüleri bünyesindeki 82 yüksek lisans ve 43 doktora programında lisansüstü 

düzeyde eğitimlerini yürütmektedir. Üniversitenin eğitim dili İngilizcedir. 

13 Fakülteden biri olan Sağlık Bilimleri Fakültesi 9/7/2007 tarih ve 2007/12480 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Fakülte 2008-2009 

Akademik yılında Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik 



 

 

Bölümlerine ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Tüm programlarda öğretim dili İngilizce olup, 

İngilizce Hazırlık Okulu da yer almaktadır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü İngilizce eğitim veren ve bir Vakıf Üniversitesi 

bünyesinde kurulan ilk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'dür. 2008-2009 Eğitim-

Öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamış olan Bölüm, 2011-2012 yılı itibariyle ilk 

mezunlarını vermiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 

başlatılmış olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Spor Fizyoterapisi Anabilim Dalları 

kapsamında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Programda tam zamanlı 6 öğretim üyesi, 5 

öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi yer almaktadır. Öğretim elemanları tarafından 

lisans eğitimi yanı sıra yüksek lisans eğitimi de sürdürülmektedir. 

Aşağıda, 23 Aralık ve 27-28 Aralık 2021 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi’nin incelenen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programına ilişkin 

ziyaret raporu yer almaktadır. Rapor, SABAK–Değerlendirme Kılavuzuna uygun olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre; incelenen program ile ilgili olarak “Program Profili” başlığı 

altındaki bölümde sırasıyla akreditasyon ölçütleri ayrı ayrı irdelenmiştir. “Eğitim Programı” 

(Ölçüt 1), “Program Çıktıları” (Ölçüt 2), “Öğrenciler” (Ölçüt 3), “Öğretim Elemanları” 

(Ölçüt 4), “Altyapı” (Ölçüt 5), “Yönetim Yapısı” (Ölçüt 6), “Kurum Desteği ve Maddi 

Kaynaklar” (Ölçüt 7), “Sürekli Yenileme ve Gelişim” (Ölçüt 8), “Disipline Özgü Ölçütler” 

(Ölçüt 9). Raporun, ikinci bölümünde incelenen programla ilgili “sonuçlar ve önerilere” yer 

verilmiştir. 

2. PROGRAM PROFİLİ 

Ölçüt 1. Eğitim Programı 

Güçlü yanları; 

● Bilgiye ulaşmak, akademik çalışmalara destek ve uluslararası öğrenci tercihi 

açısından eğitim dilinin İngilizce olması, 

● Programın eğitim amaçlarının SABAK tanımlarına uygun olarak belirlenmiş olması 

● Covid 19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitime hızlı geçiş olması  ve eğitim 

programına ara vermeden devam edilmesi, 

● Araştırma programlarının yürütülmesinde çok  disiplinli işbirliklerine açık olması 



 

 

● Programının belirlediği temel amaçlar çerçevesinde kendi eğitim programlarını 

düzenlemesi, uygulaması ve bu konuda özerk olması 

Gelişmeye açık yanları; 

● Programın paydaş iletişimleri olmasına rağmen eğitim amaçlarının geliştirilmesinde 

paydaş görüşlerinin sistematik olarak değerlendirilmesi ve eğitim programına 

yansıtılması, 

● İstenen bilgi, davranış ve mesleki uygulama becerisini kazanıldığını garanti altına 

alacak ölçme ve değerlendirme sistemleri olmakla birlikte sürecin devamlılığının 

sağlanması,  

Ölçüt 2.Program Çıktıları 

Güçlü yanları; 

● Program çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde tanımlanan 

yetkinlikler ve SABAK çıktıları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olması 

Gelişmeye açık yanları; 

● Program çıktılarına ulaşıldığını gösteren bir ölçme ve değerlendirme sistemi 

tanımlanmakla birlikte sonuçlarının izlenmesi ve programa yansıtılması  

Ölçüt 3. Öğrenciler 

Güçlü yanları; 

● Bölümün uluslararası değişim programları kapsamında birçok farklı üniversite ile 

anlaşmasının olması ve programları aktif olarak kullanması  

● Öğrencilerin üniversite ve bölüme aidiyet duygusunun kuvvetli olması 

● Üniversite tarafından sağlanan sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin çeşitliği, 

etkinlik sayısının yüksek olması  

● Öğrencilerin programdan memnuniyetlerinin yüksek olması ve mezunların özgüveni 

● Danışmanların ve program yönetiminin kolay ulaşılabiliyor olması 

● Programa ait komite ve komisyonlarda öğrenci temsiliyetinin olması 

● Öğrencilerin kendi aralarında ve mezunlar ile iletişimi güçlendirmeleri açısından 

akran danışmanlığı ve mezun eşleşmesi süreçlerinin olması 

 



 

 

Ölçüt 4. Öğretim Elemanları 

Güçlü yanları; 

● Atama yükseltme ile ilgili tanımlanmış süreçlerin adil bir biçimde uygulanıyor 

olması,  

● İletişimi kuvvetli, nitelikli, alanında uzman, kurumsal aidiyet duygusu yüksek 

öğretim elemanlarının varlığı  

● Öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirebilmesi için araştırma ve proje 

teşviklerinin sağlanması  

● Programın kendi mezunlarını öğretim elemanı olarak istihdam ediyor olması 

● Öğretim elemanlarına akademik yayın teşviği verilmesi ve bilimsel faaliyetlere 

katılımlarının desteklenmesi, 

● Öğretim elemanlarının eğitsel ve akademik performanslarının izlenmesi, 

Gelişmeye açık yanları; 

● Öğretim kadrosu farklı alanlarda uzman, nitelikli elemanları içermekle birlikte, 

öğretim kadrosunun sayıca artırılması ve kadro gelişimine yönelik stratejik planın 

yapılması ve izlenmesi  

Ölçüt 5. Alt yapı 

Güçlü yanları; 

● Yönetimin eğitim öğretim ve araştırmaları kolaylaştırıcı özellikle laboratuvar yapıları 

ve bilişim teknolojilerinin sağlanması konusundaki destekleri, 

● Eğitim öğretim süreçleri için üniversitenin tüm yerleşkesinin kullanılıyor olması 

Gelişmeye açık yanları; 

● Ofislerin idari işlerin yürütülmesi ve eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde 

sürdürülebilmesi için iyileştirilmesi  

● Kütüphanede basılı halde bulunan programa ait güncel kaynak sayı ve çeşitliliğinin 

artırılması  

● Özel gereksinimli bireyler için düzenlemelere yönelik Danışma ve Koordinasyon 

Birimi faaliyet göstermekle birlikte, mevcut düzenlemelerin takibi ve geliştirilmesine 

yönelik çalışmaların yapılması gelişmeye açık yan olarak tespit edildi. 



 

 

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı 

Güçlü yanları; 

● Program ve üniversite üst yönetimin kolay ulaşılabilir ve şeffaf  olması güçlü yan 

olarak belirlenmiştir. 

Gelişmeye açık yanları; 

● Programın stratejik planı olmakla birlikte, planda yer alan amaç ve hedeflere yönelik 

performans göstergelerinin tüm süreçler için tanımlanıp izlenmesi, 

● Programda iç denetim mekanizması olmakla birlikte izleme süreçleri sonuçlarının 

eğitim-öğretim faaliyetlerine yansıtılması 

Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar 

Gelişmeye açık yanlar; 

● Akademik personelin üzerindeki iş yükünün hafifletilmesi ve eğitim öğretim 

süreçlerinin desteklenmesi için teknik ve idari personel sayısının artırılması  

Ölçüt 8. Sürekli Yenileme ve Gelişim 

Gelişmeye açık yanları; 

● Kurulmuş bir ölçme değerlendirme sistemi var olmakla birlikte, PUKÖ döngüsü 

çerçevesinde kontrol et ve önlem al aşamalarının tüm süreçlerde sistematik yöntemlerle 

işletilmesi gelişmeye açık yan olarak belirlenmiştir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, SABAK ölçütleri kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının 

çok güçlü yanları ve gelişmeye açık yanların varlığı ortaya çıkmıştır. Öz Değerlendirme 

Raporu, ziyaret sırasındaki gözlemler ve görüşmeler kalite süreçlerine ilişkin çalışmalarını 

yeterince yansıtmaktadır. Ölçütlere ilişkin tüm bilgi, belge ve kanıtlara ulaşılmaktadır.  

Öneriler 

• Öğrencilere; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar sağlandığı anlaşılmakla 

birlikte, öğrencilerin bu olanaklardan yararlanması teşvik edilmesi, yararlanma biçimi ve 

oranı uzaktan eğitim de dâhil sistematik bir şekilde izlenmesi önerilir.  

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Deran Oskay 


