
BİRİM-KURUM YÖNETİCİSİ ANKETİ 

İletişim Adresi:  İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Bölümü 

Kavacık Güney Yerleşkesi Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi No 40/16 34815 Beykoz, İstanbul 

BÖLÜM 1. Kurum Bilgileri 

Adınız Soyadınız: 

Kurum Adı: 

Kurumdaki Göreviniz: 

E-posta: 

Toplam çalışan sayısına göre kurumun büyüklüğü:  

• 10’dan az 

• 10-19 arası 

• 20-49 arası 

• 50-99 arası 

• 100 ve üstü 

Toplam oda (çalışma alanı) sayısına göre kurumun büyüklüğü 

• 10’dan az 

• 10-19 arası 

• 20-49 arası 

• 50-99 arası 

• 100 ve üstü 

BÖLÜM 2. İş Ortamının Gerektirdiği Bilgi ve Becerilerin Değerlendirilmesi 

Lütfen aşağıdaki iş ortamlarının gerektirdiği bilgi ve becerilerin ortez ve protez uygulamaları için 

önemine dair değerlendirmeyi I.Bölümde, İMÜ OPZ Bölümü mezunu ortotist/prostetistlerin ve stajyer 

öğrencilerin iş ortamlarının gerektirdiği bilgi ve becerilerine dair değerlendirmeyi  II.Bölümde 

cevaplayınız. İMÜ OPZ Mezunu ortotist/prostetist ve stajyer öğrencileriniz yoksa II.Bölümü boş 

bırakınız. 

 

İş-Klinik Ortamın Gerektirdiği Bilgi ve Beceriler 

I. Bölüm: Kurumunuz 
için Bilgi ve Becerinin 
Önemi 

II.Bölüm: İMÜ OPZ 
Mezunlarının/Stajyer 
öğrencilerin 
Değerlendirilmesi 
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Hastanın randevu saatini takip etme 

          

Uygulamanın güvenli ve disiplinli bir şekilde 
sürdürülmesine katkıda bulunma           

Uygulama sonrası çalıştığı ortamın sonraki 
uygulamaya hazır hale getirme           

Yetkili ortotist-prostetist/teknikere bilgi 
verme ve gerekli durumda danışma 

           

Diğer sağlık elemanları ile iletişim 

          

Bilmediği konuları araştırma, okuma, 
sorma           

Uygulamanın amacına yönelik hazırlıkları 
yapmak/yardımcı olmak           

Hastanın uygulama öncesi bilgilendirilmesi 

          

Cihazların emniyetli kullanımı 

          

Atölye ekipmanlarına hakimiyet ve takip  

          

 

 

 

III. BÖLÜM Ortotist/Prostetistlerden Beklentiler 

1. Biriminizde çalışan/çalışacak ortotist/prostetistler için özellikle tercih ettiğiniz üniversiteler 

var mıdır? Varsa lütfen tercih ettiğiniz ilk 3 üniversite adını ve kısaca sebeplerini yazınız. 

Tercih Edilen Üniversite Adı Tercih Sebepleri 

1.  

2.  

3.  

 

2. Biriminizde çalışan/çalışacak olan ortotist/prostetistlerin lisanüstü eğitim yapmış olmasının 

önem düzeyini işaretleyiniz. 

a. Hiç Önemli Değil  b. Az Önemli  c. Orta Derece Önemli   

d. Önemli    e. Çok Önemli 

 

 

 



3. Biriminizde çalışan/çalışacak olan ortotist/prostetistlerin okuma, yazma ve konuşma 

becerilerine göre hangi yabancı dilleri ne düzeyde bilmesi gerekmektedir? (Lütfen düzeyleri 

Mükemmel, İyi, Temel Düzeyde olmak üzere belirtiniz.) 

Yabancı Dil Adı Okuma/Anlama 
Becerisi 

Yazma Becerisi Konuşma 
Becerisi 

1.    

2.    

3.    
 

4. Ortotist/prostetistlerde mesleki açıdan genel olarak dikkatinizi çeken zayıf noktalar veya 

eksiklikler nelerdir? 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bölüm 4. Mezunlarımızla İlgili Değerlendirme ve Öneriler 

(Lütfen biriminizde İMÜ OPZ Bölümü mezunu ortotist/prostetistler çalışmakta/çalışmış ise bu bölümü 

doldurunuz. Aksi takdirde boş bırakınız.) 

1. Sizce İMÜ OPZ Bölümü, mezunlarını meslek yaşamlarına hangi düzeyde hazırlayabilmektedir? 

a. Çok zayıf       b. Zayıf 

c. Orta       d. İyi 

e. Çok iyi 

2. İMÜ OPZ Bölümü mezunları, diğer üniversitelerden mezun olanlar ile kıyasla hangi yönlerden 

daha güçlü görüyorsunuz? 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. İMÜ OPZ Bölümü mezunları, diğer üniversitelerden mezun olanlar ile kıyasla hangi yönlerden 

daha zayıf görüyorsunuz? 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. İMÜ OPZ Bölümüne, mezunların gerekli gördüğünüz alanlarda gelişebilmesi için 

önerebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Kendi alanınızla ilgili bölümünüzde kısa seminerler vermek ister misiniz? Eğer cevabınız 

evetse lütfen hangi konularda seminer verebileceğinizi yazınız. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


