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DEĞERLENDİRME 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK), İstanbul Medipol 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Ortez ve Protez Lisans Programının genel 

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

değerlendirme takımının, öz değerlendirme raporlarının incelenmesi ile başlayan ve İstanbul 

Medipol Üniversitesi’ne yapılan yerinde 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 Medipol Üniversitesi (İMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF), Ortez ve Protez 

Bölümü, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde Kavacık Kuzey Kampüsü yerleşkesinde ilk 

öğrencilerini almış ve 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 14 kişi olarak ilk mezunlarını 

vermiştir. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi itibari ile 85 öğrenci ile Kavacık Yerleşkesi 

Güney kampüsünde eğitim ve öğretime devam etmektedir. Programın eğitim kadrosu, 1 

profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 1 ortez protez uzmanından 

oluşmaktadır. Ayrıca derslere destek vermek amacıyla dışarıdan görevlendirme yapılmış 1 

doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 doktoralı öğretim görevlisi ve 9 öğretim görevlisi 

bulunmaktadır. Program bünyesinde lisans eğitiminin yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ 

ne (SBE) bağlı olarak Ortez Protez Tezli Yüksek Lisans Programı da bulunmaktadır.  

Aşağıda, 05-07 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi’nin incelenen Ortez ve Protez Lisans Programının ziyaretine ilişkin rapor 

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. Raporun, ikinci bölümünde incelenen 

programla ilgili “Sonuçlar ve Öneriler” e yer verilmiştir.  

2. PROGRAM PROFİLİ 

Ölçüt 1. Eğitim Programı 

Güçlü yanları; 

1. Eğitim programına ilişkin tüm veriler; amaçlar, program yeterlilikleri, müfredat, eğitim 

öğretim kadrosu yayınlanmış ve ulaşılabilir durumda olması,  

2. Programın ortez ve protez lisans eğitiminde ulusal anlamda öncü niteliğinde olması,  

3. Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı çeşitli yöntemlerle izlenmesi, 

Gelişmeye açık yanları; 

1. Programın eğitim amaçlarının belirlenmesinde dış paydaşların katkı ve katılımlarının 

artırılması, sistematik olarak izlenmesi ve paydaş analizlerinin eğitime yansıtılması, 

2. Öğrenci iş yükünün ulusal kredi yükü açısından gerçekçi analizlerle hesaplanarak 

güncellenmesi, 

3. Öğretim elemanlarının sayısal yeterliliği ve makul iş yükü dağılımı açısından teminat 

altına alınması, sürekli gelişimin sağlanması amacıyla öğrenci temsiliyetinin tanımlı 

süreçler dahilinde işletilmesi,  

4. Sürekli gelişimin sağlanması amacıyla öğrenci temsiliyetinin tanımlı süreçler dahilinde 

işletilmesi, 

5. Seçmeli derslerin çeşitliliğinin artırılması ve öğrencilerin mesleki, kültürel ve sosyal 

gelişimlerine katkı sağlayacak seçmeli dersler için teşvik edilmesi, 

6. Klinik çalışmalara yönelik karar verme ve klinik uygulamalara özel deneyiminin 

kazandırıldığının garanti altına alınması, 

7. Eğitim amaçlarına ulaşıldığının belgelenmesi amacıyla kullanılan ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerinin sistematik olması ve geri bildirimlerin düzenli olarak 

verilmesi, 

 

 



 
Ölçüt 2.Program Çıktıları 

Güçlü yanları; 

1. Program çıktılarının SABAK tanımı ile uyumlu olarak öğrencilerin programdan mezun 

oluncaya kadar edinmeleri beklenen bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinden oluşması,  

2. Programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gereken tüm bileşenleri kapsaması,  

3. Program çıktılarının SABAK çıktılarını karşılıyor olması,  

Gelişmeye açık yanları; 

1.Program çıktılarına ulaşılmasına yönelik süreçlerin standardize edilmesi ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması,  

2. Program çıktılarının güncellenmesi ve çıktılara ulaşıldığının garanti altına alınması, 

3. Program çıktılarına ulaşıldığının garanti altına alınması süreçlerinde sistematik ölçme-

değerlendirme yöntemlerinin kullanılması (Özellikle İngilizce dil kullanımına yönelik 

yetkinlik seviyelerinin hedeflenen B1 düzeyine ulaştırılması), 

Ölçüt 3. Öğrenciler 

Güçlü yanları; 

1. Öğrencilerin, akademik personelden alınan danışmanlık hizmetlerinden yüksek 

düzeyde memnuniyet seviyesine sahip olması,  

2. Öğrencilerin program aidiyetinin ve memnuniyetinin yüksek olması,  

3. Üniversite bünyesinde öğrencilerin kariyer gelişimlerini izlemek, iş ve staj olanaklarını 

artırmak ve mezunlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla kurulan kariyer ofisi 

bulunması,  

4. Öğrenci geri bildirimlerinin sürece yansıtılması,  

Gelişmeye açık yanları; 

1. Program kazanımlarına ulaşılması ile alınan geri bildirimlerin, önleyici ve iyileştirici 

olarak ve PUKÖ döngüsünün tamamlanması için kullanılması, 

2. Öğrencilerin ders dışı etkinliklerinden yararlanma/aktif katılımlarının izlenmesi, 

3. Öğrencilerin yararlandıkları spor, sanat ve kültürel faaliyet olanakların iyileştirilmesi, 

4. Öğrenci temsiliyetinin, sistematik olarak, tüm kurul/ komite/ komisyonlarda 

yaygınlaştırılması ve geri bildirimlerin karar alma süreçlerine yansıtılması 



 
Ölçüt 4. Öğretim Elemanları 

Güçlü yanları; 

1. Program, öğretim elemanlarının alanda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olan 

akademisyenlerden oluşması, 

2. Öğretim elemanlarının aidiyet duygusunun yüksek olması,  

3. Öğretim elemanlarının atama-yükseltme süreçlerinde programın öğretim elemanı tercih 

kriterlerine uygun olarak hareket edilmesi, sistematik yöntemlerin olması ve adil sistem 

konusunda memnuniyetlerinin yüksek olması,  

4. Öğretim elemanlarının akademik performanslarının düzenli olarak izlenmesi ve 

ödüllendirilmesi,  

5. Öğretim elemanlarının, ilgili mesleki kuruluşlarıyla, sektör, sivil toplum örgütleri ve 

işverenlerle iletişim ve iş birliği içerisinde olması,  

Gelişmeye açık yanları; 

1. İhtiyaç duyulan alanlarda tam zamanlı öğretim elemanı istihdamının zenginleştirilmesi, 

2. Öğretim elemanlarının ders saat ve ders yüklerinin iyileştirilmesi, 

3. Öğretim elemanlarının finansal kaynaklardan yararlanma oranlarının izlenmesine ve 

geliştirilmesine yönelik sistematik bir yöntemin bulunması, 

4. Dışarıdan ders veren öğretim elemanlarının seçilmesine yönelik sistematik tanımlı 

süreçlerin işletilmesi, 

Ölçüt 5. Alt yapı 

Güçlü yanları; 

1. Üniversite kampüsünün altyapı olanaklarının eğitim- öğretim faaliyetlerini 

desteklemesi,  

2. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli ve tam donanımlı laboratuvar/ 

sınıf ve klinik uygulama fiziki alt yapının bulunması,  

3. POMER’ in varlığı, öğrencilere klinik karar verme deneyiminin kazandırılmasına ve 

hasta hizmetine katkı sağlaması,  

4. Öğrenci ve öğretim elemanları için bölümün bilişim altyapısı olanakları güçlü olması, 

teorik ve uygulamalı eğitimlerde mevcut bilişim altyapısı ile uzaktan entegrasyon 

sağlanarak eğitimlerin garanti altına alınması,  



 
Gelişmeye açık yanları; 

1. Ortak kullanılan laboratuvarların öğrenci sayılarının artması durumunda etkin 

kullanımına yönelik sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması,  

2. POMER’ in hasta erişiminin kolaylaştırılması açısından giriş katında 

konumlandırılması, 

3. Araştırma ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla hasta danışma/ tedavi hizmetlerinin 

sunulabileceği klinik ortamların iyileştirilmesi, hastane ile uyumun sağlanması 

konusunda çalışmaların hızlandırılması, 

4. Öğretim elemanlarının (özellikle araştırma görevlileri) ofis ortamlarının iyileştirilmesi 

5. Öğrencilerin yararlandıkları kapalı spor alanlarının kampüs içinde yapılanması,  

6. Bina içerisinde sınıflar, laboratuvarlar, yemekhane, kütüphane, amfi, POMER vb. 

alanlara ulaşımda sinyalizasyonun ve asansör yönlendirmelerinin bulunması, 

7. Farklı engel gruplarında olan ve dezavantajlı bireylerin tüm olanak ve alanlara 

erişilebilirliğini sağlayacak düzenlemelerin yapılması  

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı 

Güçlü yanları; 

1. Yönetim yapısının, program çıktılarının gerçekleştirilmesi ve eğitim amaçlarına 

ulaşılması sürecinde kalite güvence sistemini benimsemiş olması,  

2. Programın kendine ait iç işleyişi denetleyecek, sürdürecek ve iyileştirecek bir 

mekanizması bulunması,  

3. Yöneticilerin akademik ve idari kadroları ile iletişime açık olması,  

4. Yönetim sistemine ait bilgi ve belgelere ulaşılabilir olmasına yönelik olarak çoklu bilgi 

yönetim sistemlerinin kullanılması,  

Gelişmeye açık yanları; 

1. Programın arşivinin standartlara uygun hale getirilmesi,   

2.  Programın kendine özel bir stratejik planın bulunması, 

3. Programın kendine ait iç işleyişi denetleme, sürdürme ve iyileştirmeye yönelik 

süreçlerin sistematik bir şekilde izlenmesi,  

 



 
Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar 

Güçlü yanları; 

1. Programın, öğretim elemanları ve öğrencileri ile nitelikli araştırma ve bilimsel 

çalışmaları projelendirerek kendi kaynağını yaratma potansiyeli olması,  

2. İdari ve teknik personelin kurumsal aidiyetin yüksek olması,  

3. İdari personele, yönetimsel süreçler konusunda oryantasyon, hizmet içi eğitim 

seminerlerinin gibi eğitimlerin verilmesi,  

Gelişmeye açık yanlar; 

1. Kurumun araştırma geliştirme faaliyetleri için iç kaynak kullanımını kolaylaştırılması, 

2. Programın ihtiyacı olan seyahat, demirbaş ve altyapı, makina teçhizat giderleri ve 

araştırma harcama kalemlerine yönelik planlı ve sistematik süreçlerin işletilmesi, 

3.  İdari personele yönetimsel süreçler konusunda oryantasyon eğitimi verilmesi, 

4. Üniversitesinin hasta kaynaklarının artırılması için hastane ile uyumun sağlanması 

açısından strateji geliştirmesi,  

Ölçüt 8. Sürekli Yenileme ve Gelişim 

Güçlü yanları; 

1. Kalite süreçlerinin sistematik olarak tanımlanması, izlenmesi ve sistemlerin 

iyileştirilmesinde kullanılmasına yönelik olarak düzenli çalışmaların başlatılmış olması,  

Gelişmeye açık yanlar; 

1. Kalite süreçlerinde, özellikle etken rol oynadığı belirlenen tanımlı ve sürdürülebilir 

sürekli yenileme ve gelişim basamaklarında, PUKÖ döngüsünün tamamlanması ve 

sürekliliğinin sağlanması, 

Ölçüt 9 Disipline Özgü Ölçütler 

Güçlü yanları; 

1. Kalite süreçlerinin sistematik olarak tanımlanması, izlenmesi ve sistemlerin 

iyileştirilmesinde kullanılmasına yönelik olarak düzenli çalışmaların başlatılmış olması,  

 

 



 
3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak;  

SABAK ölçütleri kapsamında ortez ve protez programının çok güçlü yanlarının varlığına 

rağmen gelişmeye açık yanları da bulunmaktadır. Öz değerlendirme raporu, kalite 

süreçlerine ilişkin çalışmalar ile paralellik göstermektedir.  

Öneriler; 

1. Programın eğitim amaçlarına belirlenmesinde, pek çok farklı yöntem bulunmasına 

rağmen, dış paydaş ve katılımının arttırılarak, sistematik bir şekilde süreçlerin izlenmesi 

önerilir. 

2.  Öğrenci iş yükünün ulusal kredi yükü açısından yeniden hesaplanarak güncellenmesi 

ve uygun seviyeye indirilmesi önerilir.  

3. Eğitim amaçlarına ulaşılmasının kontrolü amacıyla işletilen süreçlerin ve ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerinin sistematik olması ve klinik karar verme deneyiminin 

kazandırıldığının garanti altına alınması önerilir.  

4. Öğretim elemanlarının mevcut iş yükü, öğrenci sayılarındaki olası artış durumu, 

başlanması planlanan yeni lisansüstü eğitim durumu göz önünde bulundurulduğunda, 

kalite süreçlerinden ödün vermemek adına, öğretim elemanı sayısının arttırılması önerilir.  

5. Öğretim elemanlarının çalışma ofislerinin alan ve sayıca artırılması ve niteliklerinin 

geliştirilmesi önerilir. 

6. Öğrencilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak 

seçmeli ders çeşitliliğinin ve olanakların arttırılması ve öğrencilerin bu konuda teşvik 

edilmesi önerilir.  

7. Program çıktılarının, ölçme ve değerlendirme yöntemleri aracılığıyla, tüm paydaşların 

geribildirimleri aracılığıyla sistematik olarak izlenmesi, özellikle İngilizce dil 

kullanımının B1 düzeyine ulaştırılmasına yönelik belirtilen program çıktısının yeniden 

değerlendirilmesi önerilir.  

8. Öğrencilerin program aidiyet duygularının ve özellikle danışmanlık hizmeti 

memnuniyetlerinin yüksek olmasının yanı sıra, sürekli iyileşme ve gelişmenin 



 
sağlanabilmesi amacıyla tüm kurul/komite/komisyonlarda öğrenci temsiliyetinin 

yaygınlaştırılması önerilir.  

9. Programın, dışarıdan ders veren öğretim elemanlarının seçilmesine yönelik sistematik 

süreçlerinin tanımlı olması ve izlenmesi önerilir.  

10.  Program derslerinin işlendiği laboratuvarların fakültedeki başka bölümler ile ortak 

kullanılması ve öğrenci sayısında artış olması durumu göz önüne alınarak 

sürdürülebilirliğin garanti altına alınması önerilir.  

11.  Hasta erişiminin kolaylaştırılması açısından POMER’ in giriş kata 

konumlandırılması için gerekli çalışmaların yapılması önerilir. 

12. Klinik deneyimin kazandırılması, araştırma potansiyelin geliştirilmesi amacıyla, hasta 

danışma ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu klinik ortamların iyileştirilmesi ve POMER’ e 

hasta gelişini arttırmak için hastane entegrasyonunun sağlanması önerilir.  

13. Programa ait arşivin düzenli ve etiketli olmasına rağmen, kilitli bir dolap içinde 

olmayıp, görevli olan ve olmayan herkes tarafından kolay ulaşılabilir bir noktada olması 

nedeniyle mevcut arşivin fiziki şartlarının yeniden gözden geçirilmesi önerilir.  

14. Programın kendi oluşturacağı bir stratejik planının olması önerilir.  

15. Maddi kaynakların kullanımında programa ait belli başlı harcama kalemlerinin 

belirlenerek sistematik bir şekilde izlenmesi önerilir.  

16. Programın akreditasyon başvurusu ile başlayan, ÖDR ve saha ziyaretinde de görülen 

kalite süreçlerine ilişkin farkındalık ve çabaları ve kurumdan gelen 30 gün yanıtında 

belirtilen iyileştirme ve geliştirme çalışmaları memnuniyetle karşılanmıştır. Tüm 

birimleri kapsayan bu süreçlerin sistematik, tanımlı ve sürdürülebilir yöntemlerle 

geliştirilmeye devam edilmesi önerilir. 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Nilgün BEK 

 


