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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 Beslenme ve Diyetetik lisans programının genel 

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

değerlendirme takımının, öz değerlendirme raporlarının incelenmesi ile başlayan ve 

Yeditepe Üniversitesi’ne yapılan yerinde ve 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 Aydın Üniversitesi 18.05.2007 tarihinde, 26526 nolu Resmi Gazetede yayınlanmış 

5656 sayılı kanunun 73. nolu ek maddesine göre Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 

öncülüğünde kurulmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), 26.09.2003 tarihli 

Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nun 106 sayılı kararı ile kurulmuş olan Türkiye'nin ilk 

vakıf Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu deneyimi ve birikimiyle geliştirilmiştir. İstanbul 

Aydın Üniversitesi kuruluşu ile birlikte ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim vermeye 

başlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 12 Fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 3 meslek 

yüksekokulu, ayrıca 8 Teknoloji Merkezi, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi, 

Incubation İstanbul, TEKMER, 35 araştırma ve uygulama merkezi vardır. 2018-2019 

öğretim yılında toplam aktif kayıtlı öğrenci sayısı 35.151, uluslararası öğrenci sayısı 4145 

olup, akademik personel sayısı 1500, idari personel sayısı ise 1410’dur. Üniversite, eğitim-

öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetleri, ihtiyaç duyulan insan gücü ve 

teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.  



 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kurumsal gelişiminde kalite ve akreditasyon kültürünün 

benimsendiği ve birimlerde yaygınlaşması için üst yönetimlerinin destek verdiği 

anlaşılmakta olup kurumun güçlü yanı olarak ortaya çıkmaktadır. İstanbul Aydın 

Üniversitesi eğitim-öğretim programları akreditasyon çalışmaları çerçevesinde Avrupa 

Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (European Commission 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) tarafından 2012-2015 tarih aralığı 

için ECTS Label ve Diploma Supplement (Diploma Eki) ile ödüllendirilmiştir. Mühendislik 

Fakültesi’nin çoğu bölümünün MÜDEK, Fen-Edebiyat Fakültesi bazı bölümlerinin FEDEK, 

Diş Hekimliği Fakültesi’nin JCI ve Eğitim Fakültesi’nin bazı bölümlerinin EPDAD, Sağlık 

Bilimlerinin bazı bölümlerinin SABAK, İletişim Fakültesi’nin bazı bölümlerin İLEDAK 

akreditasyonları bulunmaktadır.   

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 10.09.2012 tarihli ve 280407 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Sosyal Hizmet 

Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim döneminde eğitime başlamıştır. Program ilk mezunlarını 

2018-2019 eğitim- öğretim döneminde vermiştir. Programda tam zamanlı 6 doktor öğretim 

üyesi, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi yer almaktadır. Sosyal Hizmet Bölümünde, 

lisans eğitiminin yanı sıra Tezli ve Tezsiz lisansüstü öğretimi de devam etmektedir. 

Sosyal Hizmet lisans programı ilk olarak, SABAK tarafından 11-14 Aralık 2020 tarihleri 

çevrimiçi olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda program 1 yıl süre 

izlenmeye alınması kararlaştırılmıştır.  Aralık 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan 

izlem sonucu Sosyal Hizmet  programı 2 yıl süreli akreditasyon almaya hak kazanmıştır. 

Aşağıda, İstanbul Aydın Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet lisans 

programı izlem 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 Yanlar 

✓ Programın misyon ve vizyonunun, kurumun misyon ve vizyonu ile uyumlu olması 

✓ Program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir öğretim planı 

SHUÇEP 2019 ile müfredat uyumunun belgelenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve 

izlenmesi, 

✓ Programın amaç cümlesinin öngörülen kariyer hedeflerine ve mesleki beklentilerine 

odaklı şekilde özgün olarak yeniden kurgulanmış olması  

✓ Program müfredatının belirlenmesinde paydaş gereksinimlerinin temel alınması ve 

güncelleme işlemlerinin yapılması 

✓ Program eğitim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için kullanılan 

ölçme ve değerlendirme sürecinin başlatılmış olması 

✓ Programda yer alan özellikle meslek dersleri için ölçme değerlendirme sistemlerinin 

geliştirilmesi, bu doğrultuda, bölümde “Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun 

kurulmuş olması 

✓ Programın kalite eylem planının hazırlanmış olması 

✓ Program çerçevesinde öğrencilere mesleki bilgi ve becerilerinin kazandırılmasında 

kamu, özel, yerel ve sivil toplum kuruluşlarında uygulama imkânı sağlanması 

✓ Programın öğrencilere klinik karar verme deneyimi kazandırılmak üzere dış 

paydaşlar ile iletişiminin güçlü olması 

✓ Pandemi döneminin getirmiş olduğu zorunluluklara rağmen eğitimin aksamadan 

sürmesinin uzaktan eğitim ile sağlanmış olması ve bu konuda üniversitenin tutum ve alt 

yapı desteğinin bulunması 

Gelişmeye Açık Yanlar 

✓ Müfredat güncellemelerinin sistematik olarak yapılması 

✓ Program eğitim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için kullanılan 

ölçme ve değerlendirme sürecinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

✓ Bölüme sağlanan sosyal hizmet uygulama odasının müfredattaki (ilgili) uygulamalı 

derslerin işlenebilmesi için faaliyete geçirilmesi 



 
✓ Programda, her ders için PUKO döngüsünün hayata geçirilmesi noktasında 

döngünün sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması 

✓ Programın; birey, aile ve grup odağında sosyal hizmet müdahaleleri için klinik karar 

verme deneyimi kazandırabilecek donanıma ve tecrübeye sahip akademisyenin olması 

Ölçüt 2. Program Çıktıları 

Güçlü Yanlar 

✓ Programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış 

bileşenlerinin tümünü kapsayıcı düzeyde program çıktıları olması ve bu çıktıların 

çoğunlukla SABAK çıktıları ile uyumlu olması, 

✓ Program çıktılarını belirleme yönteminde dış paydaş görüşlerinin alınması ve bu 

sürecin dokümante edilmesi 

✓ Programın, program çıktılarını sağladığını kanıtlamak için ölçme-değerlendirme ve 

izleme yöntemlerini geliştirmiş olması ve Program çıktılarının gerçekleştirilme düzeyini 

düzenli aralıklarla (ör. dönemsel) belirleyerek bunları belgelemesi 

Gelişmeye Açık Yanlar 

✓ Programın yabancı dil kazandırmaya yönelik çıktılarını karşılayacak şekilde 

müfredatta düzenlemelerin yapılması ve gereken önlemlerin alınması 

✓ Klinik karar verme deneyimi kazandırabilecek donanıma ve tecrübeye sahip yeterli 

sayıda akademisyenin olması 

✓ Program çıktılarının düzenlemesinde ulusal ve uluslararası belgeler dikkate 

alınmasına karşılık bu raporlarda geçen ortak temel bir çıktı olarak insan haklarının 

öğrenilmesi ve hak savunuculuğunun yapılmasına dair çıktılara da Programın çıktılarında 

yer verilmesi  

Ölçüt 3. Öğrenciler 

Güçlü Yanlar 

✓ Öğrenci kabulü, izleme ve değerlendirme yöntemlerinin bulunması ve uygulanıyor 

olması 

✓ Yatay ve dikey geçişler, çift anadal, yan dal, ders sayma yöntemlerinin bulunması ve 

uygulanıyor olması 



 
✓ Öğrenci değişimi ve hareketliliği yöntemlerinin olması, 

✓ Düzenli olarak danışmanlık sisteminin işletiliyor ve kurumun olanaklarından 

öğrencilerin yararlanma düzeylerinin izleniyor olması, 

✓ Başarının ölçülmesi ve değerlendirmesi yöntemlerinin bulunması, öğrenciyle 

paylaşılması ve uygulanması 

✓ Mezuniyet koşullarının kontrol yöntemlerinin bulunması ve uygulanması 

✓ Kurul, komisyon ve komitelerde paydaş olarak düzenli öğrenci temsiliyetinin olması, 

✓ Öğrencilere sağlanan sosyal olanakların çeşitliliği ve zenginliği, kampus içi 

güvenliğin sağlanmış olması, öğrenci memnuniyetinin yüksek olması,  

✓ Öğrenci, idari personel, akademik personel açısından güçlü bir kurumsal aidiyet 

duygusunun yerleşmesi, Programın öğrencileri ile akademik personeli arasında güçlü bir 

iletişim bağı ile işbirliği kültürünün benimsenmesi ve önemsenmesi, 

✓   Kariyer Merkezi tarafından yürütülen yerinde uygulama, mezun yerleştirme ve 

izleme, kariyer geliştirme faaliyetlerinin olması, 

Gelişmeye Açık Yanlar 

✓ Öğrenci değişimi ve hareketliliğinin sağlanması,  

Ölçüt 4. Öğretim Elemanları 

Güçlü Yanlar 

✓ Programın öğretim kadrosu YÖK’ün lisans programı asgari ölçütlerine göre nicelik 

olarak asgari ölçütlerin üzerinde ve tam zamanlı olması  

✓ Öğretim kadrosunun, ilgili mesleki kuruluşlarla, yerel yönetimler, sivil toplum 

örgütleri ve alan uygulamasında işbirliği içinde bulunulan kurum ve kuruluş temsilcileri 

ile yakın işbirliği içerisinde olması,  

✓ Öğretim elemanı hareketliliğini desteklemek üzere uluslararası işbirliği 

protokollerinin varlığı  

✓ Öğretim elemanlarının danışmanlıklarının ve ders yüklerinin dengeli dağılımı  

✓ Bölümdeki eğitim-öğretim hizmetlerine destek olmak üzere dışardan derse giren 

uzman personelde aranacak nitelikler için kriterlerin olması   

✓ Atama ve yükseltmelerin adil, tutarlı ve sistematik olarak uygulanması 



 
✓ Kadro gelişimine yönelik stratejik planlama, performans göstergelerinin bulunmasıve 

sistematik olarak izlenmesi 

✓ Akademik personelin, mesleki ve eğitsel gelişim programlarına katılımının 

özendirilmesi, finansal ve idari destek sağlanması 

Gelişmeye Açık Yanlar 

✓ Programın öğretim elemanlarının doktora derecelerini aldıktan sonra akademik 

deneyimlerinin arttırılması  

✓ Öğretim elemanı hareketliliğinin arttırılması  

✓ Öğretim elemanlarının, tanımlı eğiticilerin eğitimi programlarına katılımlarının 

sağlanması 

Ölçüt 5. Alt Yapı  

Güçlü Yanlar 

✓ Üniversite genelinde eğitim programlarının geliştirilmesinde ve sürekli 

iyileştirilmesinde sağlanan dokümantasyon, bilgi-belge yönetimi ve arşivleme 

konusundaki otomasyon sistemi ve bunların birbirine entegrasyonu ile birlikte kullanılan 

güçlü teknolojik bir altyapıya sahip olması,   

✓ Üniversitenin eğitim-öğretim için çeşitli fiziki alan/laboratuvar, kütüphane ve 

öğrencinin öğrenme ve sosyal gelişim sürecine olanak sağlayan yeterli kampüs alanın 

bulunması, modern ve teknolojik bir altyapıya sahip olması,  

✓ Bölüme özgü eğitim alanları olması, 

✓ Engelli öğrencilere yönelik düzenlemelerin olması, 

Gelişmeye Açık Yanlar 

✓ Bölüme ait eğitim için kullanılan alanların uygulamaya açılması, 

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı 

Güçlü Yanlar 

✓ Üniversite en üst ve üst yönetimlerinin kalite güvence ve akreditasyon sürecini 

benimsemiş ve alt birimlere yaygınlaştırma konusundaki desteklerinin devam ediyor 

olması, 

✓ Program hedeflerinin karşılanma durumlarına ilişkin sistemli bir süreç işletilmesi, 



 
✓ Üniversite genelinde kurulan ve sağlanan bilgi-belge yönetim sistemi ve birbirine 

entegre olması, teknolojik altyapı ve bu sistemlerin programın yürütülmesine yansıması, 

✓ Programın kendine ait bir iç denetim mekanizması olması, 

Gelişmeye Açık Yanlar 

✓ Programın kendine ait iç işleyişi denetleyecek, sürdürecek ve düzeltebilecek özerk iç 

denetim mekanizmasının sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi,  

Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar 

Güçlü Yanlar 

✓ Kurumun maddi kaynak ve dağıtımının programın kalitesini sağlayacak ve 

sürdürülebilecek düzeyde olması, 

✓ Yönetimin desteğinin, öğretim kadrosunu çekme, tutma ve mesleki gelişimi 

sürdürme açısından yeterli olması  

✓ Araştırma görevlilerinin özlük haklarının YÖK kriterlerine göre güncellenmiş olması 

Gelişmeye Açık Yanlar 

✓ Programların eğitim öğretim, araştırma faaliyetlerini sürdürmesi için teknik ve idari 

personel sayısının nitelik ve nicelik  yeterli hale getirilmesi 

✓ Nitelikli ve deneyimli öğretim elemanlarının kadroya dahil edilmesi 

Ölçüt 8. Sürekli Yenileme ve Gelişim 

Güçlü Yanlar 

✓ Üniversite üst yönetimlerinin kalite güvence ve akreditasyon sürecini benimsemiş 

olması ve alt birimlere yaygınlaştırma konusundaki desteklerinin devam etmesi 

✓ Fakülte ve programda sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmaların varlığı 

✓ Bölümün tüm ölçütler için kurulan ölçme ve değerlendirme sistemleri ile bu 

süreçlerin sistematik olarak işletilmesi ve elde edilen sonuçların programın sürekli 

iyileştirilmesine yönelik olarak kullanılması 

Gelişmeye Açık Yanlar 

✓ Sürekli iyileştirme noktasında program çıktılarını da dikkate alarak müfredat 

değişikliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması 

✓ Programın sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında daha önce de belirtildiği üzere 



 
PUKÖ döngüsünün planla ve uygula aşamasının tamamlandığı, ancak kontrol et ve 

önlem alma sürecine ilişkin çalışmaların hayata geçirilmesinin tamamlanması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Ölçüt 9. Disipline Özgü Ölçütler 

Güçlü Yanlar 

✓ Program tarafından saptanan ve uygulanan disipline özgü ölçütlerin, alana özel 

SHUÇEP 2019 ve SABAK ölçütleri ile genel olarak uyumlu bir şekilde düzenlenmiş 

olması  

Gelişmeye Açık Yanlar 

✓ SHUÇEP 2020 ile uyumlandırılması ve SABAK’ın tüm çıktıları ile uyumlu olması 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, SABAK ölçütleri kapsamında Sosyal Hizmet Programının çok güçlü 

yanlarının varlığına rağmen gelişmeye açık yanları da bulunmaktadır. Öz değerlendirme 

raporu, kalite süreçlerine ilişkin çalışmalar ile paralellik göstermektedir.  

Öneriler 

✓ Paydaş görüşlerinin program müfredatının belirlenmesinde iç ve dış paydaşların 

gereksinimleri doğrultusunda sistematik olarak yapılması  

✓ Programın eğitim amaçlarına hangi düzeyde ulaşıldığı, eğitim amaçlarını açıklayan her bir 

maddeye nasıl ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek üzere kullanılan ölçme ve 

değerlendirme sürecinin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması 

✓ Bölüme sağlanan sosyal hizmet uygulama odasının müfredattaki (ilgili) uygulamalı derslerin 

işlenebilmesi için faaliyete geçirilmesi 

✓ Programda, her ders için PUKO döngüsünün hayata geçirilmesi noktasında döngünün 

sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması 

✓ Programın; birey, aile ve grup odağında sosyal hizmet müdahaleleri için klinik karar verme 

deneyimi kazandırabilecek donanıma ve tecrübeye sahip yeterince akademisyenin olması 

✓ Programın yabancı dil kazandırmaya yönelik çıktılarını karşılayacak şekilde müfredatta 

düzenlemelerin yapılması ve gereken önlemlerin alınması 



 
✓ Klinik karar verme deneyimi kazandırabilecek donanıma ve tecrübeye sahip yeterli 

akademisyenin olması 

✓ Program çıktılarının düzenlemesinde ulusal ve uluslararası belgeler dikkate alınmasına 

karşılık bu raporlarda geçen ortak temel bir çıktı olarak insan haklarının öğrenilmesi ve hak 

savunuculuğunun yapılmasına dair çıktılara da Programın çıktılarında yer verilmesi  

✓ Öğrenci değişimi ve hareketliliğinin sağlanması,  

✓ Programın öğretim kadrosu YÖK’ün lisans programı asgari ölçütlerini karşılamakla 

birlikte programın eğitim verdiği mesleki alanda yeterli akademik düzeye sahip ve 

programın tüm alanlarını kapsayacak öğretim elemanın nitelik ve nicelik bakımından 

uygunlaştırılması  

✓ Öğretim elemanı hareketliliğinin arttırılması  

✓ Öğretim elemanlarının, tanımlı eğiticilerin eğitimi programlarına katılımlarının 

sağlanması 

✓ Bölüme ait eğitim için kullanılan alanların uygulamaya açılması, 

✓ Programın kendine ait iç işleyişi denetleyecek, sürdürecek ve düzeltebilecek özerk iç 

denetim mekanizmasının sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi,  

✓ Programların eğitim öğretim, araştırma faaliyetlerini sürdürmesi için teknik ve idari 

personel sayısının nitelik ve nicelik yeterli hale getirilmesi 

✓ Nitelikli ve deneyimli öğretim elemanlarının kadroya dahil edilmesi 

✓ Sürekli iyileştirme noktasında program çıktılarını da dikkate alarak müfredat 

değişikliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması 

✓ Programın sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında daha önce de belirtildiği üzere 

PUKÖ döngüsünün planla ve uygula aşamasının tamamlandığı, ancak kontrol et ve önlem 

alma sürecine ilişkin çalışmaların hayata geçirilmesinin tamamlanması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması 

✓ SHUÇEP 2020 ile uyumlandırılması ve SABAK’ın tüm çıktıları ile uyumlu olması 

 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı 

 


